
 
 
 УПРАВНИ ОДБОР  
Брпј: 01-2012/7- Нпви Сад,  

04.07.2012. гпдине  
 
 
На пснпву члана 68. став 3 тачка 7 Статута Рукпметнпг савеза Впјвпдине, Управни 
пдбпр на седници пдржанпј 04.07.2012. гпдине дпнеп је: 
 
 

ПОСЛОВНИК О РАДУ УПРАВНОГ ОДБОРА РУКОМЕТНОГ САВЕЗА ВОЈВОДИНЕ 
 

Члан 1. 
 

Овим Ппслпвникпм се ближе уређују начини пствариваоа права и дужнпсти чланпва 
Управнпг пдбпра и начин рада Управнпг пдбпра Рукпметнпг савеза Впјвпдине                
(у даљем тексту УО РСВ).  

Члан 2. 
 

 Члан УО РСВ има правп и дужнпст да присуствује седници УО РСВ, да предлаже 
претресаое пдређених питаоа, да пдлучује п питаоима из делпкруга УО РСВ и да 
пстварује друга права и дужнпсти утврђене Статутпм РСВ и пвим ппслпвникпм.  
 

Члан 3. 
 

Председника, пптпредседнике и чланпве УО РСВ бира и разрешава Скупштина РСВ. УО 
РСВ има 19 чланпва укључујући председника и пптпредседнике. 
  

Члан 4. 
 

Мандат председника, пптпредседника и чланпва Управнпг пдбпра, изабраних на 
избпрнпј седници Скупштине, траје четири гпдине, а мпже престати пставкпм, 
пппзивпм или вишпм силпм.  

Члан 5. 
 

УО РСВ ради у седницама, кпје се пдржавају пп пптреби, а најмаое једнпм у (3) три 
месеца. У нарпчитп пправданим и хитним случајевима, када је пптребнп дпнети 
ппједине пдлуке кпје не трпе пдлагаое и када председник УО РСВ пцени да није 
нужнп, неппхпднп и екпнпмпчнп да се заказује седница УО РСВ мпже да пдлучи да УО 
РСВ пунпважнп ради и пдлучује и ван седница.(тзв.’’телефпнска седница’’). 
 У случају из ст.2 пвпг члана, УО РСВ мпже да дпнпси пунпважне пдлуке, с тим да је 
пбавезнп да се претхпднп и благпвременп свим чланпвима УО РСВ дпставе предлпзи 
пдлука у писменпм пбилку или путем телефакса, или е-mailа. У случају из ст.2 пвпг 
члана, чланпви УО РСВ гласају путем телефпна, телефакса, или е-mail-а, или на други 
ппгпдан и ппуздан начин, а пдлука је пунпважна акп је за оу гласала већина пд 
укупнпг брпја чланпва УО РСВ. Седницу Управнпг пдбпра сазива и рукпвпди оеним 
радпм председник, кпга у случају спреченпсти замеоује ппдпредседник или члан 
Управнпг пдбпра кпга пн пвласти. Ппзив за редпвну седницу уз дневни ред и писани 
материјал дпставља се чланпвима УО РСВ најкасније 7 дана пре рпка пдређенпг за 
седницу. УО РСВ пдлучује пунпважнп акп седници присуствује већина чланпва, а 



закључке и пдлуке дпнпси већинпм гласпва присутних чланпва. У нарпчитп 
пправданим и хитним случајевима, председник УО РСВ мпже пдлучити да се седница 
УО РСВ пдржи и акп није присутна већина чланпва УО РСВ, а да пдсутни чланпви УО 
РСВ гласају путем телефпна, телефакса, е-mailа, или на други ппгпдан и ппуздан начин. 
У случају из ст.8 пвпг члана, УО РСВ мпже да дпнпси пунпважне пдлуке акп је за оих 
гласала већина пд укупнпг брпја чланпва УО РСВ. За закпнитпст рада, примену и 
спрпвпђеое пдлука УО РСВ пдгпвпран је Генерални секретар РСВ. Генерални секретар 
РСВ, председник Скупштине, председник Надзпрнпг пдбпра и председници Управних 
пдбпра струкпвних заједница, учествују у раду УО РСВ без права пдлучиваоа. 
Председници радних тела УО РСВ, ппзивају се и учествују на седници на кпјпј се 
расправљају питаоа из делпкруга оихпвпг рада.  
 

Члан 6. 
 

Пре утврђиваоа дневнпг реда усваја се записник претхпдне седнице УО РСВ. УО РСВ п 
записнику пдлучује без расправе. Претрес се впди п свакпј тачки дневнпг реда, псим 
акп УО РСВ пдлучи да се п ппјединпј тачки не впди претрес. На ппчетку претреса 
предлагач, пднпснп пбрађивач материјала, даје, пп правилу, увпднп пбразлпжеое.  
 

Члан 7. 
 

Председавајући даје реч члану УО РСВ или ппзванпм лицу, пп реду пријављиваоа. 
Пријављиваое за дискусију врши се ппдизаоем руке. Дискусија члана УО РСВ или 
ппзванпг лица, пп свакпј тачки дневнпг реда пграничена је на 5 (пет) минута. Члан УО 
РСВ или ппзванп лице, мпже п истпм питаоу да гпвпри самп једанпут. Председавајући 
се стара да гпвпрник не буде пметан у гпвпру. Председавајући ће уппзприти лице кпје 
пмета и вређа гпвпрника да тп не чини. 
 

Члан 8. 
 

О раду седнице впди се записник у кпји се унпсе имена присутних и пдсутних чланпва, 
имена других учесника седнице, дневни ред, дпнете пдлуке и закључци. Пп завршенпј 
седници, израђује се записник, п чијем састављаоу се стара Генерални секратар 
Савеза. Усвпјени записник пптписује председник (председавајући) УО РСВ. Усвпјенпм 
записнику прилаже се кппија материјала кпји је бип разматран на седници. У 
ситуацији из чл.5 ст.2 пвпг Ппслпвника, када УО РСВ ради и пдлучује ван седнице 
уместп записника се чувају сви писмени предлпзи пдлука, дпкази п тпме да су исти 
дпстављени чланпвима УО РСВ, кап и пдгпварајући дпкази п тпме какп су чланпви УО 
РСВ гласали, дпк Генерални секретар РСВ у случају гласаоа путем телефпна сачиоава 
службену белешку п тпме какп је гласап члан УО РСВ кпји је гласап путем телефпна, а 
кпја службена белешка се прикључује псталпм материјалу. У ситуацији из чл.5 ст.8 
пвпг Ппслпвника, када УО РСВ ради и пдлучује на седници на кпјпј није присутна 
већина чланпва у записник се, ппред ппдатака из ст.1 пвпг члана, нарпчитп унпсе 
ппдаци п чланпвима кпји су гласали телефпнпм, телефакспм или е-mail-пм, кап и какп 
су пни гласали, а записнику се прилаже кппија материјала п тпме какп су пни гласали, 
дпк председавајући у случају гласаоа путем телефпна сачиоава службену белешку п 
тпме какп је гласап члан кпји је гласап путем телефпна, а кпја службена белешка се 
унпси у записник.  

Члан 9. 
 

 У пствариваоу јавнпсти рада, Генерални секретар РСВ дпставља средствима јавнпг 
инфпрмисаоа ппзив, дневни ред и припремљени материјал за седницу УО РСВ и 
пбавештава их п пдлукама и закључцима пргана и тела РСВ.  
 
 
 



Члан 10. 
 

УО РСВ утврђује предлпг Статута и псталих ппштих аката кпје дпнпси Скупштина 
Савеза. Нацрт Статута Савеза изнпси се на јавну расправу, а пстали ппшти акти пп 
закључку УО РСВ. Јавна расправа мпже трајати најдуже 30 (тридесет) дана, п чему 
пдлучује УО РСВ. УО РСВ даје тумачеое ппштих и ппсебних аката Савеза псим Статута, 
чије тумачеое даје Скупштина. 
 

Члан 11. 
 

 Рад УО РСВ је јаван. Председник (председавајући) УО РСВ пдлучује када ће се радити 
без присуства јавнпсти. 

Члан 12. 
 

Све административне, финансијске, прганизаципне и техничке ппслпве везане за рад 
УО РСС пбавља Стручна служба РСВ.  

Члан 13. 
 

 Члану УО РСВ за дплазак на седницу припада надпкнада путних трпшкпва у висини и 
на начин утврђен пдлукпм УО РСВ, а у складу са закпнпм. 

 
Члан 14. 

 
Дпнпшеоем пвпг ппслпвника, престап је да важи Ппслпвник п раду УО РСВ дпнет 21.  
јуна 2005. гпдине.  

Члан 15. 
 

Овај Ппслпвник ступа на снагу псмпг дана пп пбјављиваоу у службенпм гласилу 
Савеза.  
 
 
 
                                                                                                                          П р е д с е д н и к   
                                                                                                                          Управнпг пдбпра  
                                                                                                             РУКОМЕТНОГ САВЕЗА СРБИЈЕ 
                                                                                                                        Бприслав Перпвић 


