
 
 
ЗАЈЕДНИЦА КЛУБПВА ДРЛС „СЕВЕР“ 
Брпј: 03/17-18 
Нпви Сад, 10.11.2017. гпдине 
 

 

 

Директпр ДРЛС „СЕВЕР“, Маркп Менићанин, ппступајући кап првпстепени прган за 
спрпвпђеое такмичеоа, у смислу пвлашћеоа из члана 35 став 1 Правилника п рукпметним 
такмичеоима РСС, а ппвпдпм захтева РК ''Будућнпст'' из Алибунара, ради пмпгућаваоа да 
наступи без лиценциранпг тренера у деветпм кплу ДРЛС „СЕВЕР“, на утакмици прптив РК 
''Тител'', дана 10.11.2017. дпнеп је следеће: 

 

Р  Е  Ш  Е  О  Е 
 

УСВАЈА СЕ мплба РК ‘‘Будућнпст’’ из Алибунара, ради дпбијаоа дпзвпле да наступи у 
такмичеоу ДРЛС „СЕВЕР“, без лиценциранпг тренера, па се наведенпм клубу  дпзвпљава да 
дана 12.11.2017. гпдине наступи без лиценциранпг тренера у деветпм кплу ДРЛС „СЕВЕР“, на 
утакмици прптив РК ''Тител'', у складу са чланпм 20 став 6 Прпппзиција такмичеоа РСС. 

 
П б р а з л п ж е о е 

 
Дана 09.11.2017. гпдине РК ‘‘Будућнпст’’ из Алибунара, ппднеп је Директпру ДРЛС 

„СЕВЕР“ мплбу да му се дпзвпли да у деветпм кплу ДРЛС „СЕВЕР“ на утакмици прптив РК 
''Тител'' наступи без лиценциранпг тренера, јер је тренер Вукпман Пајевић спречен да 
присуствује утакмици, збпг даваоа ппмена – гпдишоице смрти пца. 
 Прпцеоујући ппднети захтев, при чему узрпк предвиђен Прпппзицијама РСС, члан 20 
став 6, ппстпји у кпнкретнпм случају, јер се ради п вишпј сили, Директпр ДРЛС ''Север'' је 
заузеп станпвиште да је мплба РК ''Будућнпст'' пснпвана, те да има пснпва да се наведенпм 
клубу дпзвпли да у деветпм кплу ДРЛС ''Север'', на утакмици прптив РК ''Тител'' наступи без 
лиценциранпг тренера, па је пдлученп, кап у дисппзитиву пвпг Решеоа. 
 
 Ппука п правнпм леку: 
 
 Прптив пвпг Решеоа се мпже изјавити жалба, Кпмисији за жалбе РСС, путем пвпг 
првпстепенпг пргана, а у рпку пд 8 дана, рачунајући пд дана дпстављаоа. 
 Ппднпсилац жалбе је у пбавези да уз жалбу прилпжи дпказ п уплати таксе, у изнпсу пд 
24.000,00 динара, на текући рачун РСС 355-1029224-63. 
 Укпликп се жалба ппднесе без истпвремене уплате прпписане таксе, првпстепени 
прган ће жалбу пдбацити кап некпмплетну. 
           Директпр лиге ДРЛС ''Север'' 
         Маркп Менићанин 
 


