Број: 17-63/2
Датум: 27.05.2018. год.

Директор Прве рукометне лиге „ЗАПАД“ Драган Симовић, поступајући на основу
одредбе
чл. 31. став 1 Правилника о рукометним такмичењима, и члана 34 ст.2
Пропозиција такмичења РСС у вези чл. 63. ст.1 тачка 2 Правилника о рукометним
такмичењима РСС а у поступку поводом регистрације утакмицe 22. кола ПРЛ „Запад“ за
мушкарце између РК „Прва Петолетка“ из Трстеника и РК „Трепча“ из Косовске
Митровице , дана 27.05.2018. године донео је:

1.

РЕШЕЊЕ
Утакмица 22. кола ПРЛ Запад за мушкарце која је према усвојеном календару
такмичења требало да се одигра у Трстенику 25.05.2018. године између РК „Прва
Петолетка“ из Трстеника и РК „Трепча“ из Косовске Митровице, а која се није одиграла
због неоправданог изостанка са исте РК „Трепча“ из Косовске Митровице, региструје се
службеним резултатом 10:0 у корист РК „Прва Петолетка“ из Трстеника.

Образложење
Рукометни клуб „Трепча“ из Косовске Митровице се дана 23.05.2018. године обратио
Директору лиге са писаним обевештењем да нису у могућности да отпутују на утакмицу
22. кола ПРЛ „Запад“ за мушкарце РК „Прва Петолетка“ – РК „Трепча“ која је требало да
се одигра у Трстенику дана 25.05.2018. године са почетком у 19,00 часова
Директор ПРЛ Запад је издао Решење о неодигравању предметне утакмице и сходно чл.
147. ст.2 Пропозиција РСС и обавестио екипу РК „Прва Петолетка“ из Трстеника да се
иста неће одиграти како се неби стварали нови трошкови организације ове утакмице.
Из свега наведеног произилази да РК „Трепча“ из Косовске Митровице неоправдано није
наступио на наведеној утакмици, због чега је у смислу чл. 73. став 1 алинеја прва
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 8 дана рачунајући од дана објаве на званичном сајту ПРЛ
„ЗАПАД“.
Подносилац жалбе је обавезан да уз жалбу поднесе доказ о уплати таксе у износу од
24.000,00 динара на текучи рачун РСС број: 355-1029224-63.

Уколико се жалба поднесе без истовремене уплате прописане таксе првостепени орган ће
жалбу одбацити као неосновану.

