
 

РУКОМЕТНИ САВЕЗ СРБИЈЕ 
УПРАВНИ ОДБОР 

Број: 325-6 
Београд, 09.07.2020. 

 
Управни одбор РСС, на електронској седници одржаној 8. јула 2020. године, 
донео је следеће одлуке: 

1. по молби Асоцијације рукометних клубова Суперлиге и предлогу 
Такмичарске комисије РСС, а у складу са чланом 3. став 1. Правилника о 
рукометним такмичењима РСС, спровођење такмичења у Супер лиги за 
мушкарце у такмичарској 2020/2021 години, укључујући и издавање 
Дозволе за сезону, поверио је Асоцијацији рукометних клубова 
Суперлиге 

2. по молби Рукометног савеза Централне Србије и предлогу Такмичарске 
комисије РСС, а у складу са чланом 3. став 1. Правилника о рукометним 
такмичењима РСС, спровођење такмичења у Првим лигама Запад (М и Ж) 
и Исток (М и Ж), Другим лигама Морава (М и Ж), Исток (М) и Копаоник 
(М), Купу Центалне Србије и Косова и Метохије и ТМК на такмичарској 
целини Централне Србије и Косова и Метохије, укључујући и издавање 
Дозволе за сезону, повериио је Рукометном савезу Централне Србије 

3. по молби Рукометног савеза Војводине и предлогу Такмичарске комисије 
РСС, а у складу са чланом 3. став 1. Правилника о рукометним 
такмичењима РСС, спровођење такмичења у Првим лигама Север (М и 
Ж), Другим лигама Север (М и Ж), Трећим лигама Север Куп Војводине и 
ТМК на такмичарској целини Војводина, укључујући и издавање Дозволе 
за сезону, поверио је Рукометном савезу Војводине 

4. по предлогу Рукометног савеза Београда за наставак сарадње у 
спровођењу сталних такмичења у такмичарској целини „Центар“ и 
предлогу Такмичарске комисије РСС, а у складу са чланом 3. став 1. 
Правилника о рукометним такмичењима РСС, спровођење такмичења у 
Првим лигама Центар (М и Ж), Другој лиги Центар (М), Куп на 
такмичарској целини Центар и ТМК на такмичарској целини Београд, 
укључујући и издавање Дозволе за сезону, поверио је Рукометном савезу 
Београда 

5. клубове Супер лиге за жене ослободио плаћања чланарине за издавање 
Дозволе за сезону и препоручио организацијама којима је поверио 
спровођење такмичења, да клубове ослободи плаћања чланарине за 
издавање Дозволе за сезону 

6. на предлог Такмичарске комисије РСС, померио почетак такмичарске 
2020/2021 сезоне, како следи: 
- Супер лига Мушкарци 19/20.09.2020  



- Супер лига Жене 26/27.09.2020  
- Супер „Б“ лига 26/27.09.2020  
- Прве, Друге и Треће лиге 26/27.09.2020  
- Финални турнир КУП-а Мушкарци 12/13.09.2020  
- Финални турнир КУП-а Жене 19/20.09.2020  
- Бараж за попуну Супер лиге Мушкарци до 06.09.2020  
- Бараж за попуну осталих лига до 13.09.2020 

7. утврдио обрасце Уговор о бављењу спортом и Уговор о стипендирању 
малолетног спортисте за спортско усавршавање 

 
Председник 

Управног одбора 
Рукометног савеза Србије 

Божидар Ђурковић, с.р. 
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