
 
 
Број: 22-4/16 
Датум: 25.05.2016 год. 
 
Директор ПРЛ Исток Горан Стевановић, поступајући као првостепени орган за спровођење 
такмичења, у смислу овлашћења из чл.13 и чл.15 ст.1 и 3 Пропозиција такмичења РСС, те 
чл.63 ст.1 алинеја 1 Правилника о рукометним такмичењима РСС, а поводом неодигравања 
првенствене утакмице 21 кола ПРЛ Исток мушкарци Алексинац - Рембас, дана 25. 05. 2016. 
године донео је следеће  
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 

1) Неодиграна утакмица 21 кола ПРЛ Исток мушкарци Алексинац – Рембас, региструје се 
службеним резултатом 10:0 у корист РК Алексинац.  

 
О Б Р А З Л О Ж Е Њ E 

 
Првенствена утакмица 21 кола ПРЛ Исток мушкарци Алексинац – Рембас, која је требала да 
се одигра у петак 20.05.2016 године, на основу извештаја делегата Стојанац Љиљане, није 
одиграна, обзиром да екипа РК Рембас у саставу није имала довољан број играча. 
Правилима рукометне игре 4.1 предвиђено је да екипа на почетку утакмице мора имати 
најмање пет играча на терену. Екипа РК Рембас је наступила са 4 играча и није постојала 
могућност и најава доласка играча, те је делегат утакмице донео одлуку о неодигравању 
утакмице.  
Имајући у виду императивне одредбе 4.1 Правила рукометне игре и у складу са чл. 63 ст. 1 
алинеја 1 Правилника о такмичењима РСС, обзиром да је РК Рембас није обезбедио довољан 
број играча за наведену утакмицу, директор ПРЛ Исток је донео одлуку као у диспозитиву.  
 
ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ:  
Против овог решења се може изјавити жалба, Комисији за жалбе РСС, путем овог 
првостепеног органа, а у року од 8 дана рачунајући од дана достављања. Подносилац жалбе 
је обавезан да уз жалбу приложи доказ о уплати таксе у износу од 24.000.00 динара на 
текући рачун РСС бр.355- 1029224-63. Уколико се жалба поднесе без истовремене уплате 
прописане таксе, првостепени орган ће жалбу одбацити као недозвољену. 
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