
 
Број: 21-03/21 
Датум: 06.05.2022 год. 
 
Директор ПРЛ Исток, Небојша Вељковић, поступајући као првостепени такмичарски орган у 
смислу одредбе чл.36 ст.1 Правилника о рукометним такмичењима, чл. 14. ст. 1. 
Пропозиција такмичења РСС, по службеној дужности, у поступку регистрације утакмице 15. 
кола ПРЛ Исток група А за жене, између ЖРК Врање из Врања и РСУ Феникс из Врања, дана 
06.05.2022. године, донео је :  
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 
Утакмица 15. кола ПРЛ Исток група А за жене, која је требала да се одигра 04.05.2022. 
године у Врању између ЖРК Врања и РСУ Феникс из Врања, која није одиграна, региструје 
се службеним резултатом 10:0 у корист ЖРК Врање из Врања. 
 

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е 
 

Дана 18.04.2022. објављено је да ће се заостала утакмица 15. кола ПРЛ Исток група А за 
жене ЖРК Врање – РСУ Феникс одиграти 27.04.2022 са почетком од 20:30 часова. Екипа РСУ 
Феникс се 25.04.2022. обраћа са захтевом да се утакмица не игра у заказаном термину и 
одмах је одређен нови термин 04.05.2022. године са почетком од 20:30 који је уредно 
објављен на званичном сајту лиге. Дан пре новог заказаног термина, 03.05.2022. године, 
екипа РСУ Феникс је поново затражио да се утакмица не одигра у заказаном термину због 
обавеза на послу тренера екипе и појединих играчица као и обавеза на факултету и школи. 
Тог истог дана, након телефонског разговора са председником клуба РСУ Феникс, 
договорено је да се утакмица ипак одигра. На дан утамице председник РСУ Феникс је 
обавестио директора лиге да играчице не желе да играју када екипа није комплетна и 
послали су мејл у коме су навели да не могу одиграти горе поменуту утакмицу и да их 
„домаћин није консултовао око овог термина утакмице“.  
 
ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ:  
Против овог решења се може изјавити жалба, Комисији за жалбе РСС, путем овог 
првостепеног органа, а у року од 3 дана (чл.136 ДП 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. 

 
Доставити:  
1. РСУ Феникс (Врање) 
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