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Ниш, 20. фебруар 2014 

СЛУЖБЕНА САОПШТЕЊА - 13 
 
1. Сходно члану 50. Пропозиција такмичења, дана 20.02.2014 године, доносим 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 

1. Све одигране утакмице 13 кола – Мушкарци, региструју се постигнутим 
резултатом. 

 
Поука о правном леку: 
Против овог решења се може изјавити жалба Комисији за жалбе РСС, а путем првостепеног 
органа, у року од 8 (осам) дана, рачунајући од дана достављања, уз уплату таксе од 
24.000,00 динара на текући рачун РСС број 355-1029224-63 

 
* 

2. Сходно чл. 49 Пропозиција такмичења, сви клубови су обавезни да најкасније 48 сати по 
завршетку утакмице, Директору лиге и Помоћнику за судијска питања, електронском 
поштом доставе упитник „Мишљење о суђењу“ са одигране утакмице.  
Упутство и упитник, достављени су вам уз Допису од 19.09.2013 год, а налазе се и на 
сајту лиге у делу Акта и обрасци. 
Последњи пут упозоравам и опомињем Клубове, да у року од 24 сата од објаве овог 
саопштења доставе своје упитнике: 

- РК „ТОПЛИЧАНИН“  – 13 коло 
- РК „БСК ХЕБА“   – 13 коло 
- РК „ПЛАНИНКА“  – 13 коло 

У случају да се не поступи по овом упозорењу, биће изречене дисциплинске санкције у 
складу са Дисциплинским правилником РСС ( Чл. 139 тч. 11 Дисциплинског правилника 
РСС – клуб из другог степена – 5.000,00 динара). 
Адресе електронске поште за доставу упитника су: 

- Директор Лиге: rukomet@medianis.net или rukomet@sbb.rs 
- Помоћник за судијска питања: mrakic2012@gmail.com или rale99@ptt.rs 

 
* 

3. Поступајући као првостепени орган за спровођење такмичења, на основу одредби члана 
31. став 1. Правилника о рукометним такмичењима, члана 14. став 6. тачка 10. 
Пропозиција такмичења и члана 73. став 1. тачка 1. Правилника о рукометним 
такмичењима и у складу са Одлуком УО ПРЛ Исток а у поступку утврђивања навода у 
упитнику „Мишљење о суђењу“, достављеном од стране РК „ВЛАСОТИНЦЕ“ из 
Власотинца, са првенствене утакмице 13 кола ВРАЊЕ 1957 – ВЛАСОТИНЦЕ, дана 
20.02.2014 године, доносим: 

РЕШЕЊЕ 
 

Обавезује се РК „ВРАЊЕ 1957“ из Врања да у року од 3 дана од објаве овог решења 
достави Директору Лиге видео запис са одигране утакмице 13. кола ПРЛ Исток, која је 
одиграна у Врању 15.02.2014 године између РК „ВРАЊЕ 1957“ из Врања и РК 
„ВЛАСОТИНЦЕ“ из Власотинца. 
Непоступање по овом Решењу, биће санкционисано у складу са Дисциплинским 
правилником РСС. 
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* 

4. Упозоравам клубове Женске Лиге 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 играчице које наступају 
у пролећном делу такмичења. 

• У прилогу Службених саопштења 11 достављен вам је 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, Женски 
клубови су обавезни да доставе седишту Лиге 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. 

* 
5. Упозоравам клубове мушке Лиге да до утакмица 15 кола и клубове 

женске Лиге да до утакмица 9 кола обезбеде да у тренерским 
легитимацијама буде оверена годишња чланарином за 2014 годину.  

 
* 

6. 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 


