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Ниш, 22. јануар 2014 

СЛУЖБЕНА САОПШТЕЊА - 11 
 
1. На седници Управног одбора Лиге, одржаној у Прокупљу, 16.01.2014 године, 

донете су следеће одлуке: 
- Једногласно је усвојен извештај Директора Лиге за јесењи део 

такмичења и одато признање Директору, Помоћнику директора и 
органима Лиге на досадашњем раду. 

- Утврђен је термин почетка пролећног дела такмичења 
• Мушка лига – 08/09.02.2014 године, 
• Женска лига – 01/02.03.2014 године. 

- Сва дуговања из јесењег дела такмичења, клубови су обавезни да 
измире по динамици коју добију од стране Директора Лиге, а највише у 3 
рате. Новонастале обавезе клубови су обавезни да измирују у складу са 
нормативним актима Лиге. 

 
У прилогу Службених саопштења достављамо вам Извештај Директора и 
Помоћника за судијска питања и распоред пролећног дела такмичења. 
 

* 
2.  Динамика уплате дуговања из јесењег дела такмичења: 

 
1. ОРК БОР (52.000,00 динара)  у 3 рате: 

- Прва рата до 05.02.2014 – 17.000,00 динара 
- Друга рата до 05.03.2014 – 17.000,00 динара 
- Трећа рата до 05.04.2014 – 18.000,00 динара 

 
2. РК ЈАСТРЕБАЦ (45.550,00 динара) у 3 рате: 

- Прва рата до 05.02.2014 – 15.000,00 динара 
- Друга рата до 05.03.2014 – 15.000,00 динара 
- Трећа рата до 05.04.2014 – 15.550,00 динара 

 
3. РК РАДНИЧКИ 1951 (50.000,00 динара) у 3 рате: 

- Прва рата до 05.02.2014 – 16.500,00 динара 
- Друга рата до 05.03.2014 – 16.500,00 динара 
- Трећа рата до 05.04.2014 – 17.000,00 динара 

 
4. ЖЈРК БОР РТБ (20.000,00 динара) у 2 рате: 

- Прва рата до 05.02.2014 – 10.000,00 динара 
- Друга рата до 05.03.2014 – 10.000,00 динара 

 
5. ЖРК ТОПЛИЧАНИН (10.000,00 динара) до 05.02.2014 године 
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3. Упозоравам клубове на обавезе које је потребно извршити пре почетка 

пролећног дела такмичења: 
• Извршити оверу Годишње регистрације Клуба за 2014 годину. Сви 
појединци морају имати оверу регистрације за 2014 годину.  

• Приликом овере Годишње регистрације, овлашћено лице Основног 
регистрационог центра провериће бројеве уписане на насловној 
страни чланске карте за сваког појединца и упоредити са бројем 
из Базе РСС. 

• Потребно је извршити лекарски преглед за све играче који 
наступају у пролећном делу такмичења. 

• У прилогу Службених саопштења достављамо вам образац „Захтев 
за одобрење наступа у пролећном делу такмичења“. У наведени 
образац се уносе само појединци који су имали издате лиценце у 
јесењем делу такмичења, по растућем броју издате лиценце. 
Појединце, који неће наступати у пролећном делу такмичења не 
уносити у списак. Попуњен образац у WORDU се доставља 
електронском поштом седишту Лиге, а оригинал оверен од Клуба, 
Основног регистрационог центра и Медицинске установе у којој је 
извршен лекарски преглед, клубови су обавезни да доставе 
седишту Лиге и то Мушки клубови до 05.02.2014 године, а Женски 
клубови до 26.02.2014 године. У обрасцу морају бити попуњене 
све рублике.  

• По добијању Захтева, Директор лиге издаје нови Списак издатих 
лиценци, са којим ће клуб наступати у пролећном делу 
такмичења. 

• Упозоравам клубове да сва дуговања из јесењег дела по 
пристиглој динамици и чланарина пролећног дела 
такмичења морају бити уплаћени пре почетка пролећног 
дела такмичења и услов су за добијање новог Списка 
издатих лиценци. 

 
* 

3.  Клубови домаћини у 12 колу – Мушкарци, обавезни су да до уторка, 
04.02.2014 године, до 12,00 часова, обавесте Директора лиге о 
термину одигравања утакмица.  

 
* 

4. Приликом подношења захтева за накнадну лиценцу, поред 
документације предвиђене Упутством о лиценцирању, потребно је 
доставити доказ о уплати чланарине за издавање накнадне лиценце 
сходно Одлуци о висини чланарина клубова, накнадних лиценци и 
такси службених лица (550,00 динара по једној накнадној лиценци). 
Уплату извршити на текући рачун 160-194001-73.  
У случају да захтев није поднет у складу са овим упутством 
накнадна лиценца неће бити издата. 

 
ПРВА РЛ „ИСТОК“ 

Директор 
 

Небојша Видановић 


