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ОКРУЖНИ РУКОМЕТНИ САВЕЗ НИШАВСКОГ ОКРУГА - НИШ 
ДОМ РУКОМЕТА - Зетска 6а, 18000 НИШ; ТЕЛ: (018)  4539-551 
Текући рачун: 325-9500800003016-22    ПИБ 102138134 

 

РЕПУБЛИЧКИ РЕГИСТРАЦИОНИ ЦЕНТАР НИШ 
РЕГИСТРАЦИОНА  КОМИСИЈА 

 
Број: 206/7 
Ниш,  22.05.2012. год. 
 
 На основу члана 87. став 3. и члана 92. Регистрационог правилника РСС, Дејан Цакић – 
Председник РРЦ Ниш, као првостепени орган, доноси 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
1. Спроводи се принудно извршење – одузимањем бодова РК „ЖЕЛЕЗНИЧАР 1949 “ из Ниша, 

почев од пријема овог решења, па све до измирења обавеза према Захтевима за принудну 
наплату поднетим од:  
• Играча Милосављевић Милоша, по основу коначне одлуке РРЦ Ниш број 206 од 24.10.2011 

год. у износу од 241 еура (динарска противредност по средњем курсу НБС на дан уплате) и 
43.580,00 динара на име уговорних обавеза и 7.000,00 динара на име таксе за принудну 
наплату. 

• Играча Стојилковић Радослава, по основу коначне одлуке РРЦ Ниш број 211 од 24.10.2011 
год. у износу од 550 еура (динарска противредност по средњем курсу НБС на дан уплате) и 
26.000,00 динара на име уговорних обавеза и 7.000,00 динара на име таксе за принудну 
наплату. 

• Играча Мирковић Бојана, по основу коначне одлуке РРЦ Ниш број 212 од 24.10.2011 год. у 
износу од 1.070 еура (динарска противредност по средњем курсу НБС на дан уплате) на име 
уговорних обавеза и 7.000,00 динара на име таксе за принудну наплату. 

• Играча Станковић Милана, по основу коначне одлуке РРЦ Ниш број 213 од 24.10.2011 год. у 
износу од 733 еура (динарска противредност по средњем курсу НБС на дан уплате) и 
10.000,00 динара на име уговорних обавеза и 7.000,00 динара на име таксе за принудну 
наплату. 

2. У случају да РК “ЖЕЛЕЗНИЧАР 1949 из Ниша не измири обавезу благовремено, мера 
принудног извршења, одузимање бодова, ће се аутоматски извршити и то почев од првог 
наредног кола, од пријема решења. 

3. Жалба на ово решење не одлаже његово извршење. 
 

Образложење 
 

На седници Регистрационе комисије РРЦ Ниш одржаној дана 24.10.2011 године, РК 
„ЖЕЛЕЗНИЧАР 1949 “ из Ниша, и играчи Милосављевић Милош, Стојилковић Радослав, Мирковић 
Бојан и Станковић Милан, споразумно су се договорили да дуговања која клуб има према њима буду 
исплаћена у 6 (шест) месечних рата. Рок за исплату последње, 6 (шесте) рате био је 15.04.2012 године, 
Обзиром да клуб није испоштовао рок исплате, поменути играчи су се дана 03.05.2012 године обратили 
РРЦ Ниш, да са захтевима за принудну наплату.  

Наведени захтеви за принудну наплату су достављен РК “ЖЕЛЕЗНИЧАР 1949“. Клуб је захтеве 
примио 15.05.2012 године. 

У предвиђеном року Клуб је дописом број 261/12 од 18.05.2012 године доставио јединствени 
одговор на поднете захтеве.  

У свом одговору клуб признаје поменута дуговања. Напомиње да је до тада поштовао динамику 
уплате месечних рата, али да их је непријатно изненадила судска блокада рачуна, којом су сва средства 
скинута у корист повериоца, па и средства планирана за исплату последње рате према поменутим 
играчима. 

Председавајући комисије сматра да су поднети захтеви основани и да су у складу са прописима 
РСС. 

Одлука у тачки 1. диспозитива, донета је у складу са чланом 90. и чланом 91. став 4. 
Регистрационог правилника РСС. 
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Одлука у тачки 2. диспозитива, донета је у складу са чланом 91. став 2. Регистрационог 
правилника РСС. 

Одлука у тачки 3. диспозитива, донета је у складу са чланом 93. став 5. Регистрационог 
правилника РСС. 
 
ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ: Против ове одлуке дозвољена је жалба у року од 3 дана од дана пријема 
писменог отправка односно од дана истицања на интернет презентацији РСС. Жалба се подноси 
Комисији за жалбе РСС, а преко ове комисије, уз уплату таксе од 24.000,00 динара на текући рачун РСС 
број 355-1029224-63   

 

- Достављено:        
- РК “ЖЕЛЕЗНИЧАР 1949  
- Директору СУПЕРЛИГЕ 
- Милосављевић Милошу 
- Стојилковић Радославу 
- Мирковић Бојану 
- Станковић Милану         
- а/а центра                                                                                      

РЕГИСТРАЦИОНА КОМИСИЈА 
РРЦ НИШ 

П р е д с е д н и к 
Цакић Дејан 


