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УПРАВНИ ОДБОР 
КОМИСИЈА ЗА ТАКМИЧЕЊA 
Број: 20-017/2 
Нови Сад, 01.08.2017. 
 
 
 

ИЗВОД ИЗ  З А П И С Н И К А 
СА ЕЛЕКТРОНСКЕ СЕДНИЦЕ КОМИСИЈЕ ЗА ТАКМИЧЕЊА 

РУКОМЕТНОГ САВЕЗА ВОЈВОДИНЕ 
Одржане дана 01.08.2017. године 

 
 

 
- Комисији за такмичења РСС 

- Управном одбору РСВ 

- Директору ПРЛ „Север“ 
- Директору ДРЛ „Север“ 

- Директору ТРЛ „Срем - Јужна Бачка“ 
- Директору ТРЛ „Банат“ 

- Директору ТРЛ „Јужни Банат“ 
- Директору ТРЛ „Бачка“ 

- РК „Сивац 69“ – Сивац 

- РК „Младост“ – Вршац 

- РК „Младост ТСК“ – Бачки Јарак 

- РК „Металац“ – Футог 

- РК „Долово“ – Долово 

- ЖРК „Жеља“ – Жабаљ 

- ЖРК „Партизан“ – Иђош 

- РК „Путинци“ – Путинци 

- РК „Будућност“ – Алибунар 

- МРК „Сомборелектро“ – Сомбор 

- РК „Тител“ – Тител 

- РК „Војвода Степа“ – Војвода Степа 

- РК „Омладинац“ – Делиблато  
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На основу Одлуке ТК РСС о подели Супер Б лиге на две групе, рукометни клубови 
Врбас, Црвенка, Инђија и Јединство ће своје такмичење наставити у горе поменутој 
лиги, што је у односу на остварени пласман ових екипа за један степен виши ранг 
такмичења. Сходно томе, ослобађају се четири места у мушком делу такмичења ПРЛ 
„Север“, па је екипама РК „Сивац 69“ из Сивца, РК „Металац“ из Футога, РК „Младост“ 
из Вршца и РК „Младост ТСК“ из Бачког Јарка 28.07.2017. године упућен позив о 
попуњавању упражњених места у ПРЛ „Север“. Због одласка ЖРК „Птролетер“ у 
Супер Б лигу, ЖРК „Жеља“ из Жабља и ЖРК „Партизан“ из Иђоша су добили позив за 
попуну ослобођеног места у ПРЛ „Север“. Комисија за такмичења РСВ, примењујући 
члан 5. став 3 Правилника о такмичењима Рукометног савеза Србије, доноси 
следеће: 

 
О Д Л У К Е 

 
1. РК „Сивац 69“ – Сивац се увршћује у састав ПРЛ „Север“ за сезону 

2017/2018 уместо екипе РК „Инђија“ и преузима сва права и обавезе, које 
имају клубову који се такмиче у поменутој лиги, као и такмичарски број и 
распоред, који је РК „Инђија“ добио на Скупштини Заједнице клубова. 

 
РК „Младост“ – Вршац се увршћује у састав ПРЛ „Север“ за сезону 
2017/2018 уместо екипе РК „Црвенка“ и преузима сва права и обавезе, које 
имају клубову који се такмиче у поменутој лиги, као и такмичарски број и 
распоред, који је РК „Црвенка“ добио на Скупштини Заједнице клубова. 
 
РК „Младост ТСК“ – Бачки Јарак се увршћује у састав ПРЛ „Север“ за 
сезону 2017/2018 уместо екипе РК „Јединство“ и преузима сва права и 
обавезе, које имају клубову који се такмиче у поменутој лиги, као и 
такмичарски број и распоред, који је РК „Јединство“ добио на Скупштини 
Заједнице клубова. 
 

2. С обзиром да у тренутку достављања изјаве РК „Металац“ није испунио 
услове за издавање дозволе за сезону, даје му се додатни рок, у трајању од 3 
(три) дана, како би измирили преостала дуговања и тако стекли услов за 
уврштавање у ПРЛ „Север“ и издавање дозволе за сезону. Рок истиче у петак 
(04.08.2017.) у 12 часова. 

- Упућује се условна понуда екипи РК „Долово“ из Долова, за 
уврштавање у ПРЛ „Север“, са роком изјашњавања у трајању од 3 (три) 
дана (петак, 04.08.2017. до 12 часова) која престаје да буде условна 
уколико РК „Металац“ из Футога не испуни горе наведене услове. 

 
3. ЖРК „Жеља“ – Жабаљ се увршћује у састав ПРЛ „Север“ за сезону 

2017/2018 уместо екипе ЖРК „Пролетер“ и преузима сва права и обавезе, 
које имају клубови који се такмиче у поменутој лиги, као и такмичарски број и 
распоред, који је ЖРК „Пролетер“ добио на Скупштини Заједнице клубова. 
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4. Првенство у мушкој и женској конкуренцији ПРЛ „Север“ ће почети за викенд 
23./24.09.2017. године, док ће такмичење у мушкој конкуренцији  ДРЛ „Север“ 
почети за викенд 16./17.09.2017 године, а за женске екипе такмичење у ДРЛ 
„Север“ почиње 23./24.09.2017. године. 
 

5. Задужује се сектретар Комисије за такмичење РСВ Ања Пантић, да упути 
понуде за попуну упражњених места у ДРЛ „Север“ са роком за изјашњавање 
у трајању од 3 (три) дана, 04.08.2017. године до 12 часова, следећим 
екипама: РК „Путинци“ из Путинаца, РК „Будућност“ из Алибунара, МРК 
„Сомборелектро“ из Сомбора, РК „Тител“ из Титела, РК „Војвода Степа“ из 
Војводе Степе, РК „Омладинац“ из Делиблата.  

 
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ: 
 
- Дана 28.07.2017. године је упућен позив за попуну ослобођених места у ПРЛ 

„Север“, 31.07.2017. године Комисији за такмичења Рукометног савеза Војводине 
је путем службене адресе електронске поште стигао допис од РК „Сивац 69“ из 
Сивца у ком се наводи да екипа тог клуба прихвата да у такмичарској сезони 
2017/2018 учествује у редовном првенственом сениорском такмичењу у 
конкуренцији мушких сениора у Првој лиги „Север“, уместо екипе РК „Инђија“ из 
Инђије. Поред тога, РК „Сивац 69“ је потврдио да преузима сва права и обавезе, 
које имају сви остали клубови и такмичарски број са распоредом утакмица РК 
„Инђија“. 
 

- Дана 28.07.2017. године је упућен позив за попуну ослобођених места у ПРЛ 
„Север“, 31.07.2017. године Комисији за такмичења Рукометног савеза Војводине 
је путем службене адресе електронске поште стигао допис од РК „Младост“ из 
Вршца у ком се наводи да екипа тог клуба прихвата да у такмичарској сезони 
2017/2018 учествује у редовном првенственом сениорском такмичењу у 
конкуренцији мушких сениора у Првој лиги „Север“, уместо екипе РК „Црвенка“ из 
Црвенке. Поред тога, РК „Младост“ је потврдио да преузима сва права и обавезе, 
које имају сви остали клубови и такмичарски број са распоредом утакмица РК 
„Црвенка“. 
 

- Дана 28.07.2017. године је упућен позив за попуну ослобођених места у ПРЛ 
„Север“, 31.07.2017. године Комисији за такмичења Рукометног савеза Војводине 
је путем службене адресе електронске поште стигао допис од РК „Младост ТСК“ 
из Бачког Јарка у ком се наводи да екипа тог клуба прихвата да у такмичарској 
сезони 2017/2018 учествује у редовном првенственом сениорском такмичењу у 
конкуренцији мушких сениора у Првој лиги „Север“, уместо екипе РК „Јединство“ 
из Новог Бечеја. Поред тога, РК „Младост ТСК“ је потврдио да преузима сва права 
и обавезе, које имају сви остали клубови и такмичарски број са распоредом 
утакмица РК „Јединство“. 
 

- Дана 28.07.2017. године је упућен позив за попуну ослобођених места у ПРЛ 
„Север“, 31.07.2017. године Комисији за такмичења Рукометног савеза Војводине 
је путем службене адресе електронске поште стигла непотпуна изјава РК 
„Металац“ у којој се наводи и признаје постојање дуга за чије измирење се тражи 
рок од месец дана, закључно са 31.08.2017. године. Комисија за такмичења РСВ 
одбија молбу за продужење рока у трајању од месец дана, и даје додатни рок у 
трајању од 3 (три) дана (петак, 04.08.2017. године до 12 часова) како би РК 
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„Металац“ измирио постојећа дуговања и тиме стекао услов за уврштавање у ПРЛ 
„Север“ и за издавање дозволе за сезону.  
У вези са тим упућује се условна понуда екипи РК „Долово“ из Долова, са роком 
изјашњавања од три дана (петак, 04.08.2017. године до 12 часова) која престаје да 
буде условна уколико екипа РК „Металац“ не испуни горе наведене услове у 
датом року. 
 

- Дана 28.07.2017. године је упућен позив за попуну ослобођеног места у ПРЛ 
„Север“ које је настало услед одласка ЖРК „Пролетер“ у Супер Б лигу. Позив је 
послат екипама ЖРК „Партизан“ из Иђоша и ЖРК „Жеља“ из Жабља, 29.07.2017. 
године Комисији за такмичења Рукометног савеза Војводине је путем службене 
адресе електронске поште стигао допис од ЖРК „Жеља“ из Жабља у ком се 
наводи да екипа тог клуба прихвата да у такмичарској сезони 2017/2018 учествује 
у редовном првенственом сениорском такмичењу у конкуренцији женских сениора 
у Првој лиги „Север“, уместо екипе ЖРК „Пролетер“ из Зрењанина. Поред тога, 
ЖРК „Жеља“ је потврдио да преузима сва права и обавезе, које имају сви остали 
клубови и такмичарски број са распоредом утакмица ЖРК „Пролетер“. 
 

- На основу неприхватања понуде од стране ЖРК „Партизан“ из Иђоша, која је 
достављена путем електронске поште на службену адресу Комисије за такмичења 
РСВ 01.08.2017. године, донета је одлука да се екипа ЖРК „Жеља“ уврсти у ПРЛ 
„Север“ уместо екипе ЖРК „Пролетер“, без одигравања квалификационе 
утакмице, као што је наведено у диспозитиву овог решења, те да преузме сва 
права и обавезе које имају и други клубови, који се такмиче у поменутој лиги, као и 
да преузима такмичарски број и распоред, који је ЖРК „Пролетер“ добио на 
Скупштини Заједнице ПРЛ „Север“. 
 

- Како УО РСС још увек није усвојио календар такмичења за сезону 2017/2018, а 
на основу захтева великог броја представника клубова на седници Скупштине 
заједнице клубова ПРЛ „Север“ и ДРЛ „Север“, мушки и женски део такмичења у 
ПРЛ „Север“ ће почети за викенд 23./24.09.2017. године, мушкарци у ДРЛ „Север“ 
започињу такмичење за викенд 16./17.09.2017. године, док женске екипе у ДРЛ 
„Север“ почињу за викенд 23./24.09.2017. године. 

 
 

 
У Прилогу: 
Изјаве РК „Сивац 69“, РК „Металац“, РК „Младост“ , РК „Младост ТСК“ и ЖРК 
„Жеља“. 
Одлука ЖРК „Партизан“. 
 
 
У Новом Саду, 
01.08.2017. године 

 
 
 
      Записничар:                Председник  КЗТ РСВ 
Ања Пантић, секретар                 Владимир Кнежић 

 


