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С А О П Ш Т Е Њ Е 
 

У складу са одредбом чл.108 Статута Рукометног савеза Војводине (РСВ) овим 
саопштењем обавештавам све чланове РСВ, да су делегати са подручја делатности 
РСВ дана 23.12.2020.године присуствовали ванредној изборној седници Скупштине 
РСС, која је одржана у Београду у Хотелу ''Crowne Plaza''. 

На наведеној ванредној изборној седници је једногласно изгласано неповерење 
председнику и потпредседнику Скупштине РСС, председнику, потпредседнику и свим 
члановима УО РСС, в.д. генералном секретару РСС, као и председнику и члановима НО 
РСС. 

Након наведеног је донета одлука о разрешењу председника и потпредседника 
Скупштине РСС, председника, потпредседника и свих чланова УО РСС, в.д. генералног 
секретара РСС, као и председника и чланова НО РСС. 

За новог председника Скупштине РСС је изабран Буквић Драган, а за 
потпредседника Миленковић Дејан. 

За новог председника УО РСС је изабрана Делић Милена, за потпредседнике 
Станојевић Дејан и Мандић Владимир, а за чланове су изабрани Ђукић Милан, Лозо 
Драган, Момић Драган, Кривикапић Милорад, Кнежевић Љиљана и Ерић Јелена. 

За новог председника НО РСС је изабран Мандић Иван, а за чланове Лончар и 
Крстић. 

За новог Генералног секретара РСС је изабран Станковић Светозар. 
Такође је донета одлука о стављању ван снаге раније одлуке о расписивању 

избора, те је потом донета нова одлука о расписивању избора чија је суштина да се прво 
мора донети нови Статут РСС и потом спровести све изборне активности за спровођење 
редовних избора на свим нивоима у РСС, у складу са тим новим Статутом РСС. 

На овај начин је напокон доказано да је било исправно четворогодишње 
принципијелно залагање РСВ да се рад и све активности РСС морају привести у оквире 
Закона и општих аката РСС, јер су сада фактички сви признали да то није било тако, 
због чега је свим органима и изгласано неповерење и због чега су сви и разрешени. 

Нажалост непотребно и неповратно смо изгубили четри драгоцене године тако да 
сада треба да уследи убрзани рад на свим пољима да се све то надокнади.  

Новоизабраном руководству РСС желимо успех у раду и дајемо пуну подршку, а 
РСВ ће у даљим активностима у вези са изменама Статута РСС и потом спровођењу 
редовних избора на свим нивоима у оквиру РСС дати свој пуни допринос. 
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