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         Средствима јавног информисања 
          
 

Поводом заказане седнице УО РСС за 15.05.2020. године, а у са вези са појединим тачкама 
дневног реда, у складу са раније усвојеним Закључцима на УО РСВ, неопходно је да наведем следеће: 
Прво, потпуно је неприхватљиво да се одлука о начину завршетка такмичења у сезони 2019/2020, као и 
о начину спровођења такмичења у сезони 2020/2021, доноси без озбиљне стручне анализе, шире јавне 
расправе, а нарочито супротно ставовима Аркус лиге и ТК РСС, те коначно супротно важећим 
нормативним актима РСС, Закону о спорту и Упутствима Владе Р. Србије, што ће бити само још једна у 
низу незаконитих одлука УО РСС. 
 

Наведено упућује на закључак да се предложеном одлуком само жели погодовати појединим 
клубовима, а на штету већине других, а из разлога који су познати само предлагачу наведене одлуке, 
при чему се додатно занемарује да ће сви клубови у наредном периоду бити реално у озбиљним 
финансијским проблемима, тако да једноставно неће ни моћи да финансирају такмичење у 
мегаломанским лигама. 
 

Друго, поставља се озбиљно питање да ли је сада време за избор селектора странца мушке сениорске 
репрезентације, када се имају у виду одлуке ИХФ и ЕХФ о учесницима на међународним првенствима, 
као и да је ова година изборна година у РСС. 
 

Треће, нарочито је неприхватљиво да се сада подноси иницијатива за доношење одлуке о 
расписивању избора на свим нивоима у РСС, а без икаквих претходних консултација са регионалним 
рукометним савезима, као и без претходне промене Стаута РСС, на чему регионални савези раде већ 
дужи временски период. 
 

Ово указује на то да УО РСС не интересује шта мисле регионални савези, те да се фактички управо врши 
опструкција, како не би дошло до договора свих регионалних савеза око измене Статута РСС, те потом 
наставка рада Скупштине РСС у пуном саставу, а што би требало бити заједнички интерес. 
Додатно, ово указује да појединци у УО РСС чак и не желе да сви регионални савези узму учешће у 
раду Скупштине РСС, јер им очигледно овако више одговара, уз дужно поштовање према онима, као 
што је госп. Ђукић Милан, који, као члан УО РСС, председник УО Аркус лиге, те председник УО РК 
''Војводина'' из Новог Сада, у свему томе неће да учествује и то јасно и јавно износи. 
Због свега наведеног РСВ и даље не може да узме учешће у раду Скупштине РСС, под овим условима, 
нити да подржи горе наведене предлоге одлука, јер сматра да би се усвајањем истих направила 
ненадокнадива штета за наш рукомет. 

 
        Председник УО РСВ 

           Борислав Перовић 


