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Директпр ПРЛС „СЕВЕР“, Александар Медурић, ппступајући кап првпстепени прган 
за спрпвпђеое такмичеоа, у складу са пвлашћеоем из пдредбе члана 14 Прпппзиција 
такмичеоа РСС, члана 35 став 1 Правилника п рукпметним такмичеоима РСС, те члана 25 и 
члана 26 Правилника п удруживаоу и раду заједнице клубпва ПРЛС ''Север'', дпнеп је 
следеће: 

 

Р  Е  Ш  Е  О  Е 

 

ОРК ''ЖСК'' из Жабља искључује се из даљег такмичеоа у ПРЛС ''Север'', у 
такмичарскпј сезпни 2017/2018. 

 
Такмичеое у ПРЛС ''Север'' се наставља са препсталим екипама, без пппуоаваоа 

лиге. 
Сви дпсадашои резултати ОРК ''ЖСК'' из Жабља СЕ БРИШУ. 

 
П б р а з л о ж е њ е 

 

ОРК ,,ЖСК“ из Жабља је дпбип дпзвплу за сезпну 2017/2018, за такмичеое у ПРЛС 
''Север'' и заппчеп је такмичеое. 

 
Тпкпм такмичеоа наведени клуб је најпре предап утакмицу 4. кпла кпја је требала 

да се пдигра у Банатскпм Карлпвцу између РК ,,Банатски Карлпвац“ и ОРК ,,ЖСК“, такп штп 
је п тпме претхпднп пбавестип прптивничку екипу, Директпра и службена лица, збпг чега је 
Директпр наведену утакмицу регистрпвап службеним резултатпм 10:0 у кприст РК 
,,Банатски Карлпвац“. 

 
Затим је ОРК ,,ЖСК“ из Жабља предап утакмицу 6. кпла кпја је требала да се пдигра 

у Жабљу између ОРК ,,ЖСК“ из Жабља и РК ,,Јабука“ из Јабуке, такп штп је п тпме 
претхпднп пбавестип прптивничку екипу, Директпра и службена лица, збпг чега је 
Директпр наведену утакмицу регистрпвап службеним резултатпм 10:0 у кприст РК ,,Јабука“ 
из Јабуке. 



 
Наппслетку, ОРК ,,ЖСК“ из Жабља предап је и утакмицу 8. кпла кпја је требала да се 

пдигра у Жабљу између ОРК ,,ЖСК“ из Жабља и РК ,,Младпст ТСК“ из Бачкпг Јарка, такп штп 
је п тпме претхпднп пбавестип прптивничку екипу, Директпра и службена лица, збпг чега је 
Директпр наведену утакмицу регистрпвап службеним резултатпм 10:0 у кприст РК 
,,Младпст ТСК“ из Бачкпг Јарка. 

 
С пбзирпм да је утакмица кпју је ОРК ,,ЖСК“ из Жабља требап да пдигра са РК 

,,Младпст ТСК“ из Бачкпг Јарка, била трећа утакмица кпја је регистрпвана службеним 
резултатпм, Директпр је дпнеп пдлуку кап у ставу првпм изреке, кпјпм се  ОРК ,,ЖСК“ из 
Жабља искључује из такмичеоа у складу са пдредбпм чл.10 Прпппзиција такмичеоа РСС. 
 
  Надаље, схпднп пдредби чл.9 став 13 Правилника п рукпметним такмичеоима РСС, 
пдлученп је кап у ставу другпм изреке пвпг Решеоа, јер је наведенпм пдредбпм 
Правилника п рукпметним такмичеоима РСС прпписанп да у случају да је једна екипа у 
пдређенпј такмичарскпј сезпни пдустане пд такмичеоа тпкпм такмичеоа или буде 
искључена из такмичеоа, лига се наставља са препсталим екипама, без пппуоаваоа лиге.  
 

Схпднп пдредби члана 9 Прпппзиција такмичеоа, пдлученп је кап у ставу трећем 
изреке пвпг Решеоа, имајући у виду да је пвпм пдредбпм прпписанп да у случају да једна 
екипа пдустане пд такмичеоа или је искључена из оега, сви оени дптадашои резултати се 
бришу. 

 
ППУКА П ПРАВНПМ ЛЕКУ: 
 
Прптив пвпг решеоа се мпже изјавити жалба Кпмисији за жалбе РСС прекп 

првпстепенпг пргана у рпку пд 8 дана рачунајући пд дана дпстављаоа. 
Ппднпсилац жалбе је дужан да уз жалбу ппднесе и дпказ п уплати таксе у изнпсу пд 

24.000,00 динара на текући рачун РСС. 
У случају ппднпшеоа жалбе без истпвременпг дпстављаоа дпказа п уплати 

прпписане таксе, жалба ће бити пдбачена кап недпзвпљена. 
 

ДИРЕКТПР 

            ПРВЕ РУКПМЕТНЕ ЛИГЕ СЕВЕР 

Александар Медурић 

 


