
  
Број: 03-04/21  

Датум: 22.10.2021 год.  

  

Директор ПРЛ ИСТОК, Небојша Вељковић, поступајући као првостепени орган за спровођење 

такмичења, у смислу овлашћења из чл.21 ст.6 Пропозиција такмичења РСС, а поводом 

захтева РК „Осипаоница“ из Осипаонице ради омогућавања да наступе без лиценцираног 

тренера на утакмици 03. кола ПРЛ Исток за мушкарце, је дана 22.10.2021. донео следеће  

   

Р Е Ш Е Њ Е  

  

1) Усваја се захтев РК „Осипаонице “ из Осипаонице, за наступ без лиценцираног 

тренера тог клуба у 03. колу ПРЛ Исток за мушкарце, те се наведеном клубу 

ОДОБРАВА да на утакмици са РК „Јединство 1974“ из Крњева, која по распореду треба 

да буде играна дана 17.10.2021. године, наступи без лиценцираног тренера Зорана 

Петровића (лиц. 21120981).   

2) Екипу РК „Осипаоница“ из Осипаонице ће на утакмици 03. кола против РК „ Јединство 

1974 “ из Крњева водити помоћни тренер Милан Урошевић (лиц. 21120991)   

  

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е   

РК „Осипаоница“ из Осипаонице је дана 15.10.2021 године путем електронске поште поднео 

захтев за омогућавање наступа без лиценцираног тренера на првенственој утакмици 03. 

кола ПРЛ Исток за мушкарце коју  тај  клуб  треба  да  игра  у  недељу,  17.10.2017.  године  

са  

РК „Јединство 1974“ из Крњева, из разлога, како наводи у свом захтеву, што тренер 

Милосављевић Бранислав због неодложних службених обавеза није у могућности да путује 

са екипом на одигравање утакмице.  

  

Процењујући поднети захтев Директор ПРЛ Исток је заузео становиште да је захтев 

основани те да има места да се наведеном клубу дозволи да наступи у 03. кола ПРЛ Исток за 

мушкарце без лиценцираног тренера.  

  

Због наведеног је донета одлука као у ст.1 и 2. овог решења, а у смислу одредбе чл.21 ст.6 

Пропозиција такмичења РСС.  

  

  

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 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.  
 

ДИРЕКТОР 
ПРВЕ РУКОМЕТНЕ ЛИГЕ ИСТОК 



 
 


