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18.02.2018. године 
 

 

Директор ЛМК РСВ, Владимир Кнежић, поступајући као првостепени такмичарски орган је у 
складу са чланом 59. став 1. тачка 9. Правилника о рукометним такмичењима, у вези са овлашћењима из 
члана 33. став 2. Пропозиција такмичења, а због трајног прекида утакмице МРК „Сомборелектро“ - РК 
„Војводина“, која је одиграна у Новом Саду у суботу 2. фебруара 2019.године, донео је: 
 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 

О РЕГИСТРАЦИЈИ УТАКМИЦЕ СЛУЖБЕНИМ РЕЗУЛТАТОМ 
 
 И ТО: МРК „Сомборелектро“ - РК „Војводина“  0:10. 
 
 

О б р а з л о ж е њ е 

 
Рукометни делегат-контролор, Миодраг Миловац, који је вршио дужност делегата турнира, 

одржаног 2. фебруара 2019. године у Новом Саду, у свом извештају је навео да је у 13. минуту утакмице 
МРК „Сомборелектро“ – РК „Војводина“, након добијања дисквалификације са писаним извештајем, 
рукометни радник МРК „Сомборелектро“ Мискин Милан одбио да напусти терен, што није учинио ни на 
захтев главног дежурног ни службе обезбеђења спортске хале, већ је напустио терен тек на 
интервенцију полицијских службеника, при чему је наговорио играче и другог рукометног радника свог 
клуба да не напуштају терен, како би спречили регуларно настављање поменуте утакмице, што је довело 
до трајног прекида исте, 

Чиме су: 
Испуњени услови за регистрацију утакмице службеним резултатом (10:0) у корист екипе РК 

„Војводина“ из Новог Сада, у складу са чланом 59. став 1. тачка 9. 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 
 
 
 

Доставити:  
1. РК „Војводина“ – Нови Сад 
2. МРК „Сомборелектро“ – Сомбор  

 


