
Датум: 16.03.2020.г 
 
Управни одбор Рукометног савеза Војводине на електронској седници одржаној дана 17.03.2020. 

године, поступајући у складу са одредбама чл. 70 ст. 3, чл. 71 ст. 1 Статута РСВ, те чл. 23 Пословника о 
раду УО РСВ, као и одредбама чл. 69 ст. 2 тач. 15 Статута РСВ, те у складу са Споразумом између РСС 
и РСВ о поверавању спровођења такмичења у појединим лигама РСВ, донео је следећу : 

 
О Д Л У К У 

 
I. ОДЛАЖУ СЕ до даљњег све до сада неодигране утакмице редовних првенствених рукометних 

такмичења и такмичења у Лигама млађих категорија и то у : 
1. Прва лига ''Север'' у мушкој и женској конкуренцији, 
2. Друга лига ''Север'' у мушкој конкуренцији, 
3. Друга лига Север ''Југ'' у женској кокуренцији, 
4. Друга лига Север ''Север'' у женској конкуренцији, 
5. Трећа лига Север ''Север'' у мушкој конкуренцији, 
6. Трећа лига Север ''Запад'' у мушкој конкуренцији, 
7. Трећа лига Север ''Исток'' у мушкој конкуренцији, 
8. Лига млађих категорија РСВ-16 у мушкој конкуренцији, 
9. Лига млађих категорија РСВ-14 у мушкој и женској конкуренцији, 
10. Лига млађих категорија РСВ-12 у мушкој и женској конкуренцији. 
 
II. ЗАБРАЊУЈЕ СЕ одигравање пријатељских утакмица, сваке врсте такмичења у мини рукомету и 

рукомету на песку, свих меморијалних и других турнира у рукомету, рукометних кампова, као и свих 
других такмичарских и рукометно стручних окупљања (семинари и др.) на територији у надлежности 
Рукометног савеза Војводине. 

 
О б р а з л о ж е њ е 

 
Према одредби чл. 70 ст.3 Статута РСВ, УО РСВ може да доноси одлуке о свим питањима која су у 

надлежности УО РСВ и на електронским седницама. 
Према одредби чл. 71 ст. 1 Статута РСВ седнице УО РСВ сазива председник УО РСВ. 
Према одредби чл. 23 Пословника о раду УО РСВ сам сазвао ову електронску седницу, јер због 

потребне брзине реаговања објективно није нужно, економично и неопходно да се заказује редовна 
седница. 

У складу са чл. 200 ст. 5 Устава Републике Србије, председник Републике Александар Вучић, 
председник Народне скупштине Маја Гојковић и председник Владе, Ана Брнабић, су донели Одлуку о 
проглашењу ванредног стања на територији Републике Србије, а која Одлука је објављена у Сл. гл. 
Републике Србије бр. 29/2020 дана 15.03.2020. године и која је ступила на снагу даном објављивању у 
''Службеном гласнику Републике Србије''. 

Влада Републике Србије је дана 15.03.2020. године донела Наредбу о забрани окупљања у 
Републици Србији на јавним местима у затвореном простору, а која је објављена у Сл. гл. Републике 
Србије бр. 30/2020 дана 15.03.2020. године и која је ступила на снагу даном објављивања у ''Службеном 
гласнику Републике Србије''. 

Имајући у виду горе наведену Одлуку о проглашењу ванредног стања, као и горе наведену 
Наредбу о забрани окупљања, а које су донете ради спречавања даљег ширења заразне болести 
COVID-19 указује се неодложна потреба да се одложе сва рукометна такмичења и друге рукометне 
активности које су у надлежности Рукометног Савеза Војводине. 

Имајући у виду све горе наведено, а на основу одредби чл. 69 ст. 2 тач. 15 Статута РСВ, те у 
складу са Споразумом о поверавању вођења свих горе наведених лига у надлежност РСВ, а који је 
закључен са РСС, као и у погледу других рукометних активности УО РСВ је донео ову одлуку. 
  



Доношењем ове одлуке ће се допринети да се спречи ширење заразне болести COVID-19, а тако и 
заштити живот и здрвље свих учесника у рукометним такмичењима, што је и циљ доношења ове одлуке. 

 
ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ : 
Против ове одлуке се може изјавити жалба Скупштини Рукометног савеза Војводине у року од 15 

дана рачунајући од дана објављивања исте у службеном гласилу РСВ (чл. 63 ст. 1 тач. 18 Статута РСВ). 
  

 
 
        ПРЕДСЕДНИК УО РСВ 

            Перовић Борислав 


