
 
Број: 21-01/17 
Датум: 22.05.2017 год. 
 
Директор ПРЛ Исток, Горан Стевановић, поступајући као првостепени орган за  спровођење 
такмичења, у смислу овлашћења из чл.13 и чл.16 ст.1 и ст. 3 Пропозиција такмичења РСС, 
дана 22.05.2017. године донео је следећу 
 

О Д Л У К У 
 

1. Утакмице последњег 22 кола ПРЛ Исток – мушкарци: 
-  Хисар – Бор, 
-  Власотинце – Раднички, 
-  Јагодина – Житорађа, 
-  Јастребац – БСК Хеба,  

имају се играти у исто време, а у интересу регуларног одигравања завршнице првенства. 
2. Ове утакмице, 22. кола играће се у суботу 27. маја 2017. године, са почетком у 19.00 

часова, а друга полувремена тих утакмица у 19.50 часова. 
3. Тачан почетак утакмице одређује се према часовнику делегата (контролора) утакмице 
4. Сви делегати (контролори) који буду одређени за обављање дужности на овим 

утакмицама, дужни су благовремено и ажурно ускладити своје часовнике са тачним 
временом које објављује Први програм Радио Београда на сваких сат времена. 

5. Технички састанци уочи ових утакмица, морају започети 75 минута пре термина 
одређеног за почетак утакмице, а записник за утакмицу завршен најкасније 45 минута пре 
почетка утакмице. 

6. Изузетно, ако домаћин није у могућности да утакмицу организује у дефинисаном термину, 
може заказати утакмицу, али пре термина дефинисаног у тачки 2. ове Одлуке. 

7. Обавезују се гостујуће екипе да организују путовање на одигравање утакмице, тако да у 
месту одигравања морају бити најкасније 90 минута пре термина одређеног за почетак 
утакмице. 

 
  
ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ: Против ове одлуке се може изјавити жалба Комисији за жалбе 
РСС, путем овог првостепеног органа, 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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