
 
Датум : 14.10.2020.године 
 
 

С А О П Ш Т Е Њ Е 
 
 

У складу са одредбом чл.108 Статута Рукометног савеза Војводине овим 
саопштењем обавештавам све чланове РСВ, а у вези са свима познатим дешавањима 
око новооснованог спортског удружења Заједница клубова РСВ, да је спортско 
удружење Заједница клубова РСВ које је дана 27.08.2020.године уписано у Регистар код 
АПР-а, са наведеним седиштем у Новом Саду у ул.Масарикова бр.25, према свом 
Оснивачком акту основано од стране: 

 
1. РК Раднички БГ, из БЕОГРАДА, кога заступа Мирко Шуман, 
2. ЖРК Пролетер, из Зрењанина, кога заступа Драгиша Албуљ и 
3. Јединство 1924 доо, спортско привредно друштво, из БЕОГРАДА, кога заступа 

Мирко Шуман. 
 
Горе наведени оснивачки акт је оверен код Јавног бележника у Београду, дана 

21.08.2020.године, а што се све јасно може утврдити простим увидом у наведени 
Оснивачки акт. 

 
Накнадном провером у бази података РСС смо утврдили да горе наведени 

рукометни клуб и горе наведено спортско привредно друштво, оба из БЕОГРАДА, нису 
уписани као чланови РСС, па тако ни РСБ, као и да се ниједан од њих не такмичи ни у 
једној лиги у оквиру редовних првенствених такмичења у оквиру РСС, што се лако може 
утврдити увидом у базу података о члановима на сајту РСС. 

 
Ако је до сада можда и било оних којима није било јасно о чему се овде у ствари 

ради, сада би то свима требало бити потпуно јасно. 
 
РСВ је наравно и даље спреман на сваку сарадњу са свим клубовима са подручја 

делатности РСВ, као и са свим евентуалним удружењима клубова РСВ, али под 
условом да су иста основана од стране клубова са подручја делатности РСВ, као и да је 
оснивање истих урађено у складу са Статутом РСС и РСВ и Законом, а што је ваљда 
једино логично и исправно. 

 
У претходним саопштењима смо на све ово указивали, а сада у прилог свему 

говори и неспорна писана горе наведена документација којом се потврђују сви раније 
изнети ставови РСВ по овом питању. 
 

                                                          Председник РСВ 
           Борислав Перовић 

         
Прилог: Оснивачки акт ЗК РСВ                         


