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Директор ТРЛ „Јужни Банат“ Дејан Перић, поступајући као првостепени дисциплински орган у смислу одредбе 

чл.75 ст.2 Дисциплинског правилника РСС,  на основу Дисциплинске пријаве делегата на утакмици ТРЛС „Јужни 

Банат“ Небојше Марковића, а у вези дешавања на утакмици 7. кола ТРЛ „Јужни Банат“ која је одиграна дана 

12.11.2017. године у Дебељачи између екипа РК ''Глогоњ'' из Глогоња и РК ''Униреа'' из Уздина, у складу са 

одредбама чланом 59. став 5.  Правилника о такмичењима РСС, дана 20.11.2017. године, донео је : 

 

РЕШЕЊЕ 
 
Утакмица 7. кола ТРЛС ''Јужни Банат'' за мушкарце, између РК ''Глогоњ'' из Глогоња и РК ''Униреа'' из Уздина 
која је играна 12.11.2017 године у Дебељачи, региструје се резултатом 0:10 у корист РК ''Униреа'' из Уздина. 

 

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ 
 
Према усвојеном календару такмичења утакмица 7. кола ТРЛС ''Јужни Банат'' за мушкарце између РК ''Глогоњ'' 
из Глогоња и РК ''Униреа'' из Уздина, играна је дана 12.11.2017 године у Делиблату, са почетком од 17:00 часова. 
Делегат утакмице Небојша Марковић ме је у телефонском разговору обавестио да екипа РК ''Глогоњ'' из Глогоња 
након једне судијске одлуке у 41. минуту и 18. секунди одбила да настави утакмицу.Такође ме је обавестио да је 
обавио разговор са техничким руководиоцем екипе РК ''Глогоњ'' Дејаном Живановићем  (лиценца 17340654) и 
да је он био иницијатор овог прекида.Из свега наведеног несумњиво произилази да је РК ''Глогоњ'' из Глогоња 
директно одговорна за ненастављање утакмице 7. кола ТРЛС ''Јужни Банат'' за мушкарце између РК ''Глогоњ'' из 
Глогоња и РК ''Униреа'' из Уздина, због чега је донета одлука као у диспозитиву овог решења, а у смислу одредбе 
члан 59 став 5. 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 

 


