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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 МРК „Сомборелектро“ из Сомбора на турнир Лиге млађих категорија Рукометног савеза 
Војводине, за дечаке М16, који је одигран у Новом Саду дана 15.04.2018. године и то на утакмице против 
РК „Војводина“ из Новог Сада и МРК „Кикинда Grindex“ из Кикинде, донео је: 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О РЕГИСТРАЦИЈИ УТАКМИЦА СЛУЖБЕНИМ РЕЗУЛТАТОМ 

И ТО: РК „Војводина“ – МРК „Сомборелектро“ 10:0 и 
           МРК „Кикинда Grindex“ – МРК „Сомборелектро“ 10:0. 

 

О б р а з л о ж е њ е 

      Рукометни делегат, Александар Медурић, је дана 15.04.2018. године обавестио Директора ЛМК 
РСВ да екипа МРК „Сомборелектро“ из Сомбора није допутовала у Нови Сад, на турнир ЛМК РСВ М16 и 
да је контактиран од стране Милана Мискина, који га је обавестио да екипа дефинитивно неће доћи на 
поменути турнир, на ком су поред МРК „Сомборелектро“ из Сомбора, учествовале и екипе РК „Црвенка“ 
из Црвенке, РК „Војводина“ из Новог Сада и МРК „Кикинда Grindex“ из Кикинде, а због чијег недоласка 
се неће одиграти утакмице РК „Војводина“ – МРК „Сомборелектро“ и МРК „Кикинда Grindex“ – МРК 
„Сомборелектро“. 

Након тражења доказа, МРК „Сомборелектро“ је доставио само потврду превозника, коју је 
директор одбацио и оценио као неоправдан недолазак екипе МРК „Сомборелектро“ из Сомбора на 
предметни турнир. 

По оцењивању оправданости недоласка, извршена је регистрација утакмица службеним 
резултатом (10:0) у корист екипа РК „Војводина“ из Новог Сада и МРК „Кикинда Grindex“ 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. 
 


