
 

 

Број:10/20 

Ниш, 11.12.2020. 

Директор ПРЛ Запад, Драган Симовић, поступајући као првостепени такмичарски 
орган у смислу одредбе чл.36 ст.1 Правилника о рукометним такмичењима, чл. 14. 
ст. 1. Пропозиција такмичења РСС, те чл. 6. ст. 1. алинеја 8. Одлуке о обављању 
функције Директора рукометне лиге, по службеној дужности, у поступку 
регистрације утакмице 06. кола ПРЛ Запад за жене ,група Б, између РК „Пазар 
2003“ из Новог Пазара и ЖРК „Металца А.Д.“ из Горњег Милановца, дана 
11.12.2020. године, донео је : 

 

                                                      Р Е Ш Е Њ Е 

 

Утакмица 06. кола ПРЛ Запад за жене,група Б, која је према усвојеном календару 
такмичења, требала да се одигра 28.11.2020. године у Новом Пазару, између РК 
„Пазара 2003“ из Новог Пазара и ЖРК „Металца А.Д.“ из Горњег Милановца, која 
није одиграна, региструје се службеним резултатом 10:0 у корист РК „Пазара 

2003“ из Новог Пазара. 

                                              О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е 

Према усвојеном календару такмичења, утакмица 06. кола ПРЛ Запад за 
жене,група Б између РК „Пазар 2003“ из Новог Пазара и ЖРК „Металац А.Д.“ из 
Горњег Милановца је требала да се одигра 28.11.2020. године у Новом Пазару. 

Дана 27.11.2020. године, путем електронске поруке, ЖРК „Металац А.Д.“ из 
Горњег Милановца је обавестио Директора лиге да због новонастале здравствене 
ситуације и техничких разлога није у могућности да отпутује на заказану утакмицу 
06. кола за жене,група Б, Пазар 2003 – Металац А.Д. . 

У складу са чл. 59 ст. 1. тч. 1. Правилника о такмичењима РСС, обзиром да ЖРК 
„Металац А.Д.“ из Горњег Милановца неоправдано није наступио на наведеној 
утакмици, донета је одлукa 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 (чл.56 Правилника о рукометним 
такмичењима РСС) 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. 325-9500600047582-88 

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

 

 

Директор 
Прве рукометне лиге „Запад“ 

Драган Симовић, с.р. 


