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Број:  ПРЛВ 001/2021-2022 
Нови Сад, 17.09.2021.године  
 

 
Директор ПРЛ Војводина Данијела Косановић, у смислу одредби чл.35 ст.1 и ст.3 
Правилника о рукометним такмичењима РСС, као и чл.15 ст.2, чл.16 ст.1, ст.2 тч.5 и ст.4 
Пропозиција такмичења РСС, поступајући поводом захтева ЖРК „Пролетер“ из Зрењанина  
ради омогућавања каснијег одигравања првенствене утакмице 01. кола ПРЛ Војводина 
жене, дана 17.09.2021. године доноси 
 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 
 

1. О одлагању првенствене утакмице 01. кола ПРЛ Војводина жене ЖРК „Јадран“ из 
Фекетића и ЖРК „Пролетер“ из Зрењанина.  

2. Нови термин одигравања ове горе наведене утакмице је СРЕДА 22.09.2021. године у 
20:00 часова у Фекетићу. 
 

О Б Р А З Л О Ж Е Њ E 
 

ЖРК „Пролетер“ из Зрењанина је дана 14.09.2021. године,  Директору ПРЛ Војводина 
поднео захтев за одлагање првенствене утакмице 01. кола ПРЛ Војводина жене између 
ЖРК „Јадран“ из Фекетића и ЖРК „Пролетер“ из Зрењанина, која према Календару 
такмичења РСС за сезону 2021/2022, треба да буде одиграна у термину 18./19.09.2021. 
године. 
У писаном захтеву који је ЖРК „Пролетер“ из Зрењанина, доставио дана 14.09.2021. 
године као разлог за одлагање првенствене утакмице, је навео да њихов клуб  није у 
могућности да одигра неведену утакмицу због организационо-техничких проблема и 
моле да се утакмица одложи. 
 
ЖРК „Јадран“ из Фекетића је дана 14.09.2021. године послао писану сагласнот да се горе 
наведена утакмица одигра у СРЕДУ 22.09.2021. године у Фекетићу.  
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Обзиром да чл.16 ст.2 тч.5 Пропозиција такмичења РСС предвиђа да се утакмица 
предвиђена Календаром такмичења може одложити, на захтев клуба, када Директор 
поступајући као Првостепени орган такмичења процени да су се стекли услови за 
одлагање, Директор ПРЛ Војводина је процењујући поднети захтев нашао да је исти 
основан, те да има места за одлагање предметне утакмице, те је донета одлука као у ст.1  
диспозитива овог решења, а у смислу одредби чл.16 ст.2 тч.5 Пропозиција такмичења РСС.  
 
Истовремено је донета одлука,као у ст.2 диспозитива овог решења,да се утакмица одигра 
у наведеном, а све  у смислу одредби чл.16 ст.4 Пропозиција такмичења РСС. 
 
 
ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ:  
Против овог решења се може изјавити жалба, Комисији за жалбе РСС, путем првостепеног 
органа, а у року од 3 дана (чл.136 Дисциплинског правилника 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.  
 
 
 
 
 
 ПРВА РУКОМЕТНА ЛИГА ВОЈВОДИНЕ 

ДИРЕКТОР 
 
 

_________________________________ 
ДАНИЈЕЛА КОСАНОВИЋ 

 

 

 
 

 


