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Број:  ДРЛВ 038/2021-2022 
Нови Сад, 28.10.2021.године  
 

 
Директор ДРЛ Војводина Стевица Јевремов, у смислу одредби чл.35 ст.1 и ст.3 
Правилника о рукометним такмичењима РСС, као и чл.15 ст.2, чл.24 Пропозиција 
такмичења РСС, , те чл.5 ст.1 тч.11  Одлуке о обављању функције директора рукометне 

лиге, поступајући поводом захтева РК „Беочин 1959“ из Беочина  ради омогућавања 

промене места одигравања првенствене утакмице 06. кола ДРЛ Војводина жене,           
дана 28.10.2021. године доноси 
 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 
 

1. О промени места одигравања првенствене утакмице 05. кола ДРЛ Војводина жене      
РК „Беочин 1959“ из Беочина и РК „Раднички“ из Бајмока.  

 
2. Ново место одигравања горе наведене утакмице је БАЈМОК, СУБОТА 30.10.2021. 

године у 17:30 часова. 
 

О Б Р А З Л О Ж Е Њ E 
 

РК „Беочин 1959“ из Беочина је дана 26.10..2021. године,  Директору ДРЛ Војводина 
поднео захтев за промену места одигравања првенствене утакмице 05. кола                      
ДРЛ Војводина жене између РК „Беочин 1959“ из Беочина и РК „Раднички“ из Бајмока, 
која према Календару такмичења РСС за сезону 2021/2022, треба да буде одиграна у 
термину 30./31.10.2021. године. 
 
У писаном захтеву који је РК „Беочин 1959“ из Беочина, доставио дана 26.10.2021. године 
као разлог за промену места одигравања првенствене утакмице, је навео да у спортској 
дворани у Беочину нема слободних термина, а да је са екипом РК „Раднички“ из Бајмока 
постигнут договор да они буду домаћини у јесењем делу, а екипа РК „Беочин 1959“ из 
Беочина у пролећном делу. 
 
РК „Раднички“ из Бајмока је дана 27.10.2021. године послао писану сагласнот да се горе 
наведена утакмица одигра у СУБОТУ 30.10.2021. године са почетком у 17:30 часова у 
БАЈМОКУ. 
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 Домаћин (организатор) утакмице ће бити екипа РК „Раднички“ из Бајмока, док ће у 
пролећном делу првенства домаћин (организатор) утакмице бити екипа РК „Беочин 1959“ 
из Беочина. У записник са рукометне утакмице ОБАВЕЗНО за домаћина именовати екипу 
РК „Беочин 1959“ из Беочина, а за госта екипу РК „Раднички“ из Бајмока. Обавезује се 
делегат предметне утакмице да се постара о исправности записника са рукометне 
утакмице. 
 
Обзиром да чл.24 ст.1 Пропозиција такмичења РСС предвиђа да свака промена места 
одигравања утакмице могућа само уз посебну дозволу првостепеног органа. Директор 
ДРЛ Војводина је процењујући поднети захтев нашао да је исти основан, те да има места 
за промену места одигравања предметне утакмице, те је донета одлука као у ст.1 
диспозитива овог решења, а у смислу одредби чл.24 ст.1 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.24 ст.1 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.  
 
 
 ДРУГА РУКОМЕТНА ЛИГА ВОЈВОДИНЕ 

ДИРЕКТОР 
 
 

_________________________________ 
СТЕВИЦА ЈЕВРЕМОВ 

 

 

 
 
Доставити: 
 

✔ РК „Беочин 1959“ (Беочин) 

✔ РК „Раднички“ (Бајмок) 

✔ Службеним лицима 

✔ Објавити на сајту РСВ (rsv.co.rs) 


