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Комисија за Такмичење РСВ, поступајући као првостепени дисциплински орган у складу са 

одредбом члана 75. став 2. Дисциплинског правилника РСС, на основу сазнања која је добила од 
делегата-контролора турнира ЛМК РСВ М12, Миодрага Миловца, у складу са одредбама члана 68. став 
2. члана 86. став 1. и члана 89. став 1. Дисциплинског правилника РСС, донела је: 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О ПОКРЕТАЊУ ДИСЦИПЛИНСКОГ ПОСТУПКА 

ПРОТИВ:  
 
1. Рукометног клуба „Рума“ из Руме 

 

 ЗБОГ ОСНОВАНЕ СУМЊЕ 

 да дана 14.11.2020. године, у Бачкој Паланци, неоправдано није наступио на утакмицама 

против РК „Динамо“ из Панчева и РК „Хајдук“ из Бешке, у оквиру турнира Лиге млађих категорија 

Рукометног савеза Војводине, за дечаке узрасне категорије М12, 

чиме би Рукометни клуб „Рума“ из Руме извршио дисциплински прекршај прописан одредбом 

члана 141. став 1. Дисциплинског правилника РСС. 

Ради утврђивања чињеничног стања, у току дисциплинског поступка ће се: 

- Прибавити писана одбрана пријављеног клуба, 
- По потреби извести и други докази. 
 

Пријављени клуб може доставити своју писану одбрану у року од осам (8) дана од дана пријема овог 

решења.   

О б р а з л о ж е њ е 

      Тренер РК „Рума“ из Руме је позвао ноћ пред предметни турнир председника Комисије за 
Такмичење Владимира Кнежића да га обавести да се екипа РК „Рума“ неће појавити на турниру у 
Бачкој Паланци. Делегат-контролор Миодраг Миловац је на дан турнира позвао Дејана Марковића да 
потврди да се екипа РК „Рума“ из Руме није појавила на турниру и да ће се остатак турнира одвијати 
по распореду. На турниру су поред РК „Рума“ из Руме учествовале и екипе РК „Хајдук“ из Бешке, РК 
„Динамо“ из Панчева и РК „Лавови БП“ из Бачке Паланке, а због чијег недоласка се нису одиграле 
утакмице РК „Динамо“ – РК „Рума“ и РК „Хајдук“ – РК „Рума“. 
 

На основу свега наведеног, сматрајући да постоје услови за покретање дисциплинског поступка 
против наведеног клуба, покренули смо дисциплински поступак по службеној дужности, те смо донели 
ово решење о покретању дисциплинског поступка, у складу са одредбом члана 89 став 1 
Дисциплинског правилника РСС. 



 ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ: 
 

Против овог решења жалба, није дозвољена у складу са одредбама члана 89. став 3. 
Дисциплинског правилника РСС. 

 
 

 ПОУКА О ПРАВИМА УЧЕСНИКА У ПОСТУПКУ : 

 Пријављени има право да се брани сам или уз стручну помоћ браниоца. 

 За браниоца се може узети адвокат који је дужан да поднесе уредну пуномоћ. 

 Пријављени има право да подноси доказе, ставља предлоге и употребљава сва правна 

средства предвиђена Дисциплинским правилником РСС. 

 

 

 
 
                   Комисија за Такмичење РСВ 
               
 

 
 
 
Доставити:  
 

 РК „Рума“ - Рума 


