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Комисија за такмичење РСВ, поступајући као првостепени дисциплински орган у складу са 

одредбом члана 75. став 2. Дисциплинског правилника РСС, на основу навода из извештаја делегата 
Мирјане Галин, у вези са догађајем на турниру ЛМК РСВ М16 Прва лига Група Б, одиграном у 
Банатском Карађорђеву, 25.04.2021. године, у складу са одредбама члана 68. став 2. члана 86. став 1. 
и члана 89. став 1. Дисциплинског правилника РСС, донео је: 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О ПОКРЕТАЊУ ДИСЦИПЛИНСКОГ ПОСТУПКА 

ПРОТИВ:  
 
1. Рукометног клуба „ Потисје Плетекс “ из Аде 

 

 ЗБОГ ОСНОВАНЕ СУМЊЕ: 

 да је РК „Потисје Плетекс“, на турниру ЛМК РСВ М16 Прва лига Група Б, одиграном у 
Банатском Карађорђеву, 25.04.2021. године, наступио са нерегистрованим играчем Гаврилов Јованом 
шифра 33555, а на име Раду Небојше лиценца: 20411310 на утакмици РК “Потисје Плетекс“ - МРК 
“Кикинда“ и РК “Потисје Плетекс“ - ОРК “Зрењанин“ 

чиме би РК „ Потисје Плетекс“ извршио дисциплински прекршај прописан одредбом члана 
150. став 1. Дисциплинског правилника РСС.  

Ради утврђивања чињеничног стања, у току дисциплинског поступка ће се: 

- Прибавити писану одбрану пријављеног клуба, 
- По потреби извести и други докази. 
 

Пријављени клуб може доставити своју писану одбрану у року од осам (8) дана од дана 

пријема овог решења. 

 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 Делегат Мирјана Галин је у извештају делегата са турнира ЛМК РСВ М16 Прва лига Група Б, 
одиграном у Банатском Карађорђеву, 25.04.2021. године између осталог навела „Четврта утакмица 
играла се између РК “Потисје Плетекс“ и ОРК “Зрењанин“. Екипа ОРК “Зрењанин“ имала је примедбу 
на наступ играча РК “Потисје Плетекс“ Раду Небојше који је носио број 6 у том моменту. Они су 
тврдили да он није то дете како је заведено. Пришла сам клупи РК “Потисје Плетекс“ и тренеру 
Момчилу Ћурчићу и питала како се зове играч са бројем 6, однносно да ли је он Гаврилов  Јован, 
шифра члана је (33555). Они су ћутали сви, питала сам и то дете он је ћутао. Гаврилов Јован је играо 
на лиценцу 20411310 од Раду Небојше. Тренер Ћурчић је био јако бесан због настале ситуације, рекао 
је да за то сви знају у савезу, као да је и обавештен председник Такмичарске комисије Владимир 



Кнежић и да је он то дозволио. Каже да је тај играч тј то дете играло турнир и у Кикинди, да нико није 
правио проблем. Ја сам рекла да тај дечак не може да игра ову утакмицу и да мора на трибине. 
Дечак је отишао на трибине и утакмица је почела. Под тим именом и бројем 6 играо је и на утакмици 
РК “Потисје Плетекс“ – МРК “Кикинда“ и постигао 4 гола.“ 

 

На основу свега наведеног, сматрајући да постоје услови за покретање дисциплинског 
поступка против наведеног клуба, покренуо сам дисциплински поступак у складу са одредбом члана 
89. став 1. Дисциплинског правилника РСС. 

 
Ради утврђивања релевантних чињеница одређено је да се од пријављеног клуба затражи 

писана одбрана у складу са одредбом члана 90. Дисциплинског правилника РСС. 
 
 

 ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ: 

Против овог решења жалба, није дозвољена у складу са одредбама члана 89. став 3. 
Дисциплинског правилника РСС. 

 
 

 ПОУКА О ПРАВИМА УЧЕСНИКА У ПОСТУПКУ : 

 Пријављени има право да се брани сам или уз стручну помоћ браниоца. 

 За браниоца се може узети адвокат који је дужан да поднесе уредну пуномоћ. 

 Пријављени има право да подноси доказе, ставља предлоге и употребљава сва правна 

средства предвиђена Дисциплинским правилником РСС. 

 

У прилогу се доставља: 
 
- Пријава за покретање дисциплинског поступка, 
- Образац за давање писмене изјаве-одбране. 
 
 
           Комисија за такмичење РСВ 
           

 
 
 
 
Доставити:  
 

РК „Потисје Плетекс“ Ада 


