
 

 

З А П И С Н И К 
 

Са Скупштине Заједнице клубова ТРЛ Север „Запад“, одржане дана 11.07.2019. године 

са почетком у 20:00 часова у Новом Саду, у Масариковој 25 – четврти спрат. 

 

Присутни представници следећих клубова: Александар Прокин (РК „Тител“ – Тител), Душица 

Ристић (РК „Беочин“ – Беочин), Стеван Бечејац (РК „Србобран“ – Србобран). Милан Вулетић 

(РК „ЛСК“ – Лаћарак), Жељко Ранитовић (РК „Раднички“ – Нови Сад) и Милорад Крагуљ (РК 

„ЖСК“ Жабаљ). 

 

Остали присутни: Владимир Кнежић – Председник Такмичарске комисије РСВ,  Игор Ивић – 

Директор лиге, Никола Мусић – Помоћник директора за судијска питања, Иван Мандић, 

Стручни сарадник РСВ. 

 

Седницу је отворио Владимир Кнежић, поздравио присутне и изнео Предлог дневног 

реда који су сви представници добили у електронској форми и то: 

 

- Конституисање Скупштине Заједнице клубова за такмичарску 2019/2020 годину 
- Избор радних тела 

 радно председништво (2 члана); 
 Верификациона комисија (3 члана); 
 2 оверача записника; 
 Записничар. 

1. Избор Председника и потпредседника Скупштине Заједнице клубова ТРЛ Север „Запад“ 

2. Усвајање Правилника о раду и  удруживању Заједнице  клубова ТРЛ Север „Запад“ 

3. Избор Председника и чланова Управног одбора ЗК ТРЛ Север „Запад“ 

4. Информације о изменама аката за такмичарску сезону 2019/2020 

5. Извлачење такмичарских бројева 

6. Текућа питања 

 

 

 

 



Дневни ред је усвојен једногласно. 

За састав радних тела предложени су: 

 Радно председништво: Владимир Кнежић, Александар Прокин 

 Верификациона комисија: Милан Вулетић, Жељко Ранитовић и Милорад Крагуљ 

 2 оверача записника: Душица Ристић и Стеван Бечејац 

 Записничар: Иван Мандић 

Изнети предлог је једногласно прихваћен. 

Верификациона комисија је упознала да  Скупштини присуствују 6 овлашћених представника 

клубова, те се на основу истог могу доносити пуноважне одлуке. 

1. 

Представници присутних  клубова су  предложили за председника Скупштине ЗК ТРЛ „Север – 

Запад“ Александра Прокина (РК „Тител“ – Тител), а за потпредседника Стевана Бечејца (РК 

„Србобран“ – Србобран) . Како није било других, изнети предлог је дат на на гласање. 

Једногласно је прихваћено предлог за председника односно потпредседника Скупштине ЗК 

ТРЛ Север „Запад“ за такмичарску 2019/2020 годину. 

 

2. 

Председник ТК РСВ. господин Кнежић  је упознао присутне да је Правилник у оквиру 

материјала за данашњу седницу достављен свим учесницима Лиге и  дао  је кратко  

појашњење појединих одредби. Након тога Правилник о  удруживању и раду Заједнице 

клубова ТРЛ Север „Запад“  једногласно је усвојен. 

 

3. 

 Клубови су за председника Управног одбора ЗК ТРЛ Север „Запад“  предложили Душицу 

Ристић - РК „Беочин“ Беочин, а за чланове су предложени Милан Вулетић – РК „ЛСК“ Лаћарак 

и Стеван Бечејац – РК „Србобран“ -  Србобран. Како није било других, дати предлог је стављен 

на гласање. 

Једногласно је прихваћено предлог за председника односно састав Управног одбора ЗК ТРЛ 

Север „Запад“. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. 

По питању аката, Председник ТК РСВ, Владимир Кнежић, је присутне чланове Скупштине 

информисао о тренутној ситуацији по питању аката, односно да, нажалост, акта за ову сезону 

још нису усвојена, иако је 1. јула почела нова такмичарска сезона. Такође,  је дато обећање  да 

ће Комисија, одмах по усвајању аката од стране УО РСС,  клубовима послати сажету верзију 

свих најважнијих промена. 

5. 

Извучени су следећи такмичарски бројеви: 

 

 

 

     

    

 

 

 

 

 

 

6. 

Председник ТК РСВ, господин Кнежић је информисао да је на основу предлога  Заједнице 

судија и контролора РСВ, а у циљу подмлађивања целокупне организације, дошло до 

именовања новог Помоћника директора за судијска питања. На основу тога, у наступајућој 

такмичарској сезони, ту функцију за потребе ТРЛ Север „Запад“ ће обављати елитни 

национални судија Никола Мусић из Врбаса. 

 

Како није било више питања, рад седнице је закључен у 20:45 часова. 

 

 

   Записничар:                                                                                            Председник Скупштине: 

Иван Мандић, с.р.                                                                                         Александар Прокин, с.р. 

 

 

                                                Оверивачи записника; 

                                                 Душица Ристић, с.р 

                                                   Стеван Бечејац, с.р. 

 

Број: Е К И П А: 

1. РАДНИЧКИ (Нови Сад) 

2. ЖСК (Жабаљ) 

3. ХАЈДУК (Чуруг) 

4. СРБОБРАН (Србобран) 

5. РУМА (Рума) 

6. ТИТЕЛ (Тител) 

7. СРЕМ СМ (Сремска Митровица) 

8. БЕОЧИН (Беочин) 

9. ЛСК (Лаћарак) 


