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Дана 08.02. 2018. године
Н И Ш
Руководилац такмичења КУП 2017 ЗАПАД, Мирослав Колак, као првостепени орган за
спровођење КУП такмичења, поступајући на основу одредбе чл. 14.став 3. Пропозиција
такмичења РСС у вези члана 59. став1. Тачка 1. Правилника о рукометним такмичењима
РСС а у поступку поводом регистрације утакмицe 1/2 (полуфинала) КУП 2017 ЗАПАД
за жене између ГЖРК „Напредак 12“ из Крушевца и РСУ„Раднички 2005“ из Крагујевца,
дана 08.02.2018. године донео је:

РЕШЕЊЕ
Утакмица 1/2 (полуфинала) КУП 2017 ЗАПАД за жене која је према усвојеном календару
такмичења требало да се одигра у Крушевцу 07.02.2018. године између ГЖРК „Напредаак
12“ из Крушевца и РСУ „Раднички 2005“ из Крагујевца, а која се није одиграла због
неоправданог изостанка са исте РСУ „Раднички 2005“ из Крагујевца, региструје се
службеним резултатом 10:0 у корист ГЖРК „Напредак 12“ из Крушевца.
Образложење
Рукометни клуб РСУ Раднички 2005“ из Крагујевца се дана 07.02.2018. године обратио ТК
РС Централне Србије са писменим захтевом (без потписа и печата клуба) за одлагање
предметне утакмице, уз образложење да нису у могућности да одиграју заказану КУП
утакмицу због болести 5 играчица.
Мирослав Колак, као првостепени орган за спровођење КУП такмичења на регионалном
нивоу КУП 2017 ЗАПАД, је на основу поднетог захтева РСУ „Раднички“ из Крагујевца за
одлагање предметне утакмице писменим путем затражио од наведеног клуба да му се на
основу Пропозиција такмичења РСС достави оверен доказ са именима и презименима
оболелих играчица.
РСУ „Раднички 2005“ из Крагујевца није доставио тражени допис.
Из свега наведеног произилази да РСУ „Раднички 2005“ из Крагујевца неоправдано није
наступио на наведеној утакмици, због чега је у смислу чл. 59. став 1. тачка 1. Правилника
о рукометним такмичењима донета одлука као у диспозитиву овог решења.
Поука о правном леку:
Против овог решења се може изјавити жалба, Комисији за жалбе РСС путем овог
првостепеног органа, у року од 12 часова од пријема првостепеног решења достављеног на
имеил адресу клуба.

Подносилац жалбе је обавезан да уз жалбу поднесе доказ о уплати таксе у износу од
24.000,00 динара на текући рачун РС ЦС број: 355-1029224-63.
Уколико се жалба поднесе без истовремене уплате прописане таксе првостепени орган ће
жалбу одбацити као неосновану.
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