
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Нови Сад, 02.12.2021. година 



  

 
 

МАСАРИКОВА 25, НОВИ САД; www.rsv.co.rs; takmicarskakomisijarsv@gmail.com 

ЕРСТЕ БАНКА 340-1943-18; ПИБ: 101707445; MБ: 08088128 

РЕЗУЛТАТИ 
 

213302    

МУШКАРЦИ  1/4 финала 

008 ЦРВЕНКА ВРБАС ПЕТРОЛ 33:29   (19:14) 

009 ЛАВОВИ БП ЈУГОВИЋ 32:46   (19:25) 

010 РА ДИНАМО ПРОЛЕТЕР 27:36   (14:19) 

011 КИКИНДА ГРИНДЕКС СПАРТАК 27:26   (16:16) 

 

 

 

СЛЕДЕЋЕ КОЛО 
 

213303    

МУШКАРЦИ  1/2 финала    СРЕДА, 08.12.2021. година 

012 ЦРВЕНКА ЈУГОВИЋ ТЕРМИНИ И ДЕЛЕГИРАЊЕ 

НА САЈТУ РСВ 013 КИКИНДА ГРИНДЕКС ПРОЛЕТЕР 

 

КУП 
ТАКМИЧЕЊЕ 

ТАКСЕ         СЛУЖБЕНИХ           ЛИЦА 

Судије, 
контролори 

Делегати 
Записничари, 
мер.времена 

⅛ и ¼ финала 2.500,00 1.700,00 250,00 

½ финале и финале 4.000,00 3.000,00 400,00 

Путни          трошкови 
службених лица 

* Брзи воз први разред или аутобус 
* 10 литара горива на 100 км + путарина 

 

 

https://rsv.co.rs/rasporedlist.php?showmaster=takmicenje&fk_id=139&vrsta=6
https://rsv.co.rs/delegiranjelist.php?showmaster=takmicenje&fk_id=139&vrsta=11


  

 
 

МАСАРИКОВА 25, НОВИ САД; www.rsv.co.rs; takmicarskakomisijarsv@gmail.com 

ЕРСТЕ БАНКА 340-1943-18; ПИБ: 101707445; MБ: 08088128 

СЛУЖБЕНА САОПШТЕЊА 

 

1. Куп Србије на регионалном нивоу  групе „ВОЈВОДИНА“ покрива територију целе Војводине, 

2. КУП такмичење на регионалном нивоу спроводи Такмичарска Комисија Рукометног савеза Војводине, 

3. Сходно чл.13 Правилника о рукометним такмичењима РСС, Рукометни Куп Србије је званично 

такмичење рукометних клубова са територије Србије и клубова првог степена такмичења (Супер А и 

Супер Б рукометна лига) имају ОБАВЕЗУ да учествују у Куп такмичењу. Остале екипе могу учествовати 

по слободној пријави, 

4. Чланарина за учествовање у КУП такмичењу на регионалном нивоу износи 1.000,00 динара по екипи за 

сваку одиграну или службеним резултатом добијену утакмицу. Чланарина се уплаћује на текући рачун 

Рукометног савеза Војводине број 340-1943-18, 

5. Од ове сезоне сви учесници КУП-а на регионалном нивоу МОРАЈУ имати издате лицеце за ово 

такмичење. Све лиценце се налазе на сајту РСС-а у одељку објаве-лиценце, 

6. Клубови домаћини су дужни да најкасније 5 дана пре одигравања утакмице тачан термин о место 

одигравања обавесте ТК РСВ на мејл адресу takmicarskakomisijarsv@gmail.com, 

7. Домаћин утакмице је дужан да направи фотографије обе екипе, као и неколико фотографија из игре 

и достави их ТК РСВ на мејл aдресу, 

8. Делегати и делегати-контролори су дужни да након одигране утакмице пошаљу скениран записник 

путем апликације Viber на број 064/64-22-987. Записник скенирати са апликацијом CamScanner у виду 

фотографије. У случају неких проблема или дисквалификација са пријавом позвати број 064/64-22-987, 

9. Сви делегати и делегати-контролори су дужни да своје извештаје са одигране утакмице доставе на 

мејл адресу takmicarskakomisijarsv@gmail.com у року од 24 часа од одигране утакмице ИСКЉУЧИВО у 

електронском облику, 

10. Контролори су дужни да своје контроле доставе електронским путем 

takmicarskakomisijarsv@gmail.com у року од 48 сати, 

11. Делегати и делегати-контролори су дужни да записнкике  са одиграних утакмица као и остале обрасце 

пошаљу препорученом пошиљком на адресу: Рукометни савез Војводине, Такмичарска комисија РСВ 

за КУП Војводине 2021/2022, Масарикова 25, 21000 Нови Сад, 

12. Све додатне информације можете добити телефон 064/64-22-987 (Лазар Мишков) 

 

 

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ: 

Против одлука ТК РСВ, које су донете у вези са такмичењем, дозвољена је жалба другостепеном органу, 

Комисији за жалбе РСС, у року од 8 (осам) дана од дана објаве на интернет сајту РСВ (www.rsv.co.rs), који 

има својство службеног гласила, уз уплату таксе у износу од 24.000,00 РСД на текући рачун РСС број          

325-9500600047582-88; 

Жалба се доставља преко ТК РСВ, електронском или редовном поштом, а иста ће бити одбачена као 

недозвољена, уколико жалба буде достављена без приложене таксе на жалбу. 

 

 

 

 ТАКМИЧАРСКА КОМИСИЈА 

РУКОМЕТНОГ САВЕЗА ВОЈВОДИНЕ 
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