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02.11.2018. године 
 

 

Директор ЛМК РСВ, Владимир Кнежић, поступајући као првостепени такмичарски орган је у 
складу са чланом 59. став 1. тачка 1. Правилника о рукометним такмичењима, у вези са овлашћењима из 
члана 14. став 1. Правилника о организицији и одигравању утакмица оценио као неоправдан недолазак 
екипе РК „Југовић“ из Каћа на турнир Лиге млађих категорија Рукометног савеза Војводине, за дечаке 
М12, који је одигран у Кикинди дана 20.10.2018. године и то на утакмице против ОРК „Младост ТСК“ из 
Темерина и МРК „Кикинда“ из Кикинде, донео је: 
 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 

О РЕГИСТРАЦИЈИ УТАКМИЦА СЛУЖБЕНИМ РЕЗУЛТАТОМ 
 

И то: РК „Југовић“ – ОРК „Младост ТСК“ 0:10 и 
РК „Југовић“ – МРК „Кикинда“ 0:10. 

 
 

О б р а з л о ж е њ е 

 
Председник РК „Југовић“ из Каћа, Душан Мирковић, је дана 20.10.2018. године у 7:24 путем СМС-

а обавестио директора ЛМК РСВ да екипа РК „Југовић“ из Каћа неће допутовати у Кикинду, на турнир 
ЛМК РСВ М12, на ком су поред РК „Југовић“ из Каћа, учествовале и екипе МРК „Кикинда“ из Кикинде, РК 
„Потисје Плетекс“ из Аде, ОРК „Младост ТСК“ из Темерина, РК „Младост ТСК“ из Баког Јарка и РК 
„Кањижа“ из Кањиже, а због чијег недоласка се неће одиграти утакмице РК „Југовић“ – ОРК „Младост 
ТСК“ и РК „Југовић“ – МРК „Кикинда“. 
 Првостепени орган је по службеној дужности покренуо дисциплински поступак сматрајући да су 
испуњени услови за покретање дисциплинског поступка против наведеног клуба, те је од пријављеног 
клуба тражио да изнесе своју писану одбрану. 

По оцењивању оправданости недоласка, извршена је регистрација утакмица службеним 
резултатом (10:0) у корист екипа ОРК „Младост ТСК“ из Темерина и МРК „Кикинда“ из Кикинде, у складу 
са чланом 59. став 1. тачка 1. Правилника о рукометним такмичењима. 
 
ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ: 

 
Против овог решења се може изјавити жалба, Комисији за жалбе РСС путем овог првостепеног 

органа у року од 3 дана рачунајући од дана достављања.  
Подносилац жалбе је дужан да уз жалбу поднесе и доказ о уплати таксе у износу од 24.000,00 

динара на текући рачун РСС.  
Укплико се жалба поднесе без истовремене уплате прописане таксе првостепени орган ће жалбу 

одбацити као неосновану.  
 
 
 

ДИРЕКТОР ЛМК РСВ 
Владимир Кнежић, с.р. 


