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С А О П Ш Т Е Њ Е 
 

 
Дана 20.08.2020.године у просторијама РСВ је одржан састанак представника 

РСВ и представника дела клубова ПРЛС-Север жене и једног клуба ПРЛС-Север 
мушкарци, на којем су представници наведених клубова изнели захтеве за смањење 
трошкова такмичења и то: 1). да не плаћају чланарину за такмичење за сезону 
2019/2020 и 2020/2021, 2). да се службеним лицима на утакмицама плаћају само путни 
трошкови, 3). да не плаћају таксу на Дозволу за сезону, 4). да се такса за лиценцирање 
умањи за 50%, да се евентуалне казне умање за 50% и 6). да у наредној сезони нико из 
ПРЛС-Север жене не испадне у нижи ранг. 

 
Поред наведеног су од стране представника клуба ПРЛС Север мушкарци изнете 

примедбе да су трошкови директора, помоћника и секретара нпр. ДРЛС Север били 
190.000,00 динара и да су то енормно велики трошкови, као и да се не треба више 
дозволити да се утакмице играју на отвореним теренима, јер исти не задовољавају 
потребне услове, као нпр. код РК ''Долово'' из Долова, ОРК ''Црепаја'' из Црепаје и РК 
''Војвода Степа'' из Војвода Степе. 

 
Такође су изнете примедбе да је изостала комуникација РСВ са клубовима за 

време ванредног стања. 
 

Након дуже и садржајне анализе тренутног стања, насталог услед поремећају у 
финансирању клубова из буџета локалних самоуправа, заједнички је констатовано да је 
потребно предузети неопходне активности да се изнађе начин да се трошкови 
такмичења за све клубове у свим лигама у оквиру РСС смање што је више могуће. 
 

С обзиром на то да је у искључивој надлежности РСС доношење Одлука о висини 
чланарина и висини трошкова службених лица за све лиге у оквиру РСС, као и 
Пропозиција такмичења, закључено је да ће РСВ, у сарадњи са осталим регионалним 
савезима (РСЦС, РСБ и КСКиМ), као и са РСС покушати да пронађе решење које би 
било једнако за све клубове у Р. Србији, а којим би се клубовима смањили трошкови 
такмичења. 

 
Што се тиче примедби о висини трошкова директора, помоћника и секретара лига 

у надлежности РСВ, наводим да наведени износ од 190.000,00 динара представља 
укупан износ накнаде за директора (80.000,00 динара), помоћника (60.000,00 динара) и 
секретара (50.000,00 динара) али за рад на годишњем, а не месечном нивоу, што значи 
да су исти на месечном нивоу реално скромни. 

 



Што се тиче примедби о игрању на отвореним теренима и предлогу да се исто 
убудуће забрани, мишљења смо да то није оправдано, јер би се тиме многима 
онемогућило да играју, а осим тога то је ствар Пропозиција такмичења које доноси РСС.  

 
Што се тиче примедби о недовољној комуникацији са клубовима за време 

ванредног стања, износимо да су генерални секретар РСВ, као и директори лига 
константно били у комуникацији са већим боројем клубова, као и да су свим клубовима 
достављана сва потребна обавештења надлежних органа о мерама за време ванредног 
стања, а што је редовно објављивано и на сајту РСВ, с тим да је било места и за већу 
коминукацију.  

 
Додатно, по добијању информације од појединих клубова са територије РСВ да 

им се нуди и сугерише да потпишу некакве Изјаве о оснивању Заједнице клубова РСВ, 
наводим да такво нешто није било предмет разматрања на горе наведеном састанку са 
представницима наведених клубова, те да се дакле ради о активностима које се 
спроводе мимо знања и учешћа РСВ. 
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