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Број:  ДРЛВ 019/2021-2022 

Нови Сад, 14.10.2021.године  

 

 

Директор ДРЛ Војводина Стевица Јевремов, поступајући као првостепени орган за 

спровођење такмичења, у смислу одредби чл.35 ст.1 Правилника о рукометним 

такмичењима РСС, чл.15 ст.1 Пропозиција такмичења РСС, решавајући по допису МРК 

„Сомборелектро“ из Сомбора од 13.09.2021. године, у складу са одредбама чл.9 

Пропозиција такмичења РСС, дана 14.10.2021. године донео је следеће: 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 

1. Утврђује се да је МРК „Сомборелектро“ из Сомбора одустао од такмичења у оквиру 

ДРЛ Војводина мушкарци за такмичарску сезону 2021/2022.годину. 

 

2. МРК „Сомборелектро“ из Сомбора у наредној такмичарској сезони, 

2022/2023.години, аутоматски прелази у за 1 (једну) лигу ниже такмичење и то пријавом за 

учешће у одговарајућој групи према територијалној припадности. Уколико у такмичарској 

сезони 2022/2023. години не започне такмичење у одговарајућој лиги, према претходном 

ставу, следеће сезоне (2023/2024) аутоматски прелази у за 1 (једну) лигу ниже такмичење 

и тако редом све док се не пријави за такмичење и док не започне такмичење. 

 
О Б Р А З Л О Ж Е Њ E 

 

МРК „Сомборелектро“ из Сомбора, је дана 13.09.2021. године, упутио Обавештење 

Директору ДРЛ Војводина, у   којем   наводи „Да екипа МРК „Сомборелектро“ из Сомбора 

одустаје од такмичења због немогућности састављања екипе услед осипања играчког 

кадра“. 

 

Поступајући по службеној дужности на основу увида у предметни допис,а сматрајаћи да су 

испуњени сви услови наведени у диспозитиву решења, донео сам ово решење. 

 

Одлука у ст.1 диспозитива утврђује одустанак од даљег такмичења, а на основу одлуке 

наведеног клуба.  
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 Одлука у ст.2 у вези започињања такмичења у наредној такмичарској сезони је донета у 

смислу одредби чл.9 ст.8 и ст.9 Правилника о рукометним такмичењима 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. 325-9500600047582-88 

 

Уколико се жалба поднесе без истовремене уплате прописане таксе, првостепени орган ће 

жалбу одбацити као недозвољену. 

 

 

 

 

 

 ДРУГА РУКОМЕТНА ЛИГА ВОЈВОДИНЕ 

ДИРЕКТОР 

 

 

_________________________________ 

СТЕВИЦА ЈЕВРЕМОВ 

 

 

 

 

Доставити: 

 

✔ МРК „Сомборелетро“ (Сомбор) 

✔ Објавити на сајту РСВ (rsv.co.rs) 


