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УПРАВНИ ОДБОР 
КОМИСИЈА ЗА ТАКМИЧЕЊA 
Број: 44-018/2 
Нови Сад, 02.09.2018. 
 
 
 

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

РУКОМЕТНОГ САВЕЗА ВОЈВОДИНЕ 
Одржане дана 02.09.2018. године 

 
- Управном одбору РСВ 

- Комисији за такмичења РСС 

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

- Директору ТРЛ „Север“ – „Север“ 
- РК  „Петроварадин“ – Петроварадин 

- ЖОРК „Кикинда“ - Кикинда 

- РК „Југовић“ – Каћ 

- РК „Граничар“ - Гаково 

 
 
 На основу Одлуке Рукометног клуба „Југовић“ из Каћа број: 02/2018, која је путем дописа, 
24.08.2018. године достављена Комисији за такмичења Рукометног савеза Војводине у којој се 
наводи да сениорска екипа РК „Југовић“, која је требала да се у сезони 2018/2019 такмичи у ПРЛ 
„Север“, није у могућности да се такмичи у истој због тешке финансијске ситуације, Молбе ЖОРК 
„Кикинда“, дописа Такмичарске комисије Рукометног савеза Србије број 701/2 од 31.08.2018. и 
дописа  Рукометног клуба „Граничар“ из Гакова, која је путем дописа, 25.08.2018. године 
достављена Комисији за такмичења Рукометног савеза Војводине у којој се наводи да сениорска 
екипа РК „Граничар“, која је требала да се у сезони 2018/2019 такмичи у ДРЛ „Север“, није у 
могућности да се такмичи у истој због тешке финансијске ситуације, Комисија за такмичења РСВ, 
на основу члана 3. став 1. односно члан 9. став 11. Правилника о рукометним такмичењима РСС, 
доноси следеће: 

 
 

О Д Л У К Е 
 

1. Победник квалификационе утакмице између екипа РК „Петроварадин“ - 
Петроварадин и ЖОРК „Кикинда“ - Кикинда ће се уврстити у састав ПРЛ „Север“ 
за жене за сезону 2018/2019 уместо екипе РК „Југовић“ - Каћ и преузети сва права и 
обавезе, које имају клубови који се такмиче у поменутој лиги, као и такмичарски број 
и распоред, који је РК „Југовић“ добио приликом жребања на седници Скупштине 
Заједнице клубова; 
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a. Утакмица ће се одиграти у уторак, 11.09.2018. године, а Комисија одређује 
Александра Медурића, директора ПРЛ „Север“ као првостепеног органа да 
спроведе горе организацију и одигравање наведене утакмице у складу са 
актима РСС; 

b. Оба клуба су дужна да најкасније до четвртка, 06.09.2018. године на рачун 
РСВ 340-1943-18 уплате по 30.000,00 динара у виду депозита, који ће бити 
намењен за измиривање трошкова проистеклих организацијом и 
одигравањем предметне утакмице. Уколико једна од екипа не изврши уплату 
у предвиђеном року, сматраће се да је одустала од одигравања утакмице; 

c. Састанак клубова учесника, првостепеног органа за спровођење бараж 
утакмице и представника КЗТ РСВ, биће одржан у уторак, 04.08.2018. године 
са почетком у 13:00 часова у канцеларији Рукометног савеза Војводине. На 
истом ће се утврдити сви релевантни детаљи за организацију и одигравање 
утакмице; 

 
2. Поражена екипа из квалификационе утакмице између екипа РК „Петроварадин“ 

- Петроварадин и ЖОРК „Кикинда“ - Кикинда ће се уврстити у састав ДРЛ „Север“ 
за жене за сезону 2018/2019 у територијално припадајућу групу; 

 
3. РК „Југовић“ - Каћ се брише из списка учесница екипа у сениорским такмичењима 

за жене; 
 

4. Због одустајања РК „Граничар“ - Гаково од такмичења у ДРЛ „Север“, иста ће се 
наставити са смањеним бројем клубова, односно 13 (тринаест), имајући у виду 
одлуку ТК РСВ, да ће од сезоне 2019/2020 ДРЛ „Север“ бројати 12 екипа, те ће 
самим тим прелазак на мањи број екипа бити подношљивији за клубове, јер ће 
статус друголигаша изгубити једна екипа мање, од очекиваног броја екипа; 

 
5. РК „Граничар“ - Гаково се уврштава у састав ТРЛ „Север“, група „Север“ за сезону 

2018/2019, као територијално припадајућу лигу и преузима сва права и обавезе, које 
имају клубову који се такмиче у поменутој лиги; 

 
 
 

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ: 
 

- Рукометни клуб „Југовић“ из Каћа је путем дописа број: 02/2018, 24.08.2018. године 
Комисију за такмичења Рукометног савеза Војводине обавестио да сениорска екипа РК 
„Југовић“, која је требала да се у сезони 2018/2019 такмичи у ПРЛ „Север“ за жене, није у 

могућности да се такмичи у истој због тешке финансијске ситуације. 
- Женски рукометни клуб „Кикинда“ из Кикинде је у неколико наврата у периоду од 

02.08.2018. па до 23.08.2018. године упућивао дописе на адресе разних тела и органа РСС и 
РСВ, са жељом да се им се омогући учешће у такмичењу у ПРЛ „Север“, јер немају 
финансијских могућности за такмичење у Супер и Супер Б лиги, а у актима таква ситуација 
није предвиђена, у актуелној већ у наредној сезони. 

- Дана 27.08.2018. године Комисија упућује допис екипама РК „Петроварадин“ - 
Петроварадин  (екипа која је последња изгубила статус прволигаша), ЖРУ „Јабука“ - Јабука, 
(екипа које је прва наредна екипе по пласману, а која се није пласирала у ПРЛ „Север“), као 
и ЖОРК „Кикинда“ (благовремено обавестила ТК РСВ и РСС да није у могућности да  да се 
такмичи у СРЛС и СБРЛС) да се изјасне да ли су заинтересоване за попуну упражњеног 
места у ПРЛ „Север“, уз одигравање квалификационих утакмица, уколико би се екипе 
изјасниле позитивно. 

- Дана 28.08.2018. године, Комисији за такмичења Рукометног савеза Војводине је путем 
службене адресе електронске поште стигао допис од РК „Петроварадин“ из Петроварадина, 
у ком се наводи да екипа тог клуба прихвата понуду од стране Комисије и да ће узети 
учешће у евентуалним квалификационим утакмицама за попуну упражњеног места у ПРЛ 
„Север“. 
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- Дана 29.08.2018. године, Комисији за такмичења Рукометног савеза Војводине је путем 
службене адресе електронске поште стигао допис од ЖРУ „Јабука“ из Јабуке, у ком се 
наводи да се руководство тог клуба захваљује на упућеној понуди, али да нису у могућности 
да узму учешће у евентуалним квалификационим утакмицама за попуну упражњеног места у 
ПРЛ „Север“. 

- Дана 31.08.2018. године, Комисији за такмичења Рукометног савеза Војводине је путем 
службене адресе електронске поште стигао допис од ЖОРК „Кикинда“ из Кикинде, у ком се 
наводи да екипа тог клуба прихвата понуду од стране Комисије и да ће узети учешће у 
евентуалним квалификационим утакмицама за попуну упражњеног места у ПРЛ „Север“. 

- Дана 31.08.2018. године је од ТК РСС стигао допис број 701/2, у ком се између осталог 
наводи да је УО РСС поверио такмичења у другом, трећем и четвртом степену Рукометном 
савезу Војводине, те да је за поменуто питање надлежна Комисија за такмичења РСВ, те су 
оба клуба упућена на ово радно тело УО РСВ. 

- Чланови ТК РСВ, узимајући у обзир све горе наведено, донели су одлуку као што је 
наведено у диспозитиву овог решења. 

- Пошто је РК „Граничар“ из Гакова благовремено одустао од такмичења у трећем степену, 
а да није започео сезону, и о томе обавестио КЗТ РСВ, па се 30 дана пре почетка првенства 
могло донети коначно решење, које неће реметити преостале саставе лига, али ни 
календаре и распореде, РК „Граничар“ неће имати додатних последица у смислу казни и 
такмичење ће започети у ТРЛ „Север“-„Север“ и преузеће сва права и обавезе, које имају 
клубову који се такмиче у поменутој лиги. 

- Директор ТРЛ „Север“-„Север“ је дужан да укључи екипу РК „Граничар“ – Гаково у 
такмичење у сезони 2018/2019 и да о томе извести остале клубове учеснике.  
 

 
 

У Прилогу: 
Дописи и одлуке РК „Југовић“, ЖОРК „Кикинда“, РК „Петровардин“, ЖРУ „Јабука“, РК 
„Граничар“, допис ТК РСС, као и Предлог састава лига за такмичарску сезону 2018/2019. 

 
 
У Новом Саду, 
02.09.2018. године 

 

 

Записничар: Председник  КЗТ РСВ  
Ања Пантић, секретар Владимир Кнежић 


