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Број:  ПРЛВ 089/2021-2022 
Нови Сад, 09.03.2022.године  
 

 
Директор ПРЛ Војводина Данијела Косановић, 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, у поступку регистрације утакмице 13. кола ПРЛ Војводина жене између 

ЖРК „Пролетер“ из Зрењанина и ЖРК „Мокрин“ из Мокрина, дана 09.03.2022. године, 

донео је: 

 

Р Е Ш Е Њ Е 
 

Утакмица 13. кола ПРЛ Војводина жене која је према усвојеном календару такмичења 

требала да се игра дана 26.02.2022. године у Зрењанину између ЖРК „Пролетер“ из 

Зрењанина и ЖРК „Мокрин“ из Мокрина, а која није одиграна, региструје се службеним 

резултатом 10:0 у корист ЖРК „Пролетер“ из Зрењанина. 

 

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е 

 

Према усвојеном календару такмичења утакмица 13.кола ПРЛ Војводина жене између    

ЖРК „Пролетер“ из Зрењанина и ЖРК „Мокрин“ из Мокрина је требала да се одигра дана 

26.02.2022. године у Зрењанину са почетком у 15:00 часова. 

 

ЖРК „Мокрин“ из Мокрина преко Игора Кнежева обратио се путем телефона директору 

ПРЛ Војводина дана 26.02.2022. године у 12:55 часова са обавештењем да две играчице 

имају температуру, а да остале играчице нису стигле из Аде где су учествовали у ЛМК 
Војводине, да не може скупити екипу, и да неће бити у могућности да дођу на утакмицу 
13. кола ПРЛ Војводина жене између ЖРК „Пролетер“ из Зрењанина и ЖРК „Мокрин“ из 
Мокрина. 

 

Због свега наведеног јасно произилази да је ЖРК „Мокрин“ из Мокрина предао утакмицу 

пре њеног одигравања о чему је обавестио директора лиге, због чега је донета одлука као 

у диспозитиву овог решења, а у смислу одредбе чл.59 ст.1 тч.2 Правилника о рукометним 

такмичењима РСС. 
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ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ:  

Против  Решења  директора  ПРЛ  Војводина    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 Рукометног савеза Војводине  

(rsv.co.rs) који има својство службеног гласила, према одредбама чл.100 Дисциплинског 

правилника РСС,  а  у  смислу  одредби  чл.33  ст.1  Пропозиција  такмичења  РСС  и  чл.56 

Правилника о 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, директора ПРЛ Војводина, електронском 

или редовном поштом; Уколико жалба буде достављена без приложене таксе на жалбу, 

иста ће бити одбачена као недозвољена. 
 
 
 ПРВА РУКОМЕТНА ЛИГА ВОЈВОДИНЕ 

ДИРЕКТОР 
 
 

_________________________________ 
ДАНИЈЕЛА КОСАНОВИЋ 

 

 

 
 
Доставити: 
 

✔ ЖРК „Мокрин“ (Мокрин) 

✔ ЖРК „Пролетер“ (Зрењанин) 

✔ Објавити на сајту РСВ (rsv.co.rs) 
 


