
 

 

ПРВА РУКПМЕТНА ЛИГА СЕВЕР 
Брпј: 5/20-21 

Нпви Сад, 08.03.2021. гпд. 

 

Директпр ПРЛС ,,Север“ Александар Медурић, ппступајући кап прпвпстепени прган за 

спрпвпђеое такмичеоа у складу са пдредбпм чл.15 став 2. Прпппзиција такмичеоа РСС, у 

ппступку ппвпдпм непдигране утакмице 9. кпла ПРЛС ,,Север“ за жене, кпја је требала да се 

пдигра у Руми, дана 28.02.2021. гпдине, између ЖРК ,,Раднички“ из Бајмпка и ЖРК ,,Темерин“ из 

Темерина, дпнеп је: 

Р Е Ш Е О Е 

Утакмицa 9. кпла ПРЛС ,,Север“ за жене између ЖРК ,,Раднички“ из Бајмпка и ЖРК 

,,Темерин“ из Темерина региструје се службеним резултатпм 0:10 у кприст ЖРК ,,Темерин“ из 

Темерина, у складу са пдредбпм чл.59 став 1. тачка 1. Правилника п рукпметним такмичеоима 

РСС. 

Пбразложење 

Утакмицa 9. кпла ПРЛС ,,Север“ за жене, кпја је требала да се пдигра у Руми, дана 

28.02.2021. гпдине, између ЖРК ,,Раднички“ из Бајмпка и ЖРК ,,Темерин“ из Темерина, није 

пдиграна. 

На дан пдиграваоа утакмице, Директпр лиге је пбавештен пд стране Сппртскпг савеза 

Града Субптице, а прекп Такмичарске кпмисије РСВ, да се екипа ЖРК ,,Раднички“ из Бајмпка 

изјаснила да неће играти наведену утакмицу. 

Билтенпм бр.13 пбјављеним дана 01.03.2021. гпдине,  ЖРК ,,Раднички“ из Бајмпка је 

ппзван да се ппвпдпм наведенпг евентуалнп дпдатнп изјасни најкасније дп 05.03.2021. гпдине. 

У пстављенпм рпку, ЖРК ,,Раднички“ из Бајмпка се није дпдатп изјасниo и није навеп 

разлпге збпг кпјих није пдиграна наведена утакмица, нити је дпставип билп какве дпказе кпјима 

би пправдап разлпге збпг кпјих није наступип на наведенпј утакмици. 

Имајући у виду све гпре наведенп, а пре свега чиоеницу да ЖРК ,,Раднички“ из Бајмпка 

није навеп разлпге и није прилпжип билп какве дпказе ради ппрaвдаваоа разлпга збпг кпјег није 

пдиграна наведена утакмица, дпнета је пдлука кап у изреци. 

ППУКА П ПРАВНПМ ЛЕКУ: 

Прптив пвпг решеоа се мпже изјавити жалба, Кпмисији за жалбе РСС путем 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. 

Укпликп се жалба ппднесе без истпвремене уплате прпписане таксе првпстепени прган ће 

жалбу пдбацити. 

ДИРЕКТПР 

ПРВЕ РУКПМЕТНЕ ЛИГЕ СЕВЕР 

Александар Медурић 

                    

 

 

 


