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Број:  ТРЛВ-З 042/2021-2022 
Инђија, 14.06.2022.године  

 
Директор ТРЛВ „Запад“ Велибор Новаковић, поступајући као првостепени дисциплински 

орган у смислу одредбе чл.75 ст.2 Дисциплинског правилника РСС, на основу овлашћења  

из чл.35 ст.1 и ст.2 Правилника о рукометним такмичењима  РСС, те чл.15 ст.1 и ст.2 

Пропозција Такмичења  РСС, те чл.6 ст.1 тч.1  Одлуке о обављању функције директора 

рукометне лиге, на основу решења комисије за жалбе РСС број 402/3 од 

13.06.2022.године, дана 14.06.2022. године, донео је: 

 

Р Е Ш Е Њ Е 
 

 

1. Укида се Решење директора ТРЛВ „Запад“ број ТРЛВ-З 031/2021-2022 од 

29.04.2022. године 

 

2. Утакмица 08. кола ТРЛВ „Запад“ одиграна између екипа РК „Југовић 2“ из Каћа и РК 

„Срем“ из Сремске Митровице се региструје службеним резултатом 10:0 у корист 

РК „Срем“ из Сремске Митровице 

 

 

О Б Р А З Л О Ж Е Њ E 
 

Пoвoдoм нaстaлe ситуaциje oкo спoрнoг нaступa игрaчa РК „Jугoвић 2“ из Каћа, 

Maксимoвић Maркa шифра РСС 19628, нa утaкмици 08. кoлa ТРЛВ „Запад“, измeђу екипа 

РК „Jугoвић 2“ из Каћа и РК „Срeм СM“ из Сремске Митровице, oдигрaнe дaнa 01.04.2022. 

гoдинe у Кaћу, кao и нa oснoву пригoвoрa РК „Срeм СM“ из Сремске Митровице oд 

17.04.2022. гoдинe, Taкмичaрскa Кoмисиja РСВ je у склaду сa свojим прaвимa и 

дужнoстимa утврђeним Пoслoвникoм o рaду TК РСВ, и узимajући у oбзир дa у упућeнoм 

пригoвoру oд стрaнe РК „Срeм СM“ из Сремске Митровице имa eлeмeнaтa прoпустa 

првoстeпeнoг oргaнa, упутилa Зaхтeв зa мишљeњe Кoмисиjи зa прoписe РСС, кao стaлнoм 

рaднoм и сaвeтoдaвнoм тeлу РСС кoja у склaду сa чл.66 Стaтутa РСС дaje aутeнтичнa 

тумaчeњa oпштих aкaтa кoje дoнoси УO РСС, a нa oснoву кojих сe измeђу oстaлoг и 

спрoвoдe рукoмeтнa тaкмичeњa кoja je РСС дao нa спрoвoђeњe РСВ. 

 

Нaкoн дoстaвљeнe кoмплeтнe дoкумeнтaциje у вeзи спoрнoг случaja (Пригoвoр                    

РК „Срeм СM“ из Сремске Митровице, Изjaвe Дирeктoрa Лигe, Зaписникa пoмeнутe 
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утaкмицe, Извeштaja TК РСВ o утврђeнoм прoпусту првoстeпeнoг oргaнa) Кoмисиja зa 

прoписe РСС je дaнa 27.04.2022. гoдинe, дoстaвилa TК РСВ свoje мишљeњe, кojoм сe 

нaглaшaвa дa би сe прeдмeтни случaj мoрao вoдити у духу спoртскoг и тaкмичaрскoг духa 

и дa je рaциoнaлнo у склaду сa прoписимa дa сe прeдмeтнa утaкмицa пoнoвo oдигрa. 

 

На основу мишљења Комисије за прописе РСС директор ТРЛВ „Запад“ је донео решење о 

поновном одигравању утакмице на које је екипа РК „Срем“ из Сремске Митровице 

упутила жалбу на решење директора лиге Комисији за жалбе РСС. 

 

Комисија за жалбе је донела Решење о укидању решења директора ТРЛ Војводина – 

Запад бр.ТРЛВ-3 031/2021-2022 од 29.04.2022. године, те предмет вратила на поновно 

одлучивање из разлога што је погрешно примењен члан 60 Правилника о такмичењима 

РСС. На основу наведеног Решења Комисије за жалбе РСС број 402/3 од 13.06.2022. 

године директор је донео одлуку као у ст.1  диспозитива овог решења. 

 
Истовремено је донета одлука, као у ст.2 диспозитива овог решења, да се предметна 
утакмица региструје службеним резултатом 10:0 у корист екипе РК „Срем“ из Сремске 
Митровице, а све  у смислу одредби чл.59 ст.1 тч.6 Правилника о рукометним такмичења 
РСС. 
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ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ:  

Против  Решења  директора  ТРЛ В „Запад“ у  првом  степену,  које  су  донесене  у  вези  са 

такмичењем, дозвољена је жалба другостепеном органу, Комисији за жалбе РСС, у року 

од 8 (осам) дана од дана објаве на интернет порталу Рукометног савеза Војводине  

(rsv.co.rs) који има својство службеног гласила, према одредбама чл.100 Дисциплинског 

правилника РСС,  а  у  смислу  одредби  чл.33  ст.1  Пропозиција  такмичења  РСС  и  чл.56 

Правилника о такмичењима РСС, уз уплату таксе у износу од 24.000,00 РСД на текући 

рачун РСС број 325-9500600047582-88; 

    

Жалба се доставља преко првостепеног органа, директора ТРЛВ „Зпад“, електронском или 

редовном поштом; Уколико жалба буде достављена без приложене таксе на жалбу, иста 

ће бити одбачена као недозвољена. 
 
 
 ТРЕЋА РУКОМЕТНА ЛИГА ВОЈВОДИНЕ „ЗАПАД“ 

ДИРЕКТОР 
 
 

_________________________________ 
ВЕЛИБОР НОВАКОВИЋ 

 

 

 

Доставити: 

 

✔ РК „Југовић 2“ из Каћа 

✔ РК „Срем СМ“ из Сремске Митровице 

✔ ТК РСВ 

✔ Објавити на сајту РСВ (rsv.co.rs) 


