
 

РУКОМЕТНИ САВЕЗ СРБИЈЕ 

 

РУКОМЕТНИ САВЕЗ ЦЕНТРАЛНЕ СРБИЈЕ 

Број: 4/21-ПРЛИ 

Место Ниш, Датум:29.09.2021  

 
 
На основу чл. 3. ст. 1. и чл. 5. Правилника о рукометним такмичењима РСС, чл. 2. и 7. 
Правилника о дозволи за сезону, Одлуком УО РСС број 489/2-7 од 23.06.2021. године, 
о поверавању такмичења РСЦС, а у складу са чланом 64. став 2. тачка 21. Статута 
Рукометног савеза Централне Србије, Управни одбор Рукометног савеза Централне 
Србије (у даљем тексту: УО РСЦС), на седници одржаној дана 29.09.2021. године, 
поступајући по молби РК МАЈДАНПЕК из Мајданпека, шифра 005, за издавање 
Дозволе за такмичарску 2021/2022 сезону, донео је 

ОДЛУКУ 

РК МАЈДАНПЕК из Мајданпека шифра 005 

издаје се Дозвола за такмичарску 2021/2022 сезону. 

О б р а з л о ж е њ е 

РК МАЈДАНПЕК из Мајданпека, поднео је дана 01.07.2021. године молбу за 
издавање дозволе за сезону за учешћа екипа клуба у ПРЛ Исток и ТМК М12 у 
такмичарској 2021/2022 сезони. 

У оквиру молбе, заступник клуба је, под материјалном и кривичном одговорношћу 
изјавио да су сви подаци наведени у молби потпуни и тачни; да клуб има обезбеђена 
финансијска средства за учешће свих екипа у такмичарској 2021/2022 години и 
обезбеђена финансијска средстав за измирење обавеза према тренерима, играчима и 
другим члановима по било ком основу; да ће клуб и сви његови чланови поштовати 
Кодекс понашања клубова у такмичењу. Клуб је доставио доказ о уплаћеној чланарини 
на молбу за издавање Дозволе. 

На основу свега напред наведеног, УО РСЦС је утврдио да клуб испуњава све опште и 
посебне услове из члана 3. Правилника о дозволи за сезону, те је у складу са чланом 
7. Правилника о Дозволи за сезону, донета одлука као у диспозитиву.  

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ: 

Против ове одлуке, може се изјавити жалба Комисији за жалбе РСС у року од 3 (три) 
дана рачунајући од дана достављања. 

Истовремено са поднетом жалбом обавезна је уплата таксе у износу од 24.000,00 
динара на текући рачун број 325950060004758288. 

 

Председник УО РСЦС 
 

  (М.П.)  
Дејан Станојевић 


