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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 22.10.2020.године присуствовали седници Скупштине РСС, али да им је 
онемогућено да учествују у раду са образложењем да њихови мандати наводно нису 
''верификовани'', а при чему су делагати из Рукометног савеза Београда (РСБ) одбили 
да гласају за ''верификацију мандата делегата из РСВ и потом напустили седницу 
Скупштине РСС, након чега је председник Скупштине РСС одложио седницу. 

 
Иако је, према  одредбама Пословника о раду Скупштине РСС, прописано да се 

мандати делегата потврђују само на изборној скупштини (чл.11 ст.3) док се на наредним 
седницама само, на основу извештаја верификационе комисије, утврђује да ли постоји 
кворум за рад (чл.15 ст.2), те иако је неспорно да су сви делегати из РСВ присуствовали 
на последњој изборној седници Скупштине РСС која је била 2016. године, када су 
њихови мандати потврђени, делегатима из РСВ на описани начин ипак није омогућено 
да учествују у раду Скупштине РСС. 

 
На наведеној седници Скупштине РСС је прво приступило 42 од укупно 47 

делегата, да би по одласку делегата из РСБ на седници остало 35 делегата, али је иста 
ипак одложена због недостатка кворума ?!, иако је за кворум било довољно присуство 
24 делегата ?!. 

 
У протеклом периоду од 19 месеци уназад представници РСВ су у сарадњи са 

представницима осталих региона (РСЦС, РСБ и РСКиМ) и уз пуну помоћ и учешће 
председника Скупштине РСС госп. Владислава Крсмановића, учествовали у раду на 
изради новог Статута РСС, у оквиру Радне групе коју је оформио УО РСС, да би на крају 
у свему постигли сагласност са представницима Рукометног савеза Централне Србије 
(РСЦС) и Рукометног савеза Косова и Метохије (РСКиМ), са којима заједно у Скупштини 
РСС имају апсолутну већину, која се горе описаним чудним тумачењима претворила у 
мањину?!. 

 
Према предлогу новог Статута РСС који би био предложен од стране РСЦС, са 

подршком од стране РСВ и РСКиМ, у будућој Скупштини РСС би било више од 60% 
делегата које би именовали клубови, а што није био случај од оснивања РСС, а осим 
тога би се извршила регионализација, а што је све иначе садржано у Стратегији развоја 
рукометног спорта у периоду од 2016-2020 коју је усвојила садашња Скупштина РСС, с 
тим да ништа од свега тога није спроведено. 

 
  



При свему наведеном рад на изради новог Статута РСС је стално праћен 
ометањем од стране појединаца из тзв. канцеларије РСС, а и других лично 
заинтересованих појединаца, очигледно са циљем да сачувају садашње позиције, јер 
једино њима одговара да се ништа не мења. 

 
Мислим да је сада свима јасно да су промене нужне и неопходне и да ће до њих 

доћи, било по ''старом'', било по ''новом'' Статуту РСС, било на првој следећој или потом 
наредној седници Скупштине РСС. 
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