
Датум: 26.03.2019.г 
Број: 49-1/2019 
 

Управни одбор Рукометног савеза Војводине на електронској седници одржаној дана 
25.03.2019.године, поступајући у складу са одредбама чл.70 ст.3, чл.71 ст.1 Статута РСВ, те чл.23 
Пословника о раду УО РСВ, као и одредбама чл.49 ст.2, тач.17  Статута РСВ и чл.8 Правилника о 
рукометним репрезентацијама РСВ, донео је следећу: 

 

О Д Л У К У 
 

Именују се састави стручних штабова млађих репрезентативних селекција Рукометног 
савеза Војводине, по различитим узрастима, и то : 

 
-Мушке селекције : 
1. Селекција М-12: тренер Перо Шешум, пом. тренер Дарко Тривковић, 
2. Селекција М-14: тренер Милош Митровић, пом. тренер Милка Никшић, 
3. Селекција М-16: тренер Давор Ристовски, пом. тренер Милош Вујић 
Тренер голмана свих селекција : Горан Белић 
 
-Женске селекције : 
1.Селекција Ж-12: тренер Радовић Катарина, пом. тренер Кираљ Агнеш, 
2.Селекција Ж-14: тренер Јован Рисовић, пом. тренер Ракош Жужа, 
3.Селекција Ж-16: тренер Драган Видовић, пом. тренер Јелена Радовановић 
Тренер голмана свих селекција Гутеша Јасмина 

 
О б р а з л о ж е њ е 

 
Према одредби чл.70 ст.3 Статута РСВ, УО РСВ може да доноси одлуке о свим питањима 

која су у надлежности УО РСВ и на електронским седницама. 
Према одредби чл.71 ст.1 Статута РСВ седнице УО РСВ сазива председник УО РСВ. 
Према одредби чл.23 Пословника о раду УО РСВ председник УО РСВ је сазвао  

електронску седницу јер објективно није било нужно, економично и неопходно да се заказује 
редовна седница. 

На електронској седници је стављен на гласање предлог одлуке о именовању стручних 
штабова млађих репрезентативних селекција РСВ, а све на предлог Комисије тренера РСВ, а све 
као у диспозитиву ове одлуке. 

Чланови УО РСВ су већином гласова гласали за предложену одлуку тј. за именовање 
предложених кандидата за тренере и помоћнике тренера по горе наведеним узрасним 
категоријама. 

Према одредби чл.49 ст.2 тач.17 Статута РСВ и чл.8 Правилника о рукометним 
репрезентацијама РСВ, УО РСВ именује чланове стручних штабова рукометних репрезентативних 
селекција РСВ, на основу којих је донета је одлука као у диспозитиву ове одлуке. 

 
 

ПРЕДСЕДНИК УО РСВ 
    Перовић Борислав 


