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УПРАВНИ ОДБОР 
КОМИСИЈА ЗА ТАКМИЧЕЊA 
Број: 42-018/2 
Нови Сад, 16.07.2018. 
 
 
 

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

РУКОМЕТНОГ САВЕЗА ВОЈВОДИНЕ 
Одржане дана 16.07.2018. године 

 
- Управном одбору РСВ 

- Комисији за такмичења РСС 

- Директору ДРЛ „Север“ 
- Директору ТРЛ „Север“ – „Север“ 
- Директору ТРЛ „Север“ – „Исток“ 
- Директору ТРЛ „Север“ – „Запад“ 

- РК  „Срем СМ“ – Сремска Митровица 

- ОРК „ЖСК“ - Жабаљ 

- РК „Потисје Плетекс“ – Ада 

- РК „Сента“ - Сента 

 
 
 На основу Одлуке Рукометног клуба „Срем СМ“ из Сремске Митровице, која је путем 
дописа, 05.07.2018. године достављена Комисији за такмичења Рукометног савеза 
Војводине у којој се наводи да сениорска екипа РК „Срем СМ“, која је требала да се у 
сезони 2018/2019 такмичи у ДРЛ „Север“, није у могућности да се такмичи у истој због 
тешке финансијске ситуације, Комисија за такмичења РСВ, на основу члана 3. став 1. 
односно члан 9. став 11. Правилника о рукометним такмичењима РСС, доноси следеће: 

 
О Д Л У К Е 

 
1. РК „Потисје Плетекс“ – Ада се уврштава у састав ДРЛ „Север“ за сезону 

2018/2019 уместо екипе РК „Срем СМ“ и преузима сва права и обавезе, које 
имају клубову који се такмиче у поменутој лиги; 
 

2. РК „Сента“ – Сента се уврштава у састав ДРЛ „Север“ за сезону 2018/2019 
уместо екипе ОРК „ЖСК“ и преузима сва права и обавезе, које имају клубову 
који се такмиче у поменутој лиги;. 
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3. РК „Срем СМ“ – Сремска Митровица се уврштава у састав ТРЛ „Север“ – 

„Запад“ за сезону 2018/2019, као територијално припадајућу групу и преузима 
сва права и обавезе, које имају клубову који се такмиче у поменутој лиги; 

 
 
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ: 
 
- Одлуке Рукометног клуба „Срем СМ“ из Сремске Митровице, која је путем дописа, 

05.07.2018. године достављена Комисији за такмичења Рукометног савеза Војводине 
у којој се наводи да сениорска екипа РК „Срем СМ“, која је требала да се у сезони 
2018/2019 такмичи у ДРЛ „Север“, није у могућности да се такмичи у истој због тешке 
финансијске ситуације, Комисија за такмичења РСВ, на основу члана 3. став 1. 
односно члан 9. став 11. Правилника о рукометним такмичењима РСС, констатује да 
се отвара могућност за одигравање квалификационе утакмице за попуну 
упражњеног места, што предвиђа горе наведени члан. 

- Дана 12.07.2018. Комисија упућује допис екипама РК „Потисје Плетекс“ – Ада  
(екипа која је последња изгубила статус друголигаша) и РК „Графичар“ – Бездан, РК 
„Војка“ – Војка, РК „Сента“ – Сента и РК „Долово 2“ – Долово (екипе које су прва 
наредне екипе по пласману у све четири групе ТРЛ, а која се нису пласирале у ДРЛ 
„Север“) да се изјасне да ли су заинтересоване за попуну упражњеног место у ДРЛ 
„Север“, уз одигравање квалификационих утакмица, уколико би се екипе изјасниле 
позитивно. Тумачење Комисије јесте да се екипа РК „Потисје Плетекс“ у евентуалној 
квалификационој утакмици (у случају прихватања понуде од стране Комисије) 
састане са победником евентуалних претквалификација, у којим ће учествовати 
четири другопласиране екипе. 

- Дана 13.07.2018. године, Комисији за такмичења Рукометног савеза Војводине је 
путем службене адресе електронске поште стигао допис од ОРК „ЖСК“ из Жабља, у 
ком се наводи да они одустају од учешћа у сениорским такмичењима у предстојећој 
сезони. 

- Дана 13.07.2018. године, Комисији за такмичења Рукометног савеза Војводине је 
путем службене адресе електронске поште стигао допис од РК „Потисје Плетекс“ из 
Аде, у ком се наводи да екипа тај клуб прихвата понуду од стране Комисије и да ће 
узети учешће у евентуалној квалификационој утакмици са победником евентуалних 
претквалификација између другопласираних екипа четири ТРЛ. 

- Дана 15.07.2018. године, Комисији за такмичења Рукометног савеза Војводине је 
путем службене адресе електронске поште стигао допис од РК „Долово 2“ из Долова, 
у ком се наводи да се руководство тог клуба захваљује на упућеној понуди, али да 
нису у могућности да узму учешће у евентуалним квалификационим утакмицама за 
попуну упражњеног места у ДРЛ „Север“. 

- Дана 16.07.2018. године, Комисији за такмичења Рукометног савеза Војводине је 
путем службене адресе електронске поште стигао допис од РК „Сента“ из Сенте, у 
ком се наводи да тај клуб прихвата понуду упућену од стране Комисије и да 
прихвата да одигра све потребне претквалификационе, као и квалификаиону 
утакмицу у зависности од прихватања понуде од стране других клубова. 

- Дана 16.07.2018. године, Комисији за такмичења Рукометног савеза Војводине је 
путем службене адресе електронске поште стигао допис од РК „Графичар“ из 
Бездана, у ком се наводи да се руководство тог клуба захваљује на упућеној понуди, 
али да нису у могућности да узму учешће у евентуалним квалификационим 
утакмицама за попуну упражњеног места у ДРЛ „Север“. 
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- Дана 15.07.2018. године, Комисији за такмичења Рукометног савеза Војводине је 
путем службене адресе електронске поште стигао допис од РК „Војка“ из Војке, у ком 
се наводи да се руководство тог клуба захваљује на упућеној понуди, али да нису у 
могућности да узму учешће у евентуалним квалификационим утакмицама за попуну 
упражњеног места у ДРЛ „Север“. 

- Како је у међувремену и друга екипа (ОРК „ЖСК“) обевстила Комисију да у 
предстојећој сезони неће учествовати у такмичењу, те су упражњена два места, а 
како су само две екипе прихватиле одигравање претквалификационе, односно 
квалификационе утакмице за попуну упражњених места, Комисија за такмичења 
РСВ, доноси одлуку да се не играју ни претквалификационе, као ни квалификациона 
утакмица, као што је наведено у диспозитиву овог решења, те екипе РК „Потисје 
Плетекс“ из Аде и РК „Сента“ из Сенте попуњавају та два места. 

- Пошто је РК „Срем СМ“ из Сремске Митровице благовремено одустао од 
такмичења у трећем степену, а да није започео сезону, и о томе обавестио КЗТ РСВ, 
па се 60 дана пре почетка првенства могло донети коначно решење, које неће 
реметити преостале саставе лига, али ни календаре и распореде, РК „Срем СМ“ 
неће имати додатних последица у смислу казни и такмичење ће започети у ТРЛ 
„Север“-„Запад“ и преузеће сва права и обавезе, које имају клубову који се такмиче у 
поменутој лиги. 

- Директор ТРЛ „Север“-„Запад“ је дужан да укључи екипу РК „Срем СМ“ – Сремска 
Митровица у такмичење у сезони 2018/2019 и да о томе извести остале клубове 
учеснике.  
 

 
 

У Прилогу: 
Дописи и одлуке РК „Срем СМ“, ОРК „ЖСК“, РК „Потисје Плетекс“, РК „Сента“, 
РК „Долово 2“ и РК „Графичар“ и РК „Војка“, који су наведени у образложењу 
ове Одлуке, као и Предлог састава лига за такмичарску сезону 2018/2019. 
 
 
У Новом Саду, 
16.07.2018. године 

 

 

Записничар: Председник  КЗТ РСВ  
Ања Пантић, секретар Владимир Кнежић 


