
 
 
 
 

 

36-020/2 

04.06.2021. године 
 

Такмичарска комисија РСВ, поступајући као првостепени орган, применом  одредбе члана 59. 
став 1. тачка 6. Правилника о рукометним такмичењима, а у вези са наступом нерегистрованог играча РК 
„Потисје Плетекс“ из Аде, на турниру Лиге млађих категорија Рукометног савеза Војводине, за дечаке 
М16 Прва лига, који је одигран у Банатском Карађорђеву, 25.04.2021. године и то на утакмици против 
МРК „Кикинда Grindex“ из Кикинде и ОРК „Зрењанин“ из Зрењанина, донео је: 
 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 

О РЕГИСТРАЦИЈИ УТАКМИЦА СЛУЖБЕНИМ РЕЗУЛТАТОМ 
 

И ТО: РК „Потисје Плетекс“ – МРК „Кикинда Grindex“ 0:10 и 
РК „Потисје Плетекс“ – ОРК „Зрењанин 0:10. 

 
 

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 Влада 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 горе наведеног, Такмичарска комисија  РСВ је наведене утакмице регистровала 

резултатом 10:0 у корист противника, а све то у складу са одредбом чланом 59. став 1. тачка 6. 
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 8 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.  
У случају подношења жалбе без истовременог достављања доказа о  уплати прописане таксе, 

жалба ће бити одбачена. 
 
           Такмичарска комисија РСВ 
           


