Број: 17-01/2
Датум: 13.09.2017. год

ЗАПИСНИК
СА РАДНОГ САСТАНКА КЛУБОВА ПРВЕ РУКОМЕТНЕ ЛИГЕ
ЗАПАД ЗА МУШКАРЦЕ И ЖЕНЕ
Одржаног у Краљеву, 12.09.2017.год. са почетком у 15,00 часова

Присутни:
Милан Ђорђевић (РК „Прва Петолетка“ Трстеник), Бонџић Радослав (РК „Жупа
54“ – Александровац), Савковић Драган (ЖРК „Чачак“-Чачак), , Шљивић Игор
(ГЖРК „Напредак 12“ – Крушевац), Милосављевић Радич (ЖРК „Жупа“
Александровац), Бранко Савић (РК „Металац“-Краљево), Бабић (ЖРК „Пријепоље“Пријепоље), Костић Верољуб (РК „Слога“-Краљево), (РК „Сјеница“-Сјеница),Милан
Миловић (РК „Бане“-Рашка), (РК „Омладинац“-Горњи Милановац), Бабић
(РК
„Победник“-Пријепоље), Черековић Горан (РК „Гоч Меркур“ –Врњачка Бања),
Рашковић Ставро ( РК "Раднички 64"), ( РК "Раднички 2005")
Одсутни:
Представници:
ОРК „Напредак“-Крушевац)оправдано одсутан , ЖРК „Сочаница“- Сочаница, РК
„Трепча“ - Кос. Митровица, ОРК „Младост“- Чачак, ЖРК „Металац“-Краљево
оправдано одсутан – Нестиоровић Александар, РК „Кошутњак“- Чачак, РК
„Металац“-Горњи Милановац, РК "Бекамент" Аранђеловац оправдано одсутан
Драган Симовић се најпре представио, затим обратио присутнима и захвалио
се свима који су дошли на овај радни састанак. На састанку Управног Одбора
одржаног 29.08.2017. године у Врњачкој Бањи Драган Симовић изабран је за
директора ПРЛ ЗАПАД.
Најважнији задатци у наредном периоду су лиценцирање тренера, играча,
рукометних радника , доктора и свих осталих службених лица. Технички део тима
који ће помагати директору лиге у наредном периоду биће саопштен у наредном
периоду.

Директор лиге је обавестио присутне да је Одлуком УО РС Централне Србије
почетак првенства (јесењи део) у такмичарској 2017/2018 померен и да почиње за
викенд 30.09/ 01.10.2017. године .
Удаљем излагању Драган Симовић је нагласио да сви клубови морају своје
обавезе према службеним лицима исплаћивати преко рачуна, да морају добро
познавати правилнике РСС, процедуре, да савесно одраде лекарске прегледе и
осигурања да не би дошло до пропуста. Само тимским радом свих учесника лиге
првенство ће протећи у најбољем реду.
Лиценцирање екипа мора бити завршено 17.09.2017. односно најкасније до
20.09.2017. године. Уплата котизације за такмичарску сезону 2017/2018. у износу од
20.000,00 РСД мора бити уплаћена најкасније до 20.09.2017. год. а сва дуговања
према службеним лицима и лигама најкасније до 15.09.2017. год.
Директор лиге се обратио заједници судија РСС Централне Србије за предлог
помоћника за судијска питања. По добијању одговора УО ЗСиК РС ЦС биће одређен
помоћник Директора задужен за судијска пирања.
Екипа чији је он представник тражиће изузеће неких судијских парова.
Горан Черековић је предложио да доступност информацијама мора бити
боља, да се трошкови службених лица морају знати пре почетка утакмица, односно
до уторка у недељи у којој се утакмица и одиграва.
Бонџић Радослав је предложио да службена лица морају представницима
клубова доставити податке о ЈМБГ грађана, жиро рачуне на које се врши уплата, да
ли су запослени или не и све мора бити достављено благовремено.
Рашковић Ставра је нагласио да би најбоље за представнике клубова било
да службена лица одраде до уторка комплетну папирологију.
Милосављевић Радич је уз опаску да ако су домаћини утакмица у обавези да
до уторка јаве време и место одигравања утакмица онда и делегирање судија,
делегата мора бити експедитивније.
Закључци са радног састанка:
1) Да се врати сајт ПРЛ група запад који је на време обавештавао о:
- резултатима предходног кола
- делегирање за наредно коло
- записници са предходних утакмица
- статистика кола
2) Званичан став по питању исплате трошкова службених лица са тачно
дефинисаним обавезама плаћања.
3) Питање плаћања картица лиценцираних лица
4) Предлог Милана Миловића проверити шта се дешава са лоптама које су
клубови Супер лиге добили на поклон од ИХФ, а остале лиге нису добиле.

Како је сада за постојање важеће лиценце неопходно директору лиге
доставити оверен Захтев за лиценцирање, односно накнадно лиценцирање свих
чланова клуба где се налазе печат и потпис одговорног лица припадајућег ОРЦ,
односно печат, потпис факсимил лекара и печат здравствене установе која је
извршила лекарски преглед, са унетим датумом важења лекарских прегледа, то

подразумева објаву лиценци за сваког појединца клуба. У таквим околностима намеће
се обавеза службених лица на првенственим утакмицама да у припреми обављања
функције делегата или пак делегата-контрилора, изврше увид у списак лиценци где
се сада налазе и фотографије свих појединаца клубова ове лиге. На тај начин би и
клубови били растерећени око напред наведених проблема.
ИЗВУЧЕНИ ТАКМИЧАРСКИ БРОЈЕВИ
ПРЛ “ЗАПАД” ЗА МУШКАРЦЕ за такмичарску 2017/2018 годину
Такмичарски број

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12

Клуб

ГОЧ МЕРКУР Врњачка Бања
ЖУПА 54 Александровац
НАПРЕДАК Крушевац
МЕТАЛАЦ Краљево
ПРВА ПЕТОЛЕТКА Трстеник
СЈЕНИЦА Сјеница
ТРЕПЧА Косовска Митровица
БАНЕ Рашка
ПОБЕДНИК Пријепоље
МЛАДОСТ Чачак
ОМЛАДИНАЦ Горњи Милановац
СЛОГА Краљево

1 – 12
2 – 11
3 – 10
4–9
5–8
6–7

ПРВО КОЛО ПО БЕРГЕРУ
Гоч Меркур - Слога
Жупа - Омладинац
Напредак - Младост
Металац - Победник
Прва Петолетка – Бане
Сјеница - Трепча

ИЗВУЧЕНИ ТАКМИЧАРСКИ БРОЈЕВИ
ПРЛ “ЗАПАД” ЗА за ЖЕНЕ такмичарску 2017/2018 годину
Такмичарски број

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12

Клуб

Кошутњак
Сочаница
Бекамент II
Жупа
Чачак
Раднички 2005
Напредак
Пријепоље
Металац ГМ
Металац КВ
Раднички 1964
Слободан

1 – 12
2 – 11
3 – 10
4–9
5–8
6–7

ПРВО КОЛО ПО БЕРГЕРУ
Кошутњак слободан
Сочаница – Раднички 1964
Бекамент II – Металац КВ
Жупа – Металац ГМ
Чачак - Пријепоље
Раднички 2015 – Напредак

Усвојен је једногласно предлог померања Календара такмичења за
јесењи део такмичарске сезоне 2017/2018 тако да такмичење почиње 1.
колом које се игра за викенд 30.09/ 01.10.2017. године.

Седница је завршена у 16,00 часова.

Записник водио и сачинио
Бранко Савић с.р.

Директор ПРЛ „ЗАПАД“
Драган Симовић с.р.

