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УПРАВНИ ОДБОР 
КОМИСИЈА ЗА ТАКМИЧЕЊA 
Број: 42-2020/2 
Нови Сад, 15.10.2020. 
 
 
 

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

РУКОМЕТНОГ САВЕЗА ВОЈВОДИНЕ 
Одржане дана 15.10.2020. године 

 
 

- Управном одбору РСВ 

- Комисији за такмичења РСС 

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

- ЖРК „Раванград“ - Сомбор 

 
 
 На основу Одлуке Женског рукометног клуба „Долово“ из Долова, која је путем дописа, 
15.10.2020. године достављена Комисији за такмичења Рукометног савеза Војводине, у 
којој се наводи да сениорска екипа ЖРК „Долово“, која је требала да се у сезони 2020/2021 
такмичи у ПРЛ „Север“, није у могућности да се такмичи у истој због лоше финансијске и 
кадровске ситуације, Комисија за такмичења РСВ, на основу чланова 3. и 9. Правилника о 
рукометним такмичењима РСС, доноси следеће: 

 
 
 

О Д Л У К Е 
 

1. ЖРК „Раванград“ – Сомбор се уврштава у састав ПРЛ „Север“ за сезону 
2020/2021 уместо екипе ЖРК „Долово“ и преузима сва права и обавезе, које 
имају клубову који се такмиче у поменутој лиги, као и такмичарски број и 
распоред, који је имала екипа ЖРК „Долово“; 
 

2. Усваја се нови Предлог састава лига за сезону 2020/2021;. 
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ОБРАЗЛОЖЕЊЕ: 
 

 Одлуком УО РСС број 387-4 од 19.08.2020. године одређен је начин одигравања 
квалификационих утакмица за попуну упражњених места у лигама. 
  
 За попуну упражњених места у ПРЛ „Север“, група жене су се пријавиле екипе РК 
„Рума“ из Руме, РК „Лаки“ из Црвенке и ЖРК „Раванград“ из Сомбора. 
 
 Након завршених квалификационих утакмица, утврђен је коначан пласман и то: 

1. РК „Рума“ из Руме, 
2. РК „Лаки“ из Црвенке и 
3. ЖРК „Раванград“ из Сомбора. 

 
 РК „Рума“ је као најбољепласирана екипа, одмах након завршетка квалификација, 
постала члан ПРЛ „Север“, група жене. 
 
 Дана 01.10.2020. године, екипа РК „Петроварадин“ из Петроварадина је, након 
додатне бараж утакмице, обезбедила пласман у Супер Б лигу и попунила упражњено место, 
настало одустајањем ЖРК „Вождовац 1955“ из такмичења, па је упражњено место у ПРЛ 
„Север“, група жене, као и такмичарски број преузео РК „Лаки“ из Црвенке, као наредна 
екипа, по пласману из квалификационих утакмица за попуну упражњених места. 
 
 Дана 15.10.2020. године, путем званичне адресе електронске поште, Комисији за 
такмичења Рукометног савеза Војводине је достављена Одлука Управног одбора ЖРК 
„Долово“ из Долова, у којој се наводи да сениорска екипа ЖРК „Долово“, која је требала да 
се у сезони 2020/2021 такмичи у ПРЛ „Север“, није у могућности да се такмичи у истој због 
лоше финансијске и кадровске ситуације. 
 
 Упражњено место у ПРЛ „Север“, група жене, као и такмичарски број екипе ЖРК 
„Долово“ из Долова преузима ЖРК „Раванград“ из Сомбора, као наредна екипа, по пласману 
из квалификационих утакмица за попуну упражњених места. 
 
 Како такмичење у ПРЛ „Север“ још није започето, ЖРК „Долово“ неће имати 
додатних последица у смислу казни. 
 
 Имајући у виду све горе наведено, донета је Одлука као у диспозитиву. 
 
 

Прилог: 
Допис и одлука ЖРК „Долово“ из Долова, као и Предлог састава лига за 
такмичарску сезону 2020/2021. 
 
 
У Новом Саду,        Председник  КЗТ РСВ 
15.10.2020. године         Владимир Кнежић 

 
   

  


