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Директор ТРЛС ''Јужни Банат'' Дејан Перић, поступајући као првостепени такмичарски орган у смислу 
одредбе члана 31 став 1 Правилника о удруживању и раду Заједнице клубова ТРЛС Јужни Банат и члана 
32 став 2 Пропозиција такмичења РСС у вези члана 63 став 1 тачка 2 Правилника о рукометним 
такмичењима РСС, у поступку регистрације утакмице 4. кола ТРЛС ''Јужни Банат'', дана 21.10.2017 
године донео је: 
 

РЕШЕЊЕ 
 
Утакмица 4. кола ТРЛС ''Јужни Банат'' за мушкарце, која је, према усвојеном календару такмичења, 
требало да се игра 21.10.2017 године у Долову, између РК ''Долово 2'' из Долова и РК ''Омладинац'' из 
Делиблата, а која није одиграна, региструје се службеним резултатом 10:0 у корист РК ''Долово 2'' из 
Долова. 
 

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ 
 
Према усвојеном календару такмичења утакмица 4. кола ТРЛС ''Јужни Банат'' за мушкарце између РК 
''Долово 2'' из Долова и РК ''Омладинац'' из Делиблата, је требалo бити одиграна дана 21.10.2017 
године у Долову, са почетком од 17 и 30 часова. 
Представник екипе РК ''Омладинац'' из Делиблата ме је у телефонском разговору обавестио да 
нећеекипа неће доћи на утакмицу 4. кола ТРЛС ''Јужни Банат'' због немогућности да комплетира састав 
за утакмицу.Из свега наведеног несумњиво произилази да је екипа РК ''Омладинац'' из Делиблата 
директно одговорна  за неодигравање утакмице 4. кола ТРЛС ''Јужни Банат'' за мушкарце између РК 
''Долово 2'' из Долова и РК ''Омладинац'' из Делиблата, због чега је донета одлука као у диспозитиву 
овог решења, а у смислу одредбе члан 63 став 1 тачка 10 Правилника о рукометним такмичењима РСС.  
 
ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ 

 

Против овог Решења се може изјавити жалба, Комисија за жалбе РСС, путем овог првстепеног органа, а 
у року од 8 дана, рачунајући датум достављања. 
Подносилац Жалбе је дужан да уз жалбу достави и доказ о уплати таксе, у износу од 24.000,00 дианара 
на текући рачун РСС 355-1029224-63. 
Уколико се жалба поднесе, без истовремене уплате прописане таксе, првостепени орган ће жалбу 
одбацити као некомплетну. 
 
                                                                                                                                               ДИРЕКТОР ЛИГЕ 
                                                                                                                                                   Дејан Перић 

 


