
 
 
 

Број: 14–2 
Ниш, 09.07.2014 год. 
 
Директор ПРВЕ РУКОМЕТНЕ ЛИГЕ „ИСТОК“, Небојша Видановић, поступајући у 
смислу одредби чл.25. ст.1 алинеја 1. Правилника о удруживању и раду Заједнице 
клубова ПРВЕ РУКОМЕТНЕ ЛИГЕ „ИСТОК“,  дана 09. јула 2014. године, донео је: 
 
 

О  Д  Л  У  К  У 
 
1. За Помоћника директора за судијска питања, ПРВЕ РУКОМЕТНЕ ЛИГЕ „ИСТОК“,  
именујем Г-дина Милана Ракића из Ниша. 
 
2.  Права и обавезе Помоћника за судијска питања су да: 

 даје предлог делегирања судија, контролора и делегата на свим утакмицама 
ПРВЕ РУКОМЕТНЕ ЛИГЕ „ИСТОК“, 

 сарађује са Директором ПРВЕ РУКОМЕТНЕ ЛИГЕ „ИСТОК“ по свим питањима из 
његовог  делокруга рада, 

 саставља извештај о раду у оквиру свог делокруга рада, 
 обавља и друге послове који по природи ствари спадају у његов делокруг 

рада. 
 

О б р а з л о ж е њ е 
 
Према одредби чл. 25. ст.1 алинеја 1. Правилника о удруживању и раду Заједнице 
клубова ПРВЕ РУКОМЕТНЕ ЛИГЕ „ИСТОК“, Директор лиге именује свог Помоћника за 
судијска питања, а на основу предлога Заједнице судија и контролора РСС, те 
доноси и одлуку о његовим правима и обавезама. 

Поступајући у смислу горе цитиране одредбе, а поштујући предлог Заједнице судија 
и контролора РСС, која је за ту функцију предложила Г-дина Милана Ракића из 
Ниша, те имајући у виду све људске и стручне квалитете предложеног кандидата, 
одлучио сам да истог именујем за свог Помоћника за судијска питања, због чега се и 
доноси одлука као у тач. 1  диспозитива. 

 У смислу горе наведеног прописа је одлучено и о правима и обавезама Помоћника 
за судијска питања при чему се водило рачуна о потребама такмичења и функцији 
Помоћника, те је зато донета одлука као у тач.2 диспозитива. 
 
ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ: Против ове одлуке се може изјавити жалба Комисији за 
жалбе РСС у року од 8 дана рачунајући од дана достављања. 
 

ДИРЕКТОР 
 ПРВЕ РУКОМЕТНЕ ЛИГЕ „ИСТОК“ 
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