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САОПШТЕЊЕ 

 

Дана 18.04.2018. године, на позив министра за омладину и спорт Р. Србије, господина Вање Удовичића, 
одржан је радни састанак са представницима РСС, РС КиМ и РСВ. На састанку су били присутни Вања 
Удовичић, министар за омладину и спорт, Предраг Перуничић, државни секретар за спорт, Дарко Станић, 
државни секретар за омладину, Дарко Удовичић, помоћник министра за омладину и спорт, Ивана Дукић, 
посебна саветница за правна питања, Владислав Крсмановић, председник Скупштине РСС, Божидар Ђурковић, 
председник УО РСС, Мирко Бутулија, потпредседник УО РСС и Мазлам Џамаилоски, в.д. генералног секретара 
РСС, Немања Јакшић, председник Скупштине РС КиМ, Славољуб Мандић, председник УО РС Ким, Синиша 
Лазић, генерални секретар РС КиМ, Борислав Перовић, председник УО РСВ, и Слободан Вишекруна, генерални 
секретар РСВ. 

Сви присутни узели су учешће у дискусији и изнели ставове по питању актуелне проблематике која се 
тиче нарушених међусобних односа РСС, са једне стране, и РС КиМ и РСВ, са друге стране. 

У току дискусије представници РС КиМ и РСВ су изнели следеће захтеве: 

С обзиром на недавна дешавања око одигравања утакмице са репрезентацијом тзв. Косова, односно 
последицама које су немерљиве за народ на Косову и Метохији, који је узнемирен и трпи страшне притиске, 
да се стога тражи оставка или смена председника УО РСС, Божидара Ђурковића. Представници РС КиМ 
једногласни су били у настојању да ће, у случају да њихов предлог не буде озбиљно схваћен, сви спортски 
клубови (фудбал, кошарка, рукомет, одбојка) са територије Косова и Метохије, који наступају у такмичењима у 
Србији, престати да се такмиче. Ту иницијативу покренули су и подржали Спортски савез Косова и Метохије, 
као и председници привремених органа општина Косовска Митровица, Зубин Поток, Лепосавић и Звечан. 

Представници РСВ су навели да је рад Скупштине РСС нелегалан, па тако и све одлуке које су донели и то 
из следећих разлога: 

РСС је на седници Скупштине, која је одржана дана 09.02.2017. године, усвојио нови Статут РСС који је 
ступио на снагу 17.02.2017. године. 

У новом Статуту РСС је у чл.55 ст.1 одређено да Скупштина РСС броји 47 представника-делегата, а у ст.2 
истог члана је одређена појединачна структура по окружним и градским рукометним савезима. 

У претходно важећем Статуту РСС је укупан број делегате у Скупшини РСС био 80, са другачијом 
појединачном структуром. 

Према одредби чл.58 тач.8 новог Статута РСС, Скупштина РСС доноси одлуку о расписивању избора за 
представнике-делегате у Скупштини РСС. 

Имајући у виду наведено, јасно произилази да је Статут РСС промењен у делу где се одређује укупан и 
појединачан број представника-делегата у Скупштини РСС, те да то изискује да се спроведу избори за нове 
представнике-делегате у Скупштини РСС, а Скупштина РСС није донела одлуку о расписивању избора за нове 
представнике-делегате у Скупштини РСС, већ је само председник Скупштине РСС неовлашћено тражио да им 
се доставе некакви скраћени спискови нових делегата ''ради уподобљавања'' са новим бројем делегата, што 
су и урадили сви окружни савези осим оних са територије РС КиМ и РСВ. 

Даље је наведено да ово представља незаконитост и неправилност у раду Скупштине РСС, те сматрамо да 
је, ради отклањања те неправилности и стварања могућности да Скупштина РСС може да законито и 



статутарно ради, неопходно да се стави ван снаге одредба чл.55 ст.1 и ст.2 Статута РСС од 09.02.2017.године, а 
да се у погледу укупног броја и појединачне структуре представника-делегата у Скупштини РСС до даљњег 
примењује број и структура делегата на начин како је то било у одредби чл.59 Статута РСС од 
29.12.2015.године. 

На овај начин би се створили услови да се закаже нова седница Скупштине РСС, на коју би дошло 80 
представника - делегата по структури из чл.59 Статута РСС од 29.12.2015. године, а на којој би се могло 
законито радити и одлучивати, па и евентуално поново променити Статут у погледу укупног број и 
појединачна структура представника-делегата у Скупштини РСС, те у том случају и донети одлука о 
расписивању избора за нове представнике - делегате по том новом укупном и појединачном броју, чиме би се 
рад Скупштине РСС вратио у легалне токове, а у супротном је тај рад незаконит и нестатутаран.  

 Наведено је поткрепљено одредбом чл.116 ст.1 Статута РСС у којој јасно пише да СВИ органи, а 

Скупштина је орган РСС, који су конституисани по одредбама Статута РСС, који су били на снази пре усвајања 

новог Статута РСС , НАСТАВЉАЈУ СА РАДОМ са свим надлежностима према општим актима на основу којих су 

изабрани, СВЕ ДО ИЗБОРА НОВИХ ОРГАНА у складу са одредбама новог Статута, што јасно говори да су ''стари'' 

делегати у Скупштини РСС морали наставити са радом све до избора ''нових'' делегата, те да су се морали 

расписати избори за те нове делегате, што може само Скупштина РСС, према чл.58 тач.8 Статута РСС, која то 

није урадила, и да зато нико од делегата из РСВ објективно не може да узме учешће у раду у Скупштини РСС. 

 РСС, РС КиМ и РСВ су се обавезали да о закључцима са састанка упознају чланове својих органа 
управљања, а нови састанак биће заказан у року од 5 до 7 дана од иницијалног састанка, када ће поново бити 
изнете предузете мере и оно што је учињено у циљу побољшања општег стања у рукомету. 
 
           
          Председник УО РСВ 
           Борислав Перовић 
 
 


