
 
Број: 09-02/22 

Датум: 25.11.2022 год. 
 
Директор ПРЛ Исток, Небојша Вељковић, поступајући као првостепени такмичарски орган у 
смислу одредбе чл.37 ст.1 Правилника о рукометним такмичењима, чл. 15. ст. 1. 

Пропозиција такмичења РСС, по службеној дужности, у поступку против РК „РАДАН“ из 
Лебана, дана 25.11.2022. године, донео је :  
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 

РК „РАДАН“ из Лебана искључије се из такмичења у оквиру ПРЛ „Исток“ . 

 
О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е 

 

РК „Радан“ из Лебана се уредно пријавио за такмичење у оквиру ПРЛ „Исток“, предао захтев 

како би добио Дозволу за такмичење и измирио финансијске обавезе које је имао, па је 

добио Дозволу за такмичење. Поднео и захтев за лиценцирање са лекарским прегледима и 

осигурањем и лиценце су им додељене 22.09.2022 године, за 22 играчице, 5 рукометних 

радника, 3 медицинска радника и тренера. 

Дана 24.09.2022 са почетком у 13 часова била је и заказана утакмица 1. кола са екипом ЖРК 

„Врање“. Тада се јавио тренер и законски заступник клуба Зоран Станковић и рекао да има 

проблем са Агенцијом за привредне регистре и да је дошло до блокаде клуба. Утакмица је 

одложена јер је и противник имао одређених проблема па су уз међусобну сагласност 

договорили одигравање утакмице у другом термину. 

Од РК „Радан“ добили смо писмено обавештење о насталој ситуацији: 

„Поштовани, морамо Вас обавестити да је дошло до блокаде рада нашег клуба, јер је 

Агенција за привредне регистре донела решење о замени законског заступника клуба, по 

којем досадашњег заступника мења извесни Стефан Трајковић. Ми из клуба изражавамо 

сумњу у исправност документације која је Агенцији достављена, као и печата којим је она 

оверена, па смо МУП-у тј. Полицијској станици у Лебану пријвили НН лице за фалсификат 

документације и печата клуба. МУП ће извршити истрагу, а касније цео предмет предати 

Општинском Јавном Тужилаштву у Лебану. Како је за све те радње потребно одређено 

време а ми нисмо у могућности да радимо, обраћамо се Вама да нам помогнете у 

изналажењу решења да се наш клуб не угаси и да наш клуб настави такмичење, када се све 

рашчисти око овог случаја.“ 

Уз сагласност клубова одложене су утакмице до 6. кола о чему су издата Решења, а клуб је 

био обавештен кроз Службена сопштења да до краја јесењег дела првенства мора одиграти 

све заостале утакмице. У међувремену ступио сам у контакт и са новим заступником клуба 

Стефаном Трајковићем и са њим покушао да екипа настави такмичење, али и поред његове 

добре воље, није успео да окупи екипу и доставио је обавештење: 

„Поштовани, по прошлом прилогу поруке, Вас обавештвам, да ЖРК Радан из Лебана ће бити 

спреман да настави такмичење у другом делу сезоне. Тренутно клуб није у могућности да 



настави због једноставно недовољног броја играчица. Ми као нова управа добили смо 

подршку особе која је формирала клуб и локалне самоуправе, тако да смо покренули 

промоцију рукомета на територији Општине и уписујемо нове чланове и позивамо старе да 

нам се придруже, али свакако биће нам потребно време да клуб стане на ноге.“ 

Дана 04.11.2022. Решењем бр. 06-03/22 поступајући као Првостепени орган а на основу 

Чл.16 ст.4 Пропозиција такмичења РСС, одредио сам термине за одигравање заосталих 

утакмица . Како РК „Радан“ није поступио по овом Решењу, није заказао а чак није затражио 

ни одлагање  утакмица 7. и 8. кола које су се играле у редовном термину у складу са 

календаром такмичења, чиме је прекршила чл.16.ст5 Пропозиција такмичења РСС екипа 

РК“Радан“ из Лебана се искључује из такмичења. 

Свакако да желимо да помогнемо овој екипи да се поново укључи у такмичење и да настави 

да ради на развоју рукомета у својој средини и стојимо им на располагању. 

 
ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ:  
Против овог решења се може изјавити жалба, Комисији за жалбе РСС, путем овог 

првостепеног органа, а у року од 8 дана (чл.100 ДП 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. 

 
Доставити:  
1. РК Радан (Лебане) 
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