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10.02.2020. године 
 

 
Такмичарск комсија РСВ, 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 ЛМК РСВ Ж16 СЛ, која је одиграна у Сремској 
Митровици у недељу 2. фебруара 2020. године са почетком у 13:30 часова између екипа ЖРК „Панчево“ 
из Панчева и ЖОРК „Кикинда“ из Кикинде, донео је: 
 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 

О РЕГИСТРАЦИЈИ УТАКМИЦЕ СЛУЖБЕНИМ РЕЗУЛТАТОМ 
 
 И ТО: ЖРК „Панчево“ - ЖОРК „Кикинда“ из Кикинде 0:10. 
 
 

О б р а з л о ж е њ е 
 

Рукометни делегат Вања Стојановић је дана 02.02.2020. године у Извештају делегата турнира 
навела да je рукометни тренер ЖРК „Панчево“ Светлана Ничевски, лиценца број: 19520582 на горе 
наведеној утакмици, након добијања дисквалификације са писаним извештајем, одбила да настави 
одигравање утакмице, прии чему је наговорила играчице и другог рукометног тренера свог клуба да 
напусте терен и оду у свлачионицу, како би онемогућили регуларно настављање поменуте утакмице, 
што су играчице њеног тима и послушале те су напустиле терен, што је коначно изазвало трајни прекид 
предметне утакмице, 

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

„Кикинда“ из Кикинде, 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.  
 
 
 

Такмичарска комисија РСВ 
 
 
 
 

Доставити:  
1. ЖРК „Панчево“ из Панчева 
2. ЖОРК „Кикинда“ из Кикинде 

 


