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Број:  КУП 001/2021-2022 
Нови Сад, 24.11.2021.године  
 

 
Такмичарска комисија Рукометног савеза Војводине, као првостепени орган за 
спровођење такмичења, у смислу овлашћења из чл.13 и чл.21 ст.6 Пропозиција 
такмичења РСС, те чл.41 ст.1 Правилника о рукометним такмичењима РСС, а поводом 
захтева РК „Црвенка“ из Црвенке а ради омогућавања да наступе без лиценцираног 
тренера у 02. колу (¼ Финала) КУП-а Војводине мушкарци, је дана 24.11.2021. године 
донела следеће: 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 
Усваја се захтев РК „Црвенка“ из Црвенке за наступ без лиценцираног тренера тог клуба у 
02. колу (¼ Финала)  КУП-а Војводине мушкарци, те се наведеном клубу ОДОБРАВА да на 
утакмици са РК „Врбас Петрол“ из Врбаса, која по распореду треба да буде одиграна дана 
24.11.2021. године, НАСТУПИ БЕЗ ЛИЦЕНЦИРАНОГ ТРЕНЕРА. 
 
Екипу РК „Црвенка“ из Црвенке ће у 02. колу (¼ Финала) КУП-а Војводине мушкарци на 
утакмици са   РК „Врбас Петрол“ из Врбаса, водити помоћни тренер МИТРОВИЋ МИЛОШ 
лиценца број 21330491. 
 
 

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е 
 
 
РК  „Црвенка“  из  Црвенке  је  дана  24.11.2021.  године  путем  електронске  поште  
поднео захтев за  омогућавање наступа без лиценцираног тренера на утакмици 02.  кола 
(¼ Финала) КУП-а Војводине мушкарци  коју тај клуб треба да игра у  СРЕДУ, 24.11.2021. 
године са РК „Врбас Петрол“ из Врбаса, из разлога што ниједан од лиценцираних тренера 
због посла није у могућности да присуствује утакмици. 
 
Процењујући поднети захтев, Такмичарска комисија Рукометног савеза Војводине је 
заузела становиште да је захтев основан те да има места да се наведеном клубу дозволи 
да наступи у 02. колу  (¼ Финала) КУП-а Војводине мушкарци без лиценцираног тренера. 
 
Због наведеног је донета одлука као у ст.1 и ст.2 овог решења, а у смислу одредбе чл.21. 
ст.6. Пропозиција такмичења РСС и чл.41. ст.1. Правилника о рукометним такмичењима 
РСС. 
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 ПОУКА О ПРАВНОМ  ЛЕКУ:  
Против Решења Такмичарске комисије Рукометног Савеза Војводине у првом степену, које 
су донесене у вези са такмичењем, дозвољена је жалба другостепеном органу, Комисији 
за жалбе РСС, у року од 8 (осам) дана од дана објаве на интернет порталу КУП-а Војводине 
(rsv.co.rs) који има својство службеног гласила, према одредбама члана 100. 
Дисциплинског правилника РСС, а у смислу одредби чл.31 ст.2 Пропозиција такмичења 
РСС и чл.57 Правилника о рукометним такмичењима РСС, уз уплату таксе у износу од 
24.000,00 РСД на текући рачун РСС број 325-9500600047582-88; 
Жалба се доставља преко првостепеног органа, Такмичарске комисије Рукометног савеза 
Војводине, електронском или редовном поштом; Уколико жалба буде достављена без 
приложене таксе на жалбу, иста ће бити одбачена као недозвољена. 
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