Датум: 14.09.2018.
Број:108-2/2018

На основу одредбе чл.70 ст.3, чл.71 ст.1 и чл.89 Статута РСВ Одбор за хитна питања РСВ
у саставу Перовић Борислав, као председник УО РСВ, те Рнић Момир, Буквић Драган и Пудар
Милош, као потпредседници УО РСВ, на електронској седници одржаној дана 14.09.2018.године,
једногласно је донео :

ОДЛУКУ
I. Да се УСВАЈА молба РК ''Локомотива'' из Брчког и дозвољава учешће њихових екипа у
одговарајућем узрасту у ЛМК у такмичењима на нивоу такмичења ЛМК РСВ.
II. Клубови из Републике Српске, којима је одобрено учешће у такмичењу ЛМК РСВ,
равноправно учествују у јесењем делу такмичења ЛМК РСВ, с тим што немају право пласмана у
Супер лигу Војводине за ЛМК РСВ, па тако ни на државно првенство ЛМК РСС.
У случају да на табели, у јесењем делу, неко од клубова из Републике Српске заузме неко
од прва два места, тј.место на основу којег стиче право учешћа у Супер лиги Војводине за ЛМК
РСВ, у Супер лигу Војводине за ЛМК РСВ, ће се, уместо њих, пласирати екипа из РСВ, која је прва
следећа по пласману.
Такмичење у Првој лиги Војводине за ЛМК РСВ ће на пролеће, клубови из Републике
Српске, наставити и у истом учествовати равноправно са осталим екипама из РСВ.
III. ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Упутство КЗТ РСВ бр. 51-018/2 од 14.09.2018. године
IV. Ова одлука ће се изнети на прву наредну седницу УО РСВ ради верификације.

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
Према одредби чл.89 ст.2 Статута РСВ Одбор за хитна питања РСВ може да доноси
одлуке о свим питањима која су у надлежности УО РСВ између две седнице.
Према одредби чл.71 ст.1 Статута РСВ седнице УО РСВ сазива председник УО РСВ, а што
се сходно примењује и на Одбор за хитна питања.
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, а што се сходно примењује и на
Одбор за хитна питања.
Дана 14.09.2018.године је одржана електронска седница Одбора за хитна питања РСВ, на
којој је једногласно донета одлука као у диспозитиву.
Одлука у ст.I. је донета у складу са споразумом закљученим између РС Републике Српске
и РСС о посебним везама, као и због позитивних искустава у учешћу РК ''Бјељина'' из Бјељине у
претходном периоду и због жеље да се са клубовима из Републике Српске успоставе посебне везе
и унапреди међусобна сарадња од које се очекује обострана корист.

Одлука у ст.II. је донета ради прецизирања права и обавеза клубова из Републике Српске у
такмичењу ЛМК РСВ, из које произилази да клубови из РСВ објективно неће бити у неповољном
положају, као и због потребе поштовања прописа о такмичењу у ЛМК РСС.
Одлука у ст.III. је донета на предлог КЗТ РСВ, а имајући у виду досадашњу праксу у
такмичењима ЛМК на нивоу РСВ, те објективну потребу да се у том такмичењу омогући учешће
што већем броју младих играча и тако допринесе њиховом бржем и успешнијем напредовању, а
чиме се неће угрозити наставак такмичења на нивоу РСС јер ће се наведена правила односити
само на такмичењу у ЛМК РСВ.
Одлука у ст.IV. је донета на основу одредбе чл.89 ст.5 Статута РСВ.

ПРЕДСЕДНИК УО РСВ
Перовић Борислав

