
       
 

 

ОДЛУКА 
О ОБАВЉАЊУ ФУНКЦИЈЕ 

ДИРЕКТОРА ЛИГЕ  
КОЈУ СПРОВОДИ  

РУКОМЕТНИ САВЕЗ 
ВОЈВОДИНЕ 

 

 

 
Нови Сад, 01. август 2021. године 

 



 Одлука Директор РСВ 2021                                                                Рукометни Савез Војводине 

 

  

РУКОМЕТНИ САВЕЗ ВОЈВОДИНЕ СТРАНА 2 

 

На основу Статута Рукометног савеза Војводине, члан 71. тачка 16., Правилника о 
рукометним такмичењима РСС, члан 3. став 1. и 2., Одлуке УО РСС бр. 489/2-7 од 
23.06.2021 године, тачка 7.1.5 а у складу са Споразумом о поверавању редовних 
првенствених такмичења број 574/1 од 20.07.2021,  и Одлуке РСС о директору бр. 766-
4/7 од 17.09.2018, Управни одбор РСВ, на 4. (електронској) седници одржаној 01.08.2021 
године донео је 

 
 
 

ОДЛУКУ 
О ОБАВЉАЊУ ФУНКЦИЈЕ  

ДИРЕКТОРА РУКОМЕТНЕ ЛИГЕ 
КОЈУ СПРОВОДИ РУКОМЕТНИ САВЕЗ ВОЈВОДИНЕ 

 
 
ОПШТА НАЧЕЛА 

Члан 1. 
Овом одлуком утврђују су начин именовања, рокови, права и обавезе и остале 
појединости везане за обављање функције Директора рукометних лига Другог, Трећег 
и Четвртог степена такмичења РСС која су поверена на спровођење РСВ,  као и 
организације спровођења Такмичења Млађих категорија на такмичарској целини 
Војводина.  
 

Члан 2. 
Првостепени орган који организује и спроводи такмичење у рукометној лиги Другог, 
Трећег и Четвртог степена такмичења РСС, које су дате на спровођење РСВ, је 
Директор лиге. 
 
Првостепени орган који организује и спроводи Такмичење Млађих Категорија (Лига 
Млађих Категорија РСВ) на такмичарској целини Војводина, је Такмичарска Комисија 
РСВ. 
 
НАЧИН ИЗБОРА И ОПОЗИВА ДИРЕКТОРА ЛИГЕ 
 

Члан 3. 
Директора лиге предлаже Такмичарска комисија РСВ Управном Одбору РСВ. 

Рок за достављање предлога из става 1. овог члана је 15. јул текуће године. 

Кандидат за директора лиге који је предложен на основу става 1. овог члана је 
обавезан да сачини кратак Програм функционисања лиге у мандатном периоду који 
садржи главне одреднице његовог будућег рада и сараднике у раду и достави 
Такмичарској Комисији РСВ, најкасније до 01. јула текуће године. 

Све предлоге из става 1. и 3. овог члана разматра и потврђује Управни одбор РСВ и 
именује директоре лига, најкасније 30 дана пре почетка такмичења. 
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Члан 4. 
Мандат Директора лиге траје једну такмичарску сезону, колико траје Споразум о 
поверавању спровођења редовних првенствених такмичења између РСС и РСВ, уз 
могућност понављања мандата уколико РСВ обнови Споразум о поверавању 
спровођења редовних првенствених такмичења и наредне такмичарске сезоне. 
 

Директор лиге може бити опозван и пре истека мандата, на предлог Такмичарске 
комисије РСВ Управном Одбору РСВ, или од стране Управног Одбора РСВ или ако 
Извештај директора лиге не буде прихваћен од стране УО РСВ. 
 

За свој рад Директор лиге одговара УО РСВ преко Такмичарске комисије РСВ. 
 

ПРАВА ДИРЕКТОРА ЛИГЕ 
 

Члан 5. 
Права директора лиге су да: 
1. учествује у доношењу: 

* Календара такмичења,  
* Упутства о лиценцирању клубова, играча, рукометних и медицинских радника;  
* Упутства о вршењу дужности делегата на утакмицама;  
* Упутства о вођењу записника и других аката која се тичу такмичења; 

2. именује сараднике за обављање одређених послова из делокруга Лиге, чије 
именовање потврђује УО РСВ преко Такмичарске комисије РСВ; 

3. донесе посебну одлуку о правима и обавезама сарадника ангажованих као 
логистичка подршка такмичењу; 

4. сарађује са медијима и кроз сарадњу са медијима обезбеди што је могуће бољи 
пласман информација о лиги у јавности (ТВ преноси, интернет преноси, 
објављивање распореда и резултата такмичења …); 

5. сарађује са потенцијалним спонзорима и донторима лиге, произвођачима спортске 
опреме и реквизит и кроз сарадњу обезбеди финансијска или материјална 
средства неопходна за реализацију такмичења у лиги; 

6. пред почетак такмичарске сезоне захтева од клубова, достављање свих 
неопходних елемената за објављивање адресара клубова; 

7. пред почетак такмичарске сезоне захтева од службених лица достављање свих 
неопходних елемената за објављивање адресара службених лица; 

8. преко едукативних семинара утиче на квалитетну припремљеност актера 
такмичења (клубова, рукометних радника, тренера, судија, контролора, делегата, 
записничара, мерилаца времена …) за обављање дужности службених лица, при 
чему поједине од наведених послова може поверити ЗТ РСС, ЗСИК РСВ, ЗД РСС; 

9. проверава припремљеност актера такмичења (клубова, рукометних радника, 
тренера, судија, контролора, делегата, записничара, мерилаца времена …) за 
обављање дужности службених лица, при чему поједине од наведених послова 
може поверити ЗТ РСС, ЗСИК РСВ, ЗД РСС; 

10. Такмичарској комисији РСВ предлаже мере за унапређивање и модернизцију 
такмичења; 

11. донесе одлуку о привременом лиценцирању, одлагању утакмица, игрању свих 
утакмица и другим појединостима везним за регуларно функционисање лиге, али 
те одлуке морају имати своје упориште у Правилнику о рукометним такмичењима, 
Пропозицијама такмичења и другим прописима РСС; 

12. и друга права која проистичу из докумената РСВ и РСС. 
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ОБАВЕЗЕ ДИРЕКТОРА ЛИГЕ 
 

Члан 6. 
Директор лиге има обавезу да: 

1. доследно и правовремено примењује одредбе нормативних аката РСВ и РСС 
(Правилника о рукометним такмичењима РСС, Пропозиција такмичења и других 
аката којима се регулише такмичење); 

2. на основу Календара такмичења објави распоред одигравања утакмица у лиги; 
3. прегледно и ажурно преко сајта лиге све податке неопходне за функционисање 

лиге учини доступним клубовима, службеним лицима, медијима и широј јавности; 
4. врши лицецирање клубова, играча, рукометних и медицинских радника; 
5. објави преглед лиценцираних клубова и свих учесника у такмичењу (играча, 

тренера, рукометних и медицинских радника, судија и делегата); 
6. у складу са чланом 49. Правилника о Рукометним такмичењима РСС, врши 

делегирање судија, делегата и контролора и делегирање објављује на сајту лиге: 
* најкасније 72 сата пре почетка кола такмичења у оквиру лига које су поверене на 

спровођење РСВ; 
7. води рачуна о рационалном, равномерном и сврсисходном делегирању службених 

лица и ангажовању једног службеног лица само једном на свим лигама у току 
једног кола (изузев ванредних ситуација); 

8. врши регистрацију свих утакмица у складу са чланом 35. Пропозиција такмичења 
РСС донесеним 23.06.2021 године; 

9. доноси првостепена решења о дисциплинским прекршајима играча, тренера, 
рукометних и медицинских радника, судија, делегата, контролора, записничара, 
мериоца времена и других службених лица и иста објављује у Билтену; 

10. издаје службени Билтен након сваког одиграног кола, у складу са Упутством о 
изради билтена ТК РСВ; 

11. доноси Упутство о извршењу спонзорских обавеза од стране клубова по основу 
уговора које је РСВ закључио; 

12. прави распоред утакмица које ће преносити телевизија, координира односе 
телевизија - клубови и стара се о доследном поштовању међусобних обавеза 
клубова и телевизије; 

13. стара се о уредном измирењу финансијских обавеза клубова према лиги и о томе 
обавештава Такмичарску комисију РСВ; 

14. користи ТВ и видео материјал, као и друге доступне материјале, доказе и 
информације и на основу њега процењује регуларност такмичења и доноси мере 
за доследну примену и заштиту прописа РСС; 

15. организује ревијалну утакмицу првак лиге – репрезентација лиге на којој се прваку 
лиге уручују пехар, медаље, а најуспешнијим актерима лиге признања; 

16. Достави Извештај о реализацији такмичарских активности (са припадајућим 
статистичким подацима) на крају полусезоне (до 31. децембра текуће године) и на 
крају такмичарске сезоне (до 30. јуна текуће године), Управном Одбору РСВ преко 
Такмичарске Комисије РСВ; 

17. обавља и друге послове који су садржани у документима РСВ и РСС и      друге 
послове које му наложи Такмичарска Комисија и/или УО РСВ; 
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ТАКМИЧЕЊЕ МЛАЂИХ КАТЕГОРИЈА  
 

Члан 7. 
Такмичарска Комисија РСВ организује и спроводи Такмичење Млађих Категорија 
(Лига Млађих Категорија РСВ) на такмичарској целини Војводина, у којој учествују 
спортске организације са седиштем на територији округа: Севернобачки, 
Западнобачки, Јужнобачки, Севернобанатски, Средњебанатски, Јужнобанатски и 
Сремски, у складу са Пропозицијама ТМК РСС и Пропозицијама ЛМК РСВ.  

На права и обавезе Такмичарске Комисије РСВ за спровођење Лиге Млађих 
Категорије  примењују се одредбе из члана 5. и 6. ове одлуке. 

За свој рад,  Такмичарска Комисија РСВ одговара УО РСВ. 

Члан 8. 
Такмичарска Комисија РСВ именује из редова својих чланова, посебном одлуком, 
Директора Такмичења Млађих категорија (Лига Млађих Категорија РСВ) на 
такмичарској целини „ВОЈВОДИНА“. 

Директор  Лиге Млађих Категорија РСВ представља и заступа руководство такмичења 
Такмичарску Комисију РСВ, и врши комплетан надзор над организацијом и играњем 
утакмица, односно турнира. 

Директор  Лиге Млађих Категорија РСВ може да именује сараднике за обављање 
одређених послова из делокруга РСВ, чије именовање потврђује Такмичарска 
комисија РСВ. 

Своје одлуке за именовање Директора ЛМК РСВ и његових сарадника, прослеђује УО 
РСВ на усвајање. 

ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 
 

Члан 09. 
Директору лиге као и осталим лицима који учествују у спровођењу такмичења, за 
свој рад припада накнада, о  чијој висини одлучује Управни одбор РСВ. 
  
Сва права и обавезе између РСВ и директора лиге и осталих лица који учествују у 
спровођењу такмичења регулишу се  Уговором. 
 

Члан 10. 
Ова Одлука је усвојена на 4. (електронској) седници Управног одбора Рукометног 
савеза Војводине, одржаној дана 01.08.2021. године и ступа на снагу даном доношења. 
 

 
Председник  

Управног Одбора 
Рукометног Савеза Војводине 

Јован Ковачевић, с.р. 
 


