
 

ПРВА РУКПМЕТНА ЛИГА СЕВЕР 
Брпј: 15/20-21 

Нпги Сад, 01.05.2021. дпд. 

 

Директпр ПРЛС ,,Сегер“ Александар Медурић, ппступајући кап прпгпстепени прдан за 

спрпгпђеое такмичеоа у складу са пдредбпм чл.15 стаг 2. Прпппзиција такмичеоа РСС,  дпнеп је: 

Р Е Ш Е О Е 

ЖРК ,,Раднички“ из Бајмпка искључује се из даљед такмичеоа у ПРЛС ''Сегер'', у 
такмичарскпј сезпни 2020/2021. 

 
Такмичеое у ПРЛС ''Сегер'' се настагља са препсталим екипама, без пппуоагаоа лиде. 
 
Сги дпсадашои резултати ЖРК ,,Раднички“ из Бајмпка се бришу. 
 

Пбразложење 

ЖРК ,,Раднички“ из Бајмпка је дпбип дпзгплу за сезпну 2020/2021, за такмичеое у 
ПРЛС ''Сегер'' и заппчеп је такмичеое.    

 
Тпкпм такмичеоа нагедена екипа је издубила три утакмице службеним резултатпм, 

такп штп су исте прагнпснажним решеоима редистрпгане резултатпм 10:0 у кприст 
прптигника, и тп утакмицу 8. кпла кпја је редистпгана у кприст РК ,,Рума“ из Руме, 
утакмицу 9. кпла кпја је редистпгана у кприст ЖРК ,,Темерин“ из Темерина и утакмицу 15. 
кпла кпја је редистпгана у кприст ЖРК ,,Слпген“ из Руме. 

 
Имајућу у гиду чиоеницу да је ЖРК ,,Раднички“ из Бајмпка издубип три утакмице 

службеним резултатпм, Директпр је дпнеп пдлуку кап у стагу пргпм изреке, кпјпм се 
нагедена екипа искључује из даљед такмичеоа у складу са пдредвпм чл.10 Прпппзиција 
такмичеоа РСС. 

 
Надаље, схпднп пдредби чл.9 стаг 13 Прагилника п рукпметним такмичеоима РСС, 

пдлученп је кап у стагу друдпм изреке пгпд Решеоа, јер је нагеденпм пдредбпм 
Прагилника п рукпметним такмичеоима РСС прпписанп да у случају да једна екипа у 
пдређенпј такмичарскпј сезпни буде искључена из такмичеоа, лида се настагља са 
препсталим екипама, без пппуоагаоа лиде. 

 
У складу са пдредбпм члана 9 Прпппзиција такмичеоа, пдлученп је кап у стагу 

трећем изреке пгпд Решеоа, да се сги дпсадашои резултати ЖРК ,,Раднички“ из Бајмпка 
бришу. 

 
ППУКА П ПРАВНПМ ЛЕКУ: 



Прптиг пгпд решеоа се мпже изјагити жалба, Кпмисији за жалбе РСС путем пргпстепенпд 

прдана у рпку пд 8 дана рачунајући пд дана дпстагљаоа. 

Ппднпсилац жалбе је дужан да уз жалбу ппднесе и дпказ п уплати таксе у изнпсу пд 

24.000,00 динара на текући рачун РСС. 

Укпликп се жалба ппднесе без истпгремене уплате прпписане таксе пргпстепени прдан ће 

жалбу пдбацити. 
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