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Дана 03.03.2020. године, на редовној седници Скупштине Рукометног савеза Војводине, одржаној 
у Новом Саду, под 5. тачком Дневног реда, а у складу са чланом 63. Став 1. Тачка 17. Статута РСВ, 
након дискусије делегата Скупштине, донета је одлука да се усваја следећи: 
 

ЗАКЉУЧАК УПРАВНОГ ОДБОРА РСВ 
 

1.Рукометни савез Војводине је спреман и вољан да, заједно са Рукометним савезом 
Београда, Рукометним савезом Централне Србије и Рукометним савезом КиМ настави рад 
и сарадњу на изради предлога новог Статута РСС. 
 
2.Када предлог новог Статут РСС буде усаглашен, онако како то у договору сви региони 
(РСБ, РСЦС, РС КиМ и РСВ) буду установили као прихватљиво и одговарајуће, такав 
заједнички предлог новог Статута РСС ће се доставити Скупштини РСС са предлогом да се 
закаже ванредна седница Скупштине РСС, са само једном тачком дневног реда и то : 
усвајање новог Статута РСС. 
 
3.Представници-делегати ОРС са територије РСВ неће узети учешће у раду горе наведене 
ванредне Скупштине РСС на којој ће се усвајати нови Статут РСС, а из већ познатих разлога 
непризнавања легитимитета овако конституисане Скупштине РСС, због којих ни до сада 
нису могли узети учешће у њеном раду. 
 
4.Ако се усвоји нови Статут РСС, у тексту који одговара заједничком предлогу свих региона 
(РСБ, РСЦС, РСКиМ и РСВ) потребно је да се одмах распишу избори на свим нивоима, па 
тако и за нову Скупштину РСС, по новом Статуту. 
 
5.Представници Рукометног савеза Војводине ће, у случају усвајања новог Статута РСС у 
складу са горе наведеним принципима, узети пуно учешће у спровођењу избора и касније 
учешће у раду нове Скупштине и свих других органа РСС. 
 
6.Уколико се не буде усвојио нови Статут РСС, у складу са горе наведеним принципима, 
представници-делегати ОРС са територије РСВ неће моћи узети учешће у раду Скупштине 
РСС, као ни у новом изборном циклусу за нове представнике-делегате за Скупштину РСС, 



јер би то значило да нису отклоњени разлози због којих ни до сада нису могли узети 
учешће у њеном раду. 
7.Остале изборне активности за органе и тела у Рукометном савезу Војводине ће бити 
уредно и благовремено спроведене, јер за то нема сметњи. 
 
8.Позивају се сви региони (РСБ, РСЦС и РС КиМ) да у складу са ранијим договорима и у 
што краћем року приступе раду на финализацији договора око заједничког предлога 
новог Статута РСС, са препоруком да то по могућности буде у наредних 10 дана, чиме би 
се створили услови за благовремено одржавање ванредне седнице Скупштине РСС, где би 
нови Статут РСС био усвојен, а потом и расписани избори на свим нивоима у РСС, обзиром 
да је 2020.година свакако изборна година те да се све изборне активности требају почети 
благовремено. 
 
 
        Председник скупштине 
                 Зоран Пашић 
 


