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Број:  ТРЛВ-З 024/2021-2022 
Инђија, 07.04.2022.године  
 

 

Директор ТРЛВ „Запад“ Велибор Новаковић, поступајући као првостепени дисциплински 

орган у смислу одредбе чл.75 ст.2 Дисциплинског правилника РСС,на основу овлашћења  
из чл.35 ст.1 и ст.2 Правилника о рукометним такмичењима  РСС, те чл. 15 ст.1 и ст.2 
Пропозција Такмичења  РСС, те чл.6 ст.1 тч.9  Одлуке о обављању функције директора 
рукометне лиге, по службеној дужности, решавајући по допису РК „Раднички“ из Новог 
Сада од 06.04.2022. године , у складу са одредбама чл.9 Пропозиција такмичења РСС,                   
дана 07.04.2022. године, донео је: 

 

Р Е Ш Е Њ Е 
 

 

1. Рукометни Клуб „Раднички“ из Нови Сад 

 

О Д Г О В О Р А Н   Ј Е 
 

1. Утврђује се да је РК „Раднички“ из Новог Сада одустао од даљег такмичења у 
оквиру Треће Рукометне Лиге Војводина „Запад“ за мушкарце за такмичарску 
сезону 2021/2022. годину. 

 
2. Сви досадашњи резултати РК „Раднички“ из Новог Сада постигнути у такмичарској 

сезони 2021/2022 се БРИШУ. 
 

3. РК „Раднички“ из Новог Сада у наредној такмичарској сезони 2022/2023 години 
аутоматски прелази у за 1 (једну) лигу ниже такмичење и то пријавом за учешће у 
ТРЛВ „Запад“. 

 
4. Такмичење у ТРЛБ „Запад“ у текућој сезони се наставља са преосталим екипама, 

без попуњавања лиге. 
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О Б Р А З Л О Ж Е Њ E 
 

РК „Раднички“ из Новог Сада, је дана 06.04.2022. године, упутио допис Директору Треће 
рукометне лиге Војводина „Запад“, у којем наводи „Да екипа РК „Раднички“из Новог Сада 
неће наставити такмичење у ТРЛВ „Запад““. 
 
Поступајући по службеној дужности на основу увида у предметни допис, а сматрајући да 
су испуњени сви услови наведени у диспозитиву решења, донео сам ово решење. 
 
Одлука у ст.1 диспозитива утврђује одустајање од даљег такмичења, а на основу одлуке 
наведеног клуба. 
 
Одлука у ст.2 о брисању свих досадашњих резултата, је донета на основу чл.9 Пропозиција 
такмичења РСС. 
 
Одлука у ст.3, у вези започињања такмичења у наредној такмичарској сезони, је донета у 
смислу одредби чл.9 ст.7 и ст.8 Правилника о рукометним такмичењима РСС. 
 
Одлука у ст.4, у вези настављања такмичења у ТРЛВ „Запад“ у текућој сезони, донета је у 
смислу одредби чл.9 ст.12 Правилника о рукометним такмичењима РСС: 
 
ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ:  
Против овог решења, може се, сходно чл.100 ст.1 Дисциплинског правилника РСС, 
изјавити жалба Комисији за жалбе РСС, путем овог првостепеног органа, а у року од 8 
(осам) 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. 
 
 
 
 ТРЕЋА РУКОМЕТНА ЛИГА ВОЈВОДИНЕ „ЗАПАД“ 

ДИРЕКТОР 
 
 

_________________________________ 
ВЕЛИБОР НОВАКОВИЋ 

 

 

 

Доставити: 

 

✔ РК „Раднички“ из Новог Сада 

✔ Објавити на сајту РСВ (rsv.co.rs) 


