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ПОДНОСИЛАЦ :  Рукомети савез Војводине из Новог Сада 
 
Поштовани, 
 

Као што Вам је познато, УО РСС је 01.02.2021.године усвојио нацрт Предлога новог Статута РСС 
и одредио јавну расправу у трајању од 15 дана. 

Имајући у виду важност коју има Статут РСС, као највиши правни акт у РСС, Рукометни савез 
Војводине се активно укључио у јавну расправу са циљем да допринесе да на крају добијемо најбољи 
могући Статут РСС. 

УО РСВ је на својој седници од 10.02.2021.године усвојио предлоге амандмана које ће упутити 
УО РСС на разматрање, са предлогом да се исти усвоје и тако добије коначан предлог новог Статута 
РСС који ће се упутити Скупштини РСС на усвајање. 

У прилогу овог дописа Вам достављамо предлоге амандмана које је усвојио УО РСВ, са циљем 
да се упознате, да исте и Ви размотрите, а још важније да Вас подстрекнемо да и Ви узмете учешће у 
јавној расправи  и да тако допринесете да будући Статут РСС буде резултат што већег консензуса свих 
рукометних чинилаца. 

Такође, пре свега смо изнели предлог да се пре усвајања новог Статута РСС одржи јавна 
расправа и усвоји Програм развоја рукомета у Србији за наредни период, јер је то претходни услов за 
израду новог Статута РСС, који треба да буде ''алат'' за спровођење тог програма. 

За сада смо наше предлоге засновали на раније усвојеном Програму развоја рукомета у Србији 
за период 2016-2020, сматрајући да је исти и даље актуелан обзиром да уопште није спроведен, па смо 
дали предлоге за измене бројних чланова нацрта новог Статута РСС, са датим образложењима разлога 
за такве предлоге. 

Између осталог, ми предлажемо да се направе суштинске промене тако да будућа Скупштина 
РСС, као највиши орган у РСС, буде репрезентативна и да у њој буду адекватно заступљени сви 
рукометни чиниоци, а да у највећем броју то буду директни представници-делегати из  клубова. 

Никада до сада у Скупштини РСС клубови нису имали директне представнике-делегате, а што је 
неприхватљиво јер се основне рукометне активности одигравају управо у клубовима, а према нашем 
предлогу би у будућој Скупштини РСС представници-делегати клубова били у огромној већини од преко 
60%, док према нацрту предлога УО РСС клубови не би имали своје директне представника, већ би само 
ЗК имале и то само 3 делегата. 

У вези са свим предложеним амандманима је дато детаљније образложење, па Вас овде на исто 
упућујемо. 

У жељи да искрено и добронамерно са свима Вама разменимо мишљења о решењима за сва 
битна питања из новог Статута РСС и да на тај начин сви заједно допринесемо да нови Статут РСС буде 
бољи и да нам омогући да у наредном периоду сви заједно и јединствено кренемо да решавамо 
нагомилане проблеме, овим путем Вам предлажемо да узмете активно учешће у јавној расправи, те да 
изнесете своје мишљење, предлоге, сугестије, како у односу на нацрт предлога који је усвојио УО РСС, 
тако и на наше амандмане и да тако покушамо доћи до најбољих решења. 

 
С, поштовањем 
 

       ПРЕДСЕДНИК УО РСВ 
Перовић Борислав 

 


