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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 10.03.2021.године присуствовали седници Скупштине РСС, која је одржана у 
Београду. 

На наведеној седници је усвојен нови Статут РСС. 
Предлог новог Статута РСС су дали РСЦС и РСБ, без учешћа РСВ и РСКиМ, и у 

сасвим другом облику од онога који је у претходном периоду, након више састанака који 
су одржани уназад две године, био у највећем делу усаглашен између свих региона. 

Усвајању новог Статута РСС је претходила јавна расправа у току које је РСВ, због 
горе наведеног био принуђен да упути бројне амандмане, од којих су само неки 
прихваћени, па је тако прихваћен наш амандман у делу где смо предлагали да највећи 
део будућих делегата у Скупштини РСС буду представници клубова, за разлику од 
предлога УО РСС где тако нешто уопште није било предвиђено, што јасно значи да су 
захваљујући предлогу РСВ клубови први пут добили прилику да имају своје делегате у 
Скупштини РСС. 

Након јавне расправе УО РСС је сачинио коначан предлог новог Статута РСС који је 
упутио Скупштини РСС на усвајање, а РСВ је и у овој фази упутио бројне амандмане, од 
којих је опет само један део прихваћен, на који начин је предложени текст делимично 
побољшан. 

Међутим, није прихваћен амандман РСВ који се односио на укупан број делегата, као 
и унутрашнју структуру будуће Скупштине РСС, већ је прихваћен предлог да у будућој 
Скупштини РСС, од укупно 44 делегата, РСЦС има 18 делегата, РСБ 9 делегата, РСВ 9 
делегата, РСКиМ 1 делегата, ЗК Супер А мушке лиге, ЗК Супер А женске лиге, ЗК Супер 
Б лиге, ЗТ РСС, ЗСиК РСС, ЗД РСС и ЗИ РСС, сви по 1 делегата. 

На описани начин је, без икаквих критеријума, чак и без икаквог образложења, само 
настављено додатно понижавање РСВ, а сада и положаја клубова са подручја 
делатности РСВ у односу на клубове из других Регионалних савеза, а које је започело 
претходном изменом Статута РСС из 2017. године. 

Као што се, из расподеле броја делегата по Регионалним савезима, потпуно јасно 
може видети да овде нема никакве једнакости, како се то жели приказати, већ напротив 
овим решењем је направљена никад већа неједнакост РСВ према осталим Регионалним 
савезима. 

Због наведеног, и поред тога што су поједини амандмани РСВ прихваћени, обзиром 
да су бројна суштинска питања решена на штету РСВ, делегати са подручја делатности 
РСВ, осим једног, нису могли гласати за такав нови Статут РСС. 

Остаје да се у наредном периоду кроз будући рад и даље указује на наведена 
погрешна решења у новом Статуту РСС, са циљем да се исти касније опет промени. 
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