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СЛУЖБЕНА САОПШТЕЊА 1 
 

1. Све утакмице 1.кола Супер Б рукометне лиге за жене региструју се постигнутим резултатима, а на 
основу приспелих записника са утакмица и извештаја делегата, а према члану 35. Пропозиција 
такмичења РСС. 

 
2. Скрећем пажњу свим клубовима и делегатима да је врло важно да записник буде послат 

одмах по завршетку утакмице и његовом закључењу. 
 

3. Опомињем клубове да су у обавези да исте вечери на маил fotografije@sbrl.rs доставе 
фотографију са најбољим играчем, као и 3-5 фотографија из игре, у противном биће 
кажњени у складу са Дисциплинским правилником РСС. 

 

4. Скрећем пажњу клубовима и тренерима да посебно воде рачуна о роковима важења 
дозвола за рад тренера, као и о обавезама које морају испунити према Заједници тренера и 
РСС-у, како се не би десило да услед неког од ових пропуста екипа остане без лиценци на 
дан утакмице. 
 

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ: 
 

Против Решења и Одлука директора СБРЛ у првом степену, које су донете 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 www.sbrl.rs који има својство Службеног гласила, према одредбама 

члана 100. Дисциплинског правилника РСС, а у смислу одредби члана 32. став 2  Пропозиција 
такмичења РСС и члана 57. Правилника о такмичењима РСС, уз уплату таксе у износу од 24.000,00 

РСД на текући рачун РСС број 325950060004758288; 

Жалба се доставља преко првостепеног органа, директора СБРЛ, електронском или редовном 
поштом; Уколико жалба буде достављена без приложене таксе на жалбу, иста ће бити одбачена као 

недозвољена. 
 

СУПЕР „Б“ РУКОМЕТНА ЛИГА 
СРБИЈЕ ДИРЕКТОР 
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