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     С А О П Ш Т Е Њ Е 
 
Поштовани, 
 

Имамо потребу да се огласимо, у светлу догађаја који се тичу организације и спровођења 
квалификационих утакмица или бараж утакмица, које би требало да се одиграју у циљу 
попуњавања свих лига, од највишег до најнижих рангова. 

Мишљења смо да су неки људи себи дозволили да представе ствари на тај начин да 
Рукометни савез Војводине, али и остали регионални савези покушавају да уберу неки новац од 
клубова, а чињенично стање је да је о свему везаном за одигравање баража одлучивао Рукометни 
савез Србије и као кровна организација доносио одлуке. УО РСС је још 15. маја донео одлуку да ће 
ТК РСС организовати квалификационе утакмице за попуну АРКУС лиге и Супер Б лиге, а да ће 
регионалним Такмичарским комисијама бити поверена организација за други и трећи степен 
такмичења. На основу те Одлуке, ТК РСС је и пре неколико дана донела Прелиминарну одлуку о 
начину одигравања квалификационих утакмица за попуну упражњених места. 

За разлику од ситуације, која је била актуелна пре неколико година, где су клубови 
„куповали места у лигама“, овог пута се према горе наведеној Одлуци то не предвиђа. Новац који 
клубови уплаћују за депозит на рачун РСС биће враћен по завршетку баража, док  су ''оквирни 
трошкови'' за одигравање утакмица у баражу само оквирни, јер се у овом тренутку ни не зна које 
ће све екипе учествовати у баражима. Након истека рока за уплату депозита, утврдио би се списак 
учесника и донела коначна Одлука. Након тога, одржаће се састанци са клубовима, на којим ће се 
утврдити и коначни трошкови одигравања утакмица, који  ће, било да се уплате на рачун РСС или 
регионалним савезима, бити транспарентни за све клубове, и никако неће представљати профит 
ниједног савеза, већ ће бити искоришћени искључиво за покривање трошкова утакмица. 

Поред злонамерног и лажног представљања ситуације са квалификационим утакмицама, 
десила се још једна неприхватљива ситуација, јер је неки појединац из канцеларије РСС себи дао 
за право да позове клубове да не поступају по јединој важећој одлуци ТК РСС. 

Да би предметна Одлука, донета од стране ТК РСС престала да важи, потребно је да, или 
ТК РСС донесе нову Одлуку, или да УО РСС поништи Одлуку коју је донела ТК РСС. 

Позивамо председника и генералног секретара РСС да не дозволе „јавашлук“, који је 
евидентан од стране појединца, који је запослен у канцеларији РСС и да се све Одлуке доносе 
системски, како се рукометни клубови, али и целокупна јавност не би доводили у заблуду, а 
рукометни спорт био предмет подсмевања због оваквих или сличних поступака. 
 
С поштовањем 
 
 
        Председник УО РСВ 
         Борислав Перовић 


