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РУКОМЕТНОМ САВЕЗУ СРБИЈЕ 

           Председнику Скупштине РСС 
          Госп.Владиславу Крсмановићу 
 

Поштовани госп. Председниче Скупштине РСС, 

Поводом Вашег позива на консултативни састанак, који је у РСВ запримљен путем 
електронске поште дана 20.03.2018.године, којим позивате по једног представника РСБ, 
РСЦС, РСВ и РСКиМ, а који сте заказали за дан 21.03.2018.године у 12,30 часова у Нишу, 
обавештавамо Вас о следећем:  

Рукометни савез Војводине је увек спреман да, заједно са осталима, узме учешће у свим 
врстама консултација и покушаја изналажења заједничких решења, а све у циљу бољитка 
рукометног спорта у Р.Србији. 

У горе наведеном циљу се РСВ у више наврата писмено обраћао и Вама, као и осталим 
органима РСС, указујући на различите неправилности у раду појединих органа РСС, само 
са циљем да се оне отклоне, али до сада никада није добио ниједан одговор, па тако ни 
евентуални позив на консултације у вези са наведеним. 

Свакако, заказивање наведеног састанка ''данас за сутра'', и то у Нишу, објективно 
онемогућава мене као овлашћеног представника РСВ да приступим на исти, јер ја ту 
функцију не обављам професионално, већ као волонтер, а због својих пословних обавеза 
као адвокат, имам обавезу да дана 21.03.2018.године са почетком у 11,00 часова 
присуствујем гл.претресу пред Вишим судом у Сомбору (предмет бр.К-35/16). 

Додатно, уз дужно поштовање, било је целисходно да нас у позиву упознате о темама које 
би биле на дневном реду тог консултативног састанка на који нас позивате, па да можемо 
да се благовремено припремимо за ваљано учешће, што је изостало. 

Због свега наведеног објективно нисам у могућности да приступим на заказани 
консултативни састанак, а због кратког рока надлежни органи РСВ објективно нису у 
могућности да делегирају неког другог да приступи по Вашем позиву. 

РСВ је и даље спреман да сарађује са свим члановима и органима РСС и радо ће се 
одазвати евентуалном истом или сличном будућем Вашем позиву, уз молбу да се исти 
достави благовремено тако да се остави разумно време између слања позива и термина 
одржавања састанка и да се уз позив достави предлог тема о којима би се расправљало. 

С поштовањем, 

ПРЕДСЕДНИК УО РСВ  
      Борислав Перовић 


