
 

РУКОМЕТНИ САВЕЗ СРБИЈЕ 
УПРАВНИ ОДБОР 

Број: 387-4 
Београд, 19. август 2020. 

 
 
Управни одбор РСС, на електронској седници одржаној 18. августа 2020. године, на 
предлог Такмичарске комисије РСС, донео је следећу одлуку: 

Усваја се предлог Коначне одлуке о начину одигравања квалификационих 
утакмица за попуну упражњених места у лигама. 
 
1. Овом Одлуком се одређује начин одигравања квалификационих утакмица за 

попуну упражњених места у лигама. 
2. Поред обавеза одређених Пропозицијама такмичења РСС и пратећим 

упутствима, сви учесници бараж утакмицa (клубови, службена лица, и др.) су 
дужни да се придржавају и одредаба ове одлуке. 

3. Начин одигравања квалификационих утакмица би био следећи: 
 

3.1. ПОПУНА УПРАЖЊЕНОГ МЕСТА У СРЛ (М) - (регион Север-Центар) 
 
Екипе учеснице: 
МОРАВА - Велика Плана 
ЈУГОВИЋ - Каћ 
ЦРВЕНКА – Црвенка 
 
Првостепени такмичарски и дисциплински орган: 
ТК РСС  
Начин и термини одигравања: 
У такмичењу учествују екипе А, Б и Ц. 

1. Утакмица А – Б, домаћин екипа А, субота, 12. септембар 2020. 
2. Утакмица Б – Ц, домаћин екипа Б, среда, 16. септембар 2020. 
3. Утакмица Ц – А, домаћин екипа Ц, недеља, 20. септембар 2020. 

 
Жребање: 
На састанку са клубовима, који ће се одржати у четвртак, 20. августа са 
почетком у 12:00 у просторијама Рукометног савеза Србије. 
 
Трошкови: 
Свака екипа ће сносити трошкове одигравања утакмице у којој је 
домаћин, а о детаљима ће екипе бити обавештене на горе поменутом 
састанку. 
 
 
 



Право наступа и лиценцирање: 
Право наступа у бараж утакмицама имају играчи који су уредно 
регистровани за горе поменуте клубове даном објављивања 
регистрације у Службеном гласилу РСС.  
Екипе су дужне да најкасније у уторак, 08.09.2020. године, путем 
електронске поште tk@rss.org.rs доставе ТК РСС захтев за лиценцирање 
играча и званичника, који ће наступити на бараж утакмицама.  
Све екипе, које ће наступити на бараж утакмицама морају испуњавати 
све одредбе Правилника о лиценцирању, како би могле бити 
лиценциране. 
 
Делегирање службених лица: 
ТК РСС  
Одигравање утакмица: 
Утакмице се играју у трајању од 2 х 30 минута и у складу са 
Међународним Правилима рукометне игре, као и позитивним 
прописима Рукометног савеза Србије. 
 

3.2. ПОПУНА УПРАЖЊЕНОГ МЕСТА У СРЛ (М) - (регион Исток-Запад) 
 
Екипе учеснице: 
РАДНИЧКИ - Крагујевац 
ХАЈДУК ВЕЉКО - Неготин 
 
Првостепени такмичарски и дисциплински орган: 
ТК РСС  
Начин и термини одигравања: 
У такмичењу учествују екипе А и Б. 
Утакмица А – Б, неутралан терен, субота 19. септембар 2020. године. 
 
Жребање: 
На састанку са клубовима, који ће се одржати у четвртак, 20. августа са 
почетком у 13:00 у просторијама Рукометног савеза Србије. 
 
Трошкови: 
Целокупне трошкове одигравања утакмице екипе учеснице сносе 
солидарно, а о детаљима ће екипе бити обавештене на горе поменутом 
састанку. 
 
Право наступа и лиценцирање: 
Право наступа у бараж утакмицама имају играчи који су уредно 
регистровани за горе поменуте клубове даном објављивања 
регистрације у Службеном гласилу РСС.  
Екипе су дужне да најкасније у уторак, 15.09.2020. године, путем 
електронске поште tk@rss.org.rs доставе ТК РСС захтев за лиценцирање 
играча и званичника, који ће наступити на бараж утакмицама.  



Све екипе, које ће наступити на бараж утакмицама морају испуњавати 
све одредбе Правилника о лиценцирању, како би могле бити 
лиценциране. 
 
Делегирање службених лица: 
ТК РСС  
Одигравање утакмица: 
Утакмица се игра у складу са Међународним Правилима рукометне игре, 
као и позитивним прoписимa Рукометног савеза Србије у трајању од 2 х 
30 минута. У случају да резултат после тог времена буде нерешен, играће 
се продужетак у трајању од 2 х 5 минута. Уколико резултат и после 
продужетка остане нерешен, приступиће се извођењу седмераца, све док 
се не добије победник. 
 

3.3. ПОПУНА УПРАЖЊЕНОГ МЕСТА У СБРЛ С-Ц (М)  - (регион Север) 
 
Екипе учеснице: 
БАНАТСКИ КАРЛОВАЦ - Банатски Карловац 
ХЕРЦЕГОВИНА - Сечањ 
ИНЂИЈА - Инђија 
 
Првостепени такмичарски и дисциплински орган: 
ТК РСС   
 
Начин и термини одигравања: 
У такмичењу учествују екипе А, Б и Ц. 

1. Утакмица А – Б, домаћин екипа А, субота, 19. септембар 2020. 
2. Утакмица Б – Ц, домаћин екипа Б, среда, 23. септембар 2020. 
3. Утакмица Ц – А, домаћин екипа Ц, недеља, 27. септембар 2020. 

 
Жребање: 
На састанку са клубовима, који ће се одржати у петак, 21. августа са 
почетком у 12:00 у просторијама Рукометног савеза Војводине. 
 
Трошкови: 
Свака екипа ће сносити трошкове одигравања утакмице у којој је 
домаћин, а о детаљима ће екипе бити обавештене на горе поменутом 
састанку. 
 
Право наступа и лиценцирање: 
Право наступа у бараж утакмицама имају играчи који су уредно 
регистровани за горе поменуте клубове даном објављивања 
регистрације у Службеном гласилу РСС.  
Екипе су дужне да најкасније у уторак, 15.09.2020. године, путем 
електронске поште tk@rss.org.rs доставе ТК РСС захтев за лиценцирање 
играча и званичника, који ће наступити на бараж утакмицама.  



Све екипе, које ће наступити на бараж утакмицама морају испуњавати 
све одредбе Правилника о лиценцирању, како би могле бити 
лиценциране. 
 
Делегирање службених лица: 
ТК РСС  
 
Одигравање утакмица: 
Утакмице се играју у трајању од 2 х 30 минута и у складу са 
Међународним Правилима рукометне игре, као и позитивним 
прописима Рукометног савеза Србије. 
 

3.4. ПОПУНА УПРАЖЊЕНОГ МЕСТА У СБРЛ С-Ц (М)  - (регион Центар) 
 
Како је екипа Уб из Уба једина испунила услове за учешће у 
квалификационим утакмицама за попуну упражњеног места у СБРЛ С-Ц 
(М), а са територије региона Центар, иста се уврштава у састав лиге. 
 

3.5. ПОПУНА УПРАЖЊЕНОГ МЕСТА У СБРЛ И-З (М) - (регион Исток) 
 
Екипе учеснице: 
ЈАСТРЕБАЦ - Блаце 
РАДНИЧКИ - Ћуприја 
 
Првостепени такмичарски и дисциплински орган: 
ТК РСС  
 
Начин и термини одигравања: 
У такмичењу учествују екипе А и Б. 
Утакмица А – Б, неутралан терен, субота 26. септембар 2020. године. 
 
Жребање: 
На састанку са клубовима, који ће се одржати у петак, 21. августа са 
почетком у 12:00 у просторијама Рукометног савеза Централне Србије. 
 
Трошкови: 
Целокупне трошкове одигравања утакмице екипе учеснице сносе 
солидарно, а о детаљима ће екипе бити обавештене на горе поменутом 
састанку. 
 
Право наступа и лиценцирање: 
Право наступа у бараж утакмицама имају играчи који су уредно 
регистровани за горе поменуте клубове даном објављивања 
регистрације у Службеном гласилу РСС.  
Екипе су дужне да најкасније у уторак, 15.09.2020. године, путем 
електронске поште tk@rss.org.rs доставе ТК РСС захтев за лиценцирање 
играча и званичника, који ће наступити на бараж утакмицама.  



Све екипе, које ће наступити на бараж утакмицама морају испуњавати 
све одредбе Правилника о лиценцирању, како би могле бити 
лиценциране. 
 
Делегирање службених лица: 
ТК РСС 
 
Одигравање утакмица: 
Утакмица се игра у складу са Међународним Правилима рукометне игре, 
као и позитивним прoписимa Рукометног савеза Србије у трајању од 2 х 
30 минута. У случају да резултат после тог времена буде нерешен, играће 
се продужетак у трајању од 2 х 5 минута. Уколико резултат и после 
продужетка остане нерешен, приступиће се извођењу седмераца, све док 
се не добије победник. 
 

3.6. ПОПУНА УПРАЖЊЕНОГ МЕСТА У СБРЛ И-З (М) - (регион Запад) 
 
Екипе учеснице: 
КАРАЂОРЂЕ - Топола 
ЖУПА 54 - Александровац 
МЕТАЛАЦ - Краљево 
 
Првостепени такмичарски и дисциплински орган: 
ТК РСС  
 
Начин и термини одигравања: 
У такмичењу учествују екипе А, Б и Ц. 

1. Утакмица А – Б, домаћин екипа А, субота, 19. септембар 2020. 
2. Утакмица Б – Ц, домаћин екипа Б, среда, 23. септембар 2020. 
3. Утакмица Ц – А, домаћин екипа Ц, недеља, 27. септембар 2020. 

 
Жребање: 
На састанку са клубовима, који ће се одржати у петак, 21. августа са 
почетком у 14:00 у просторијама нове спортске хале „Рибница“ у 
Краљеву. 
 
Трошкови: 
Свака екипа ће сносити трошкове одигравања утакмице у којој је 
домаћин, а о детаљима ће екипе бити обавештене на горе поменутом 
састанку. 
 
Право наступа и лиценцирање: 
Право наступа у бараж утакмицама имају играчи који су уредно 
регистровани за горе поменуте клубове даном објављивања 
регистрације у Службеном гласилу РСС.  



Екипе су дужне да најкасније у уторак, 15.09.2020. године, путем 
електронске поште tk@rss.org.rs доставе ТК РСС захтев за лиценцирање 
играча и званичника, који ће наступити на бараж утакмицама.  
Све екипе, које ће наступити на бараж утакмицама морају испуњавати 
све одредбе Правилника о лиценцирању, како би могле бити 
лиценциране. 
 
Делегирање службених лица: 
ТК РСС  
 
Одигравање утакмица: 
Утакмице се играју у трајању од 2 х 30 минута и у складу са 
Међународним Правилима рукометне игре, као и позитивним 
прописима Рукометног савеза Србије. 
 

3.7. ПОПУНА УПРАЖЊЕНОГ МЕСТА У СБРЛ (Ж) - (регион Север) 
 
Екипе учеснице: 
СРЕМ - Сремска Митровица 
ПЕТРОВАРАДИН - Петроварадин 
СПАРТАК - Дебељача 
 
Првостепени такмичарски и дисциплински орган: 
ТК РСС 
 
Начин и термини одигравања: 
У такмичењу учествују екипе А, Б и Ц. 

1. Утакмица А – Б, домаћин екипа А, субота, 19. септембар 2020. 
2. Утакмица Б – Ц, домаћин екипа Б, среда, 23. септембар 2020. 
3. Утакмица Ц – А, домаћин екипа Ц, недеља, 27. септембар 2020. 

 
Жребање: 
На састанку са клубовима, који ће се одржати у петак, 21. августа са 
почетком у 13:00 у просторијама Рукометног савеза Војводине. 
 
Трошкови: 
Свака екипа ће сносити трошкове одигравања утакмице у којој је 
домаћин, а о детаљима ће екипе бити обавештене на горе поменутом 
састанку. 
 
Право наступа и лиценцирање: 
Право наступа у бараж утакмицама имају играчи који су уредно 
регистровани за горе поменуте клубове даном објављивања 
регистрације у Службеном гласилу РСС.  
Екипе су дужне да најкасније у уторак, 15.09.2020. године, путем 
електронске поште tk@rss.org.rs доставе ТК РСС захтев за лиценцирање 
играча и званичника, који ће наступити на бараж утакмицама.  



Све екипе, које ће наступити на бараж утакмицама морају испуњавати 
све одредбе Правилника о лиценцирању, како би могле бити 
лиценциране. 
 
Делегирање службених лица: 
ТК РСС  
 
Одигравање утакмица: 
Утакмице се играју у трајању од 2 х 30 минута и у складу са 
Међународним Правилима рукометне игре, као и позитивним 
прописима Рукометног савеза Србије. 
 

3.8. ПОПУНА УПРАЖЊЕНОГ МЕСТА У СБРЛ (Ж) - (регион Центар) 
 
Екипе учеснице: 
ПОЖАРЕВАЦ - Пожаревац 
РАДНИЧКИ - Београд 
МЕТАЛАЦ 2015 -Ваљево 
ЦРВЕНА ЗВЕЗДА -Београд 
 
Првостепени такмичарски и дисциплински орган: 
ТК РСС  
 
Начин и термини одигравања: 
У такмичењу учествују екипе А, Б, Ц и Д. 
полуфинала (субота, 19. септембар 2020.) – неутралан терен 
утакмица А – Ц,  
утамица Б – Д,  
финале (субота, 26. септембар 2020.) – неутралан терен 
победник 1 – победник 2 
 
Жребање: 
На састанку са клубовима, који ће се одржати у петак, 21. августа са 
почетком у 12:00 у просторијама Рукометног савеза Београда. 
 
Трошкови: 
Целокупне трошкове одигравања утакмице екипе учеснице сносе 
солидарно, а о детаљима ће екипе бити обавештене на горе поменутом 
састанку. 
 
Право наступа и лиценцирање: 
Право наступа у бараж утакмицама имају играчи који су уредно 
регистровани за горе поменуте клубове даном објављивања 
регистрације у Службеном гласилу РСС.  
Екипе су дужне да најкасније у уторак, 15.09.2020. године, путем 
електронске поште tk@rss.org.rs доставе ТК РСС захтев за лиценцирање 
играча и званичника, који ће наступити на бараж утакмицама.  



Све екипе, које ће наступити на бараж утакмицама морају испуњавати 
све одредбе Правилника о лиценцирању, како би могле бити 
лиценциране. 
 
Делегирање службених лица: 
ТК РСС  
 
Одигравање утакмица: 
Утакмицe се играју у складу са Међународним Правилима рукометне 
игре, као и позитивним прoписимa Рукометног савеза Србије у трајању 
од 2 х 30 минута. У полуфиналним утакмицама, у случају да резултат 
после тог времена буде нерешен, приступиће се извођењу седмераца, 
све док се не добије победник. У финалној утакмици, у случају да 
резултат после тог времена буде нерешен, играће се продужетак у 
трајању од 2 х 5 минута. Уколико резултат и после продужетка остане 
нерешен, приступиће се извођењу седмераца, све док се не добије 
победник. 
 

3.9. ПОПУНА УПРАЖЊЕНОГ МЕСТА У ПРЛ Север (М) 
 
Екипе учеснице: 
СЛАВИЈА - Нови Сад 
ХЕРЦЕГОВАЦ - Гајдобра 
 
Првостепени такмичарски и дисциплински орган: 
ТК РСВ 
 
Начин и термини одигравања: 
У такмичењу учествују екипе А и Б. 
Утакмица А – Б, неутралан терен, субота 26. септембар 2020. године. 
 
Жребање: 
На састанку са клубовима, који ће се одржати у петак, 21. августа са 
почетком у 14:00 у просторијама Рукометног савеза Војводине. 
 
Трошкови: 
Целокупне трошкове одигравања утакмице екипе учеснице сносе 
солидарно, а о детаљима ће екипе бити обавештене на горе поменутом 
састанку. 
 
Право наступа и лиценцирање: 
Право наступа у бараж утакмицама имају играчи који су уредно 
регистровани за горе поменуте клубове даном објављивања 
регистрације у Службеном гласилу РСС.  
Екипе су дужне да најкасније у уторак, 22.09.2020. године, путем 
електронске поште ТК РСВ (takmicarskakomisijarsv@gmail.com) захтев за 
лиценцирање играча и званичника који ће наступити на бараж утакмици.  
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Све екипе, које ће наступити на бараж утакмицама морају испуњавати 
све одредбе Правилника о лиценцирању, како би могле бити 
лиценциране. 
 
Делегирање службених лица: 
ТК РСВ 
 
Одигравање утакмица: 
Утакмица се игра у складу са Међународним Правилима рукометне игре, 
као и позитивним прoписимa Рукометног савеза Србије у трајању од 2 х 
30 минута. У случају да резултат после тог времена буде нерешен, играће 
се продужетак у трајању од 2 х 5 минута. Уколико резултат и после 
продужетка остане нерешен, приступиће се извођењу седмераца, све док 
се не добије победник. 
 

3.10. ПОПУНА УПРАЖЊЕНОГ МЕСТА У ПРЛ Север (Ж) 
 
Екипе учеснице: 
РУМА - Рума 
РАВАНГРАД - Сомбор 
ЛАКИ - Црвенка 
 
Првостепени такмичарски и дисциплински орган: 
ТК РСВ 
 
Начин и термини одигравања: 
У такмичењу учествују екипе А, Б и Ц. 

1. Утакмица А – Б, домаћин екипа А, субота, 19. септембар 2020. 
2. Утакмица Б – Ц, домаћин екипа Б, среда, 23. септембар 2020. 
3. Утакмица Ц – А, домаћин екипа Ц, недеља, 27. септембар 2020. 

 
Жребање: 
На састанку са клубовима, који ће се одржати у петак, 21. августа са 
почетком у 15:00 у просторијама Рукометног савеза Војводине. 
 
Трошкови: 
Свака екипа ће сносити трошкове одигравања утакмице у којој је 
домаћин, а о детаљима ће екипе бити обавештене на горе поменутом 
састанку. 
 
Право наступа и лиценцирање: 
Право наступа у бараж утакмицама имају играчи који су уредно 
регистровани за горе поменуте клубове даном објављивања 
регистрације у Службеном гласилу РСС.  
Екипе су дужне да најкасније у уторак, 15.09.2020. године, путем 
електронске поште ТК РСВ (takmicarskakomisijarsv@gmail.com) захтев за 



лиценцирање играча и званичника, који ће наступити на бараж 
утакмицама.  
Све екипе, које ће наступити на бараж утакмицама морају испуњавати 
све одредбе Правилника о лиценцирању, како би могле бити 
лиценциране. 
 
Делегирање службених лица: 
ТК РСВ 
 
Одигравање утакмица: 
Утакмице се играју у трајању од 2 х 30 минута и у складу са 
Међународним Правилима рукометне игре, као и позитивним 
прописима Рукометног савеза Србије. 
 

3.11. ПОПУНА УПРАЖЊЕНОГ МЕСТА У ПРЛ Центар (М) 
 
Екипе учеснице: 
ЈЕДИНСТВО 1974- Крњево 
АКАДЕМИЈА ЛЕЧИЋ –Београд 
ОСИПАОНИЦА - Осипаоница 
БЕОГРАД - Београд 
 
Првостепени такмичарски и дисциплински орган: 
ТК РСБ 
 
Начин и термини одигравања: 
У такмичењу учествују екипе А, Б, Ц и Д. 
полуфинала (субота, 19. септембар 2020.) – неутралан терен 
утакмица А – Ц,  
утамица Б – Д,  
финале (субота, 26. септембар 2020.) – неутралан терен 
победник 1 – победник 2 
 
Жребање: 
На састанку са клубовима, који ће се одржати у петак, 21. августа са 
почетком у 13:00 у просторијама Рукометног савеза Београда. 
 
Трошкови: 
Целокупне трошкове одигравања утакмице екипе учеснице сносе 
солидарно, а о детаљима ће екипе бити обавештене на горе поменутом 
састанку. 
 
Право наступа и лиценцирање: 
Право наступа у бараж утакмицама имају играчи који су уредно 
регистровани за горе поменуте клубове даном објављивања 
регистрације у Службеном гласилу РСС.  



Екипе су дужне да најкасније у уторак, 15.09.2020. године, путем 
електронске поште доставе ТК РСБ (tkcentar@rsb.org.rs) захтев за 
лиценцирање играча и званичника, који ће наступити на бараж 
утакмицама.  
Све екипе, које ће наступити на бараж утакмицама морају испуњавати 
све одредбе Правилника о лиценцирању, како би могле бити 
лиценциране. 
 
Делегирање службених лица: 
ТК РСБ 
 
Одигравање утакмица: 
Утакмицe се играју у складу са Међународним Правилима рукометне 
игре, као и позитивним прoписимa Рукометног савеза Србије у трајању 
од 2 х 30 минута. У полуфиналним утакмицама, у случају да резултат 
после тог времена буде нерешен, приступиће се извођењу седмераца, 
све док се не добије победник. У финалној утакмици, у случају да 
резултат после тог времена буде нерешен, играће се продужетак у 
трајању од 2 х 5 минута. Уколико резултат и после продужетка остане 
нерешен, приступиће се извођењу седмераца, све док се не добије 
победник. 
 

3.12. ПОПУНА УПРАЖЊЕНОГ МЕСТА У ПРЛ Исток (М) 
 
Екипе учеснице: 
НИШКА БАЊА - Нишка Бања 
НИШАВА - Ниш 
ПИРОТ - Пирот 
МАЈДАНПЕК - Мајданпек 
 
Првостепени такмичарски и дисциплински орган: 
ТК РСЦС 
 
Начин и термини одигравања: 
У такмичењу учествују екипе А, Б, Ц и Д. 
полуфинала (субота, 19. септембар 2020.) – неутралан терен 
утакмица А – Ц,  
утамица Б – Д,  
финале (субота, 26. септембар 2020.) – неутралан терен 
победник 1 – победник 2 
 
Жребање: 
На састанку са клубовима, који ће се одржати у петак, 21. августа са 
почетком у 13:00 у просторијама Рукометног савеза Централне Србије. 
 
 
 

mailto:tkcentar@rsb.org.rs


Трошкови: 
Целокупне трошкове одигравања утакмице екипе учеснице сносе 
солидарно, а о детаљима ће екипе бити обавештене на горе поменутом 
састанку. 
 
Право наступа и лиценцирање: 
Право наступа у бараж утакмицама имају играчи који су уредно 
регистровани за горе поменуте клубове даном објављивања 
регистрације у Службеном гласилу РСС.  
Екипе су дужне да најкасније у уторак, 15.09.2020. године, путем 
електронске поште (rscentralnesrbije@gmail.com) доставе ТК РСЦС захтев 
за лиценцирање играча и званичника, који ће наступити на бараж 
утакмицама.  
Све екипе, које ће наступити на бараж утакмицама морају испуњавати 
све одредбе Правилника о лиценцирању, како би могле бити 
лиценциране. 
 
Делегирање службених лица: 
ТК РСЦС 
 
Одигравање утакмица: 
Утакмицe се играју у складу са Међународним Правилима рукометне 
игре, као и позитивним прoписимa Рукометног савеза Србије у трајању 
од 2 х 30 минута. У полуфиналним утакмицама, у случају да резултат 
после тог времена буде нерешен, приступиће се извођењу седмераца, 
све док се не добије победник. У финалној утакмици, у случају да 
резултат после тог времена буде нерешен, играће се продужетак у 
трајању од 2 х 5 минута. Уколико резултат и после продужетка остане 
нерешен, приступиће се извођењу седмераца, све док се не добије 
победник. 
 

3.13. ПОПУНА УПРАЖЊЕНОГ МЕСТА У ПРЛ Исток (Ж) 
 
Како је екипа Осице из Књажевца једина испунила услове за учешће у 
квалификационим утакмицама за попуну упражњеног места у ПРЛ 
„Исток“, а са територије региона Исток, иста се уврштава у састав лиге. 
 

3.14. ПОПУНА УПРАЖЊЕНОГ МЕСТА У ПРЛ Запад (М) 
 
Екипе учеснице: 
БЕЛИ АНЂЕО - Пријепоље 
УЖИЦЕ - Ужице 
АРИЉЕ - Ариље 
 
Првостепени такмичарски и дисциплински орган: 
ТК РСЦС 
 



Начин и термини одигравања: 
У такмичењу учествују екипе А, Б и Ц. 

1. Утакмица А – Б, домаћин екипа А, субота, 19. септембар 2020. 
2. Утакмица Б – Ц, домаћин екипа Б, среда, 23. септембар 2020. 
3. Утакмица Ц – А, домаћин екипа Ц, недеља, 27. септембар 2020. 

 
Жребање: 
На састанку са клубовима, који ће се одржати у субота, 22. августа са 
почетком у 16:00 у просторијама градског стадиона у Ужицу. 
 
Трошкови: 
Свака екипа ће сносити трошкове одигравања утакмице у којој је 
домаћин, а о детаљима ће екипе бити обавештене на горе поменутом 
састанку. 
 
Право наступа и лиценцирање: 
Право наступа у бараж утакмицама имају играчи који су уредно 
регистровани за горе поменуте клубове даном објављивања 
регистрације у Службеном гласилу РСС.  
Екипе су дужне да најкасније у уторак, 15.09.2020. године, путем 
електронске поште (rscentralnesrbije@gmail.com) доставе ТК РСЦС захтев 
за лиценцирање играча и званичника, који ће наступити на бараж 
утакмицама.  
Све екипе, које ће наступити на бараж утакмицама морају испуњавати 
све одредбе Правилника о лиценцирању, како би могле бити 
лиценциране. 
 
Делегирање службених лица: 
ТК РСЦС 
 
Одигравање утакмица: 
Утакмице се играју у трајању од 2 х 30 минута и у складу са 
Међународним Правилима рукометне игре, као и позитивним 
прописима Рукометног савеза Србије. 
 

3.15. ПОПУНА УПРАЖЊЕНОГ МЕСТА У ДРЛ Север (М) 
 
Екипе учеснице: 
СЕНТА - Сента 
ЖСК 1955 - Жабаљ 
ЦРЕПАЈА - Црепаја 
РАДНИЧКИ - Ковин 
 
Првостепени такмичарски и дисциплински орган: 
ТК РСВ 
 
 



Начин и термини одигравања: 
У такмичењу учествују екипе А, Б, Ц и Д. 
полуфинала (субота, 19. септембар 2020.) – неутралан терен 
утакмица А – Ц,  
утамица Б – Д,  
финале (субота, 26. септембар 2020.) – неутралан терен 
победник 1 – победник 2 
 
Жребање: 
На састанку са клубовима, који ће се одржати у петак, 21. августа са 
почетком у 16:00 у просторијама Рукометног савеза Војводине. 
 
Трошкови: 
Свака екипа ће сносити трошкове одигравања утакмице у којој је 
домаћин, а о детаљима ће екипе бити обавештене на горе поменутом 
састанку. 
 
Право наступа и лиценцирање: 
Право наступа у бараж утакмицама имају играчи који су уредно 
регистровани за горе поменуте клубове даном објављивања 
регистрације у Службеном гласилу РСС.  
Екипе су дужне да најкасније у уторак, 15.09.2020. године, путем 
електронске поште ТК РСВ (takmicarskakomisijarsv@gmail.com) захтев за 
лиценцирање играча и званичника, који ће наступити на бараж 
утакмицама.  
Све екипе, које ће наступити на бараж утакмицама морају испуњавати 
све одредбе Правилника о лиценцирању, како би могле бити 
лиценциране. 
 
Делегирање службених лица: 
ТК РСВ 
 
Одигравање утакмица: 
Утакмицe се играју у складу са Међународним Правилима рукометне 
игре, као и позитивним прoписимa Рукометног савеза Србије у трајању 
од 2 х 30 минута. У полуфиналним утакмицама, у случају да резултат 
после тог времена буде нерешен, приступиће се извођењу седмераца, 
све док се не добије победник. У финалној утакмици, у случају да 
резултат после тог времена буде нерешен, играће се продужетак у 
трајању од 2 х 5 минута. Уколико резултат и после продужетка остане 
нерешен, приступиће се извођењу седмераца, све док се не добије 
победник. 
 

4. Службена лица имају права наплате трошкова у складу са Одлуком о висини 
и начину исплате службених лица и то на нивоу лиге у којој се тренутно 
налазе клубови, који учествују у баражу. 



5. Све утакмице баража се одигравају у регистрованим спортским дворанама 
без присуства публике, а свакој екипи ће бити омогућено присуство до 5 
(пет) лица за које клуб достави податке на за то предвиђеном обрасцу.  

6. Све утакмице ће се преносити путем „live stream“, а истим ће моћи да 
присуствује по 3 представника средстава информисања. 

7. На утакмицама ће присуствовати до 5 (пет) лица која одреди првостепени 
орган за спровођење предметних квалификација.  

8. Сви наведени термини утврђени овом одлуком су подложни промени у 
случају да УО РСС донесе одлуку о одлагању почетка такмичарске сезоне 
2020-2021.   

 
 
 

Председник 
Управног одбора РСС 

Божидар Ђурковић, с.р. 
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