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РУКОМЕТНОМ САВЕЗУ СРБИЈЕ 

    УПРАВНОМ ОДБОРУ РСС 

 

ПРЕДМЕТ : Прилог за јавну расправу 

ПОДНОСИЛАЦ : Рукометни савез Војводине 

 

Поштовани, 

Поводом Одлуке УО РСС о расписивању јавне расправе о предлогу новог Статута РСС,  

у жељи да дамо свој допринос, а са циљем да нови Статут РСС буде, како номотехнички, тако 

и садржајно, један квалитетан и лако применљив, а посебно да буде општи акт који ће бити 

један од ''алата'' који ће омогућити реализацију свих програмских циљева РСС у наредном 

период, на овај начин учествујемо у јавној расправи. 

I.ПРЕТХОДНЕ НАПОМЕНЕ 

Због наведеног, пре осврта на сам предлог новог Статута, желимо да наведемо да је 

објективно пре саме расправе о предлогу новог Статута РСС било неопходно организовати 

јавну расправу са циљем израде новог Програма развоја рукомета у Р.Србији за период од 

2021-2025.године. 

Наиме, као што је свима познато УО РСС је 2016.године усвојио Програм развоја 

рукомета у Србији за период од 2016-2020-године (тзв.Стратегија развоја) који је касније 

потврдила и Слупштина РСС, а у којем су јасно, прецизно, аргументовано и на свеобухватан 

начин одређени стратешки циљеви, принципи, приоритети, као и скуп активности које су 

неопходне за реализацију наведеног Програма. 

Међутим, опет, као што је свима познато, од наведеног Програма се објективно није 

реалзиловало скоро ништа, тако да је исти остао ''мртво слово на папиру'' и очигледно је 

служио само за потребе изборне кампање у 2016.године, без стварне жеље и намере да се 

спроведе, тако да након избора 2016.године наведени Програм, тада актуелно руководство, 

као и део делега у Скупштини РСС који су га свесрдно подржавали, једноставно више није ни 

спомињало, а камоли предузимало активности у циљу реализације истог. 

Статут као највиши општи акт, поред тога што треба да пропише основне ствари везане 

за унутрашњу организацију, органе, начин рада и одлучивања и др., реално треба и да буде у 

функцији реализације програмских циљева РСС, због чега је објективно незахвално прво 



усвајати Статут, а да се претходно није донео Програм са циљевима развоја, као и скуп 

активности на реализацији истих, а за наредни период. 

Због свега наведеног предлажемо да се још за време трајања јавне расправе о 

предлогу новог Статута РСС, а свакако пре него што УО РСС усвоји коначан предлог новог 

Статута који би упутио Скупштини РСС на усвајање, организује неки вид јавне расправе, 

нпр.једног ширег панела у којем би учествовали сви релевантни чиниоци РСС и на којем би се 

усвојили основни програмски циљеви и задаци за наредни период, да би се тек након тога 

приступило финализацији коначног предлога и усвајању новог Статута РСС. 

Ми из РСВ Вам стојимо на располагању у свако доба и несумњиво ћемо дати свој 

допринос у дефинисању програмских циљева и задатака за наредни период јер смо спремни за 

сваку сарадњу са свима, а све са циљем да у наредном период делујемо јединствено и 

сложно, јер је то несумњиво једини начин да остваримо све оно око чега постигнемо неопходну 

сагласност. 

II.О ПРЕДЛОГУ НОВОГ СТАТУТА РСС 

1.У начелу : 

Уз уважавање чињенице да су Одлуком Скупштине РСС одређени рокови за 

спровођење појединих активности, па тако и у вези усвајања новог Статута РСС, овде ипак 

дајемо и своје предлоге, примедбе и сугестије у погледу предлога новог Статута РСС, а све 

крајње добронамерно и са циљем да на крају исти буде најбољи могућ. 

Превасходно наводимо да су представници регионалних рукометних савеза (РСЦС, 

РСВ,РСБ и РСКиМ) у претходних скоро две године одржали велики број састанака са циљем 

да заједнички припреме и усагласе текст предлога новог Статута РСС, те да су у том период 

постигли сагласност око форме-модела новог Статута, с тим да нису постигли потпуну 

сагласност једино у погледу укупног броја чланова Скупштине РСС и унутрашње структуре 

броја делегате по регионалним савезима, као ни у погледу укупног броја чланова УО и 

унутрашње структуре истог. 

Због наведеног нас је реално изненадило да је УО РСС усвојио и на јавну расправу 

послао предлог новог Статута РСС у потпуно новој форми-моделу који никада није био 

предмет међусобног расправљања на горе наведеним састанцима представника регионалних 

савеза. 

Додатно, на скупштини РСС која је одржана дана 23.12.2020.године је, усвојена Одлука 

о расписивању избора и др. у тексту који је био као предлог те Одлуке достављен свим 

делегатима уз остали материјал за ту седницу Скупштине РСС, да би тек после више од месец 

дана ?! иста била објављена под бр.694/1-13 од 23.12.2020.године, а у којој у тач.3 под а). иста 

није идентична са усвојеном одлуком јер је у усвојеној одлуци у наведеној тачки стајало да ће 

се предлог новог Статута РСС дати након консултација са регионалним савезима, а којег 

текста у касније објављеној одлуци нема ?!. 

Додатно, наведена Одлука Скупштине не садржи потпис председника скупштине ?! а са 

друге стране садржи именовање чланова изборне комисије, а које Скупштина РСС није 

именовала ?!, већ је овластила УО РСС да именује ту комисију, тако да се никако у предметној 

Одлуци Скупштине РСС није могло наћи именовање чланова изборне комисије, јер то 

Скупштина РСС није одлучила ?!, већ је о томе морала да постоји посебна Одлука УО РСС, јер 

је он именовао исту. 



Све ово се наводи из разлога што остаје нејасно ко је стварни предлагач предлога новог 

Статута РСС који је УО РСС усвојио и послао на јавну расправу, а обзиром да је исти различит 

од онога што су представници регионалних савеза договорили, без обзира што исти садржи 

три алтернативе у погледу структуре будуће Скупштине РСС, јер су наведене алтернативе 

једноставно некомпатибилне са осталим текстом предлога новог Статута РСС, тако да је 

немогуће усвојити нпр.другу и трећу алтернативу на постојећи остали део текста предложеног 

Статута. 

2.У појединостима : 

Амандман бр.1 

Сматрамо да одредбе о такмичењу треба да се измене, па предлажемо да гласе : 

---. ТАКМИЧЕЊА 

Члан ---. 

РСС води систем такмичења на територији Републике Србије. 

РСС прописује спортска правила и услове организовања свих рукометних такмичења. 

У остваривању својих циљева везаних за такмичење РСС, на основу овог Статута, поверава 
спровођење такмичења у Супер А и Супер Б лиги, укључујући и издавања дозвола за сезону 
Асоцијацији рукометних клубова Суперлиге – АРКУС, Заједници клубова Супер лиге – жене 
(када буде регистрована у АПР-у) и Заједници клубова Супер Б лиге, а у свим осталим лигама 
територијално надлежним Регионалним рукометним савезима. 

УО РСС може одузети право спровођења такмичења организацији из ст.2 овог члана, ако се 
исто не спроводи у складу са општим актима РСС и ако се тиме у знатној мери доводи у 
питање регуларност такмичења. 

Против одлуке УО РСС из ст.4 овог члана може се изјавити жалба Скупштини РСС у року од 15 
дана рачунајући од дана пријема. 

Одлука Скупштине РСС по жалби на одлуку УО РСС о одузимању права на спровођење 
такмичења је коначна. 

До доношења одлуке Скупштине РСС по жалби на одлуку УО РСС о одузимању права на 
спровођење такмичења, УО РСС може својом одлуком привремено преузети спровођење 
предметног такмичења. 

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ : 

Фактички је до сада увек повераваwе спровођења такмичења уређено на горњи 

начин, тако да је боља варијанта да се то одмах тако и уредуи у Статуту него да се за 

сваку годину посебно доносе одлуке, с тим да остаје могућност да РСС и одузме 

спровођење такмичења. 

Амандман бр.2 

Сматрамо да у чл.25 Предлога нису потпуно, јасно и размљиво наведени чланови РСС, 

као ни врста чланства.  

Због наведеног предлажемо да исти гласи : 

--. ЧЛАНОВИ РСС  

1. Непосредни чланови РСС 



Члан --. 

Непосредни чланови РСС су: 

1.регионални рукометни савези, и то : 

-Рукометни савез Централне Србије, са седиштем у Нишу, 

-Рукометни савез Војводине, са седиштем у Новом Саду, 

-Рукометни савез Београда, са седиштем у Београду, 

-Рукометни савез Косова и Метохије, са седиштем у Косовској Митровици. 

2.заједнице рукометних клубова, и то : 

     -Асоцијација рукометних клубова Суперлиге-АРКУС,  

     -Заједница клубова Супер рукометне лиге-жене, (када буде регистрована у АПР-у) 

     -Заједница клубова Супер ''Б'' рукометне лиге, 

3.струковне Заједнице, и то : 

-Заједница судија и контролора РСС, са седиштем у Београду, 

-Заједница тренера РСС, са седиштем у Београду, 

-Заједница делегата РСС, са седиштем у Београду, 

-Заједница играча (када буде регистрована у АПР-у) 

Непосредни члан РСС са исте територије може постати само један територијални рукометни 
савез из ст.1  тач.1 овог члана, односно само по једна заједница рукометних клубова из ст.1 
тач.2 овог  члана и само по једна струковна заједница из ст.1 тач.3 овог члана. 

2. Посредни чланови РСС 

Члан --. 

Посредни чланови РСС су : 

1. територијални рукометни савези (општински, међуопштински, окружни и градски рукометни 
савези) преко регионалних територијалних рукометних савеза (РСЦС, РСВ, РСБ и РСКиМ), 

2. рукометни клубови, преко одговарајућих територијалних рукометних спортских савеза и 
Заједница клубова,  

3. чланови рукометних клубова, преко тих клубова, 

4. чланови струковних заједница, преко тих заједница. 

Члан --. 

Сви непосредни и посредни чланови РСС сматрају се лицима у надлежности РСС, у смислу 
овог Статута. 

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ : 

Сматрам да је предложени начин уређења питања чланова РСС, јаснији, прецизнији и да је 
битно да се на тај начин дефинише ко су чланови РСС, јер од тога касније зависе и друга 
питања, као што су представљање у органима РСС, и начин оставривања права сваког од 
чланова. 

Подлогу за наведену поделу на непосредне и посредне налазимо и у чл.157 ст.5 ЗОС где и сам 
законодавац јасно наводи такве категорије чланова. 

Сврставање поједин чланова у непосредне или посредне је последица просте логике у 
хијерархијској организацији од појединаца, клубова, удружења, па до територијалних савеза. 

 

 

 

 



 

Амандман бр.3 

Сматрамо да у чл.27 Предлога није у потпуности решено питање престанка чланства у 

РСС, јер није дефинисана могућност искључења из чланства, а није ни одређен поступак и 

могућност изјављивања правних лекова на одлуке надлежних органа о пријему или искључењу 

из чланства. 

Због наведеног предлажемо да се то уреди на следећи начин : 

--. Начин учлањивања 

Члан -- 

Молба за пријем у чланство РСС подноси се у писаној форми. 

Уз молбу за пријем подноси се писмена документација која је услов за пријем. 

Одлуку о пријему у чланство РСС и престанку својства члана РСС односно о искључењу из 
чланства у РСС, у односу на непосредне чланове РСС, доноси УО РСС, већином од укупног 
броја чланова. 

Одлуку о пријему у чланство РСС и престанку својства члана РСС, односно о искључењу из 
чланства РСС, у односу на посредне чланове РСС, доносе надлежни органи територијалних 
рукометних савеза, струковних заједница и рукометних клубова. 

--. Пријем у чланство 

Члан --. 

Непосредни члан РСС може да постане сваки регионални територијални рукометни савез, 
заједница клубова и струковна заједница, из члана --. овог Статута, која: 

1. потпише приступницу о удруживању у РСС; 

2. уз приступницу достави решење о упису у Регистар удружења, друштава и савеза у 
области спорта који се води код Агенције за привредне регистре Републике Србије и свој 
статут, односно други одговарајући општи акт, усаглашен са Статутом РСС, као и књигу 
својих чланова; 

3. да писану изјаву да у целини прихвата Статут и друга општа акта РСС; 

4. уплати годишњу чланарину, у висини утврђеној одлуком УО РСС; 

5. посебном писаном изјавом прихвати надлежност Сталне Арбитраже РСС за решавање 
спорова унутар РСС; 

6. испуни и друге услове прописане овим Статутом и другим општим и посебним актима РСС. 

Члан --. 

УО РСС, у односу на непосредне чланове РСС, односно надлежни органи надлежних 
територијалних рукометних савеза и струковнних заједница, у односу на посредне чланове 
РСС, могу донети одлуку о привременом пријему у чланство РСС организације која не 
испуњава услове из --. овог Статута, с тим да ће му оставити рок од 60 дана да испуни све 
прописане услове. 

Привремени члан РСС има сва права и обавезе члана РСС, осим права одлучивања у 
органима и телима РСС. 

Организацији која ни у остављеном року не испуни прописане услове, престаје привремено 
чланство у РСС истеком последњег дана остављеног рока. 

 



--. Престанак чланства 

Члан --. 

Својство члана РСС престаје: 

1. ако надлежни орган члана донесе одлуку о престанку са радом и поднесе писмени захтев 
којим тражи да му престане својство члана, 

2. ако је члан брисан из одговарајућег Регистра, по било ком основу, што се утврђује на 
основу одлуке надлежног органа којом је члан брисан из одговарајућег Регистра, 

3. ако се утврди да је члан остао без јединог лица овлашћеног за заступање а нови заступник 
не буде регистрован  у Регистру код Агенције за привредне регистре Републике Србије у 
даљем року од 6  месеци од дана престанка мандата, 

4. ако се утврди да члан није одржао седницу своје скупштине, у роковима у складу са својим 
статутом, 

5. ако се број чланова удружене организације смањи испод броја одређеног за њено 
оснивање, а надлежни орган није донео одлуку о пријему нових чланова у року од 30 дана,, 

6. ако му је изречена мера забране обављања спортских активности и делатности због тога 
што не испуњава услове за њихово обављање, а у року одређеном у изреченој мери не 
испуни те услове, 

7. ако је правоснажном одлуком надлежног суда утврђено да је регистрација оснивања члана 
била ништава, 

8. ако му је одлуком надлежног органа забрањен рад, 

9. закључењем стечајног или ликвидационог поступка, као и у свим другим случајевима 
брисања из Регистра удружења, друштава и савеза у области спорта који се води код 
Агенције за привредне регистре Републике Србије, 

10. одлуком УО РСС, у односу на непосередне чланове РСС, односно надлежног органа 
надлежног територијалног рукометног савеза, или струковне заједнице, у односу на 
посредне чланове РСС, о престанку својства члана, када се утврди да члан више не 
испуњава услове предвиђене за пријем у чланство, или уколико члан не уплати прописану 
чланарину упркос писменој опоменим, и 

11. у другим случајевима предвиђеним овим Статутом. 

Чланове који су изгубили својство члана РСС због неплаћања чланарине, УО РСС, односно 
надлежни орган надлежних територијалних рукометних савеза и струковних заједница, може 
поново примити у чланство РСС уколико плате неплаћену чланарину. 

--. Искључење из чланства 

Члан --. 

Ако члан РСС својим деловањем, неактивношћу и неизвршавањем обавеза нарушава углед и 
интересе РСС и чланова РСС, или онемогућава рад РСС и његових органа и тела, УО РСС ће 
му у писаној форми указати на уочене недостатке у раду и наложити да у одређеном року 
предузиме потребне мере ради отклањања уочених неправилности у раду, те му оставити 
примерен рок да се у писаној форми изјасни о примедбама на његов рад, односно на уочене 
пропусте у раду. 

Када и поред упозорења и наложених мера члан РСС не отклони недостатке којима се грубо 
нарушавају углед и интереси РСС и чланова РСС, или онемогућава рад РСС и његових органа 
и тела, УО РСС може непосредно предузети све неопходне мере ради отклањања 
неправилности у раду члана РСС, у складу са Законом и овим Статутом, а може донети и 
одлуку о искључењу члана из РСС. 

Одлука УО РСС о искључењу члана из РСС се доноси у писаној форми са образложењем и 
поуком о правном леку. 

На одлуку УО РСС о искључењу члана из РСС, искључени члан РСС може поднети жалбу 
Скупштини РСС у року од 15 дана рачунајући од дана пријема.  



Одлука Скупштине РСС по жалби на одлуку УО РСС о искључењу члана РСС је коначна. 

До доношења одлуке Скупштине РСС, по жалби на одлуку о искључењу из чланства у РСС, 
права искљученог члана су суспендована. 

Сваки од чланова РСС може поднети предлог за доношење одлуке из става 2 и 3. овог члана. 

Члан --. 

Против одлуке УО РСС, о одбијању молбе за пријем у чланство РСС, о престанку својства 
члана РСС и искључењу из чланства у РСС, у односу на непосредне чланове РСС, може се 
изјавити жалба Скупштини РСС у року од 15 дана рачунајући од дана пријема. 

Одлука Скупштине РСС по жалби на одлуку УО РСС из ст.1 овог члана је коначна. 

Против одлуке надлежног органа надлежних територијалних рукометних савеза и струковних 
заједница о одбијању молбе за пријем у чланство РСС, о престанку својства члана РСС и 
искључењу из чланства у РСС, у односу на посредне чланове РСС, може се изјавити жалба 
Скупштини надлежних територијалних рукометних савеза, односно струковних заједница, у 
року од 15 дана рачунајући од дана пријема.  

Одлука Скупштине надлежних територијалних рукометних савеза, односно струковних 
заједница по жалби на одлуку надлежних органа из ст.3 овог члана је коначна. 

Одлуке Скупштине из ст.2 и ст.4 овог члана, се морају донети у року од 60 дана, а до 
доношења истих, права односног члана су суспендована. 

--. Последице престанка и искључења из чланства 

Члан --. 

Чланови РСС чије је чланство у РСС престало, по било ком основу, или буде искључен из 
чланства у РСС, немају право на повраћај уплаћене чланарине. 

Члан --. 

Члан РСС коме је престало чланство у РСС, по било ком основу, или који је искључен из 
чланства РСС мора потпуно измирити своје обавезе према РСС, које су настале пре престанка 
својства члана, односно пре искључења из чланства . 

Престанком својства члана РСС, односно искључењем из чланства у РСС, престаје и мандат 
представницима члана у органима и радним телима РСС. 

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ : 

Подлогу за горе предложено налазимо у чл.51 ст.1 и 2 и чл.86-91 ЗОС, као и у другим 
одредбама, а свакако је неопходно да се на јасан и прецизан начин дефинише и поступак и 
услови како за пријем, тако и за искључење и престанак чланства у РСС, а што је у Предлогу 
изостало. 

 

Амандман бр.4 

 Сматрамо да у чл.33 поред наведених дисциплинских санкција МОРА да буде 
предвиђена и дисциплинска санкција ОДУЗИМАЊЕ БОДОВА. 

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ : 

Подлогу за овај предлог налазимо у чл.157 ст.7 и 8 ЗОС који је за описане случајеве прописао 
ОБАВЕЗНО изрицање дисциплинске санкције ОДУЗИМАЊЕ БОДОВА, тако да се и овде МОРА 
прописати могућност изрицања те санкције, а што је у Предлогу изостало  ?!. 

 

 



 Амандман бр.5 

 Сматрамо да део Предлога од чл.34 до закључно са чл.45 треба уредити другачије и 
зато предлажемо да уместо наведених исти гласе : 

---. ОБЛИЦИ УДРУЖИВАЊА У РСС 

1.Рукометни клубови 

Члан --. 

Остварујући Уставом загарантована права на слободу удруживања, а у складу са Законом, 
физичка лица и/или правна лица оснивају спортске организације-рукометне клубове у правној 
форми спортског удружења или спортског привредног друштва, са циљем обављања спортских 
активности и делатности у области рукометног спорта. 

Рукометни клубови представљају основни облик организовања ради обављања спортских 
активности и делатности у такмичењима која су организована у оквиру РСС и ради 
остваривања других њихових права и обавеза у оквиру РСС. 

 

Члан --. 

Рукометни клубови се могу удружити у територијалне рукометне савезе и заједнице клубова, у 
складу са Законом и овим Статутом. 

2. Струковне Заједнице 

Члан --. 

Физичка лица, као што су играчи, рукометни тренери, рукометне судије, рукометни контролори 
и рукометни делегати, могу се, по територијалном принципу, удружити у струковне заједнице, 
секције или огранке а све у складу са Законом и овим Статутом. 

Струковне Заједнице из ст.1 овог члана, су интересни и/или струковни облик организовања и 
удруживања играча, рукометних тренера, рукометних судија, рукометних контролора и 
рукометних делегата, по територијалном принципу, а ради остваривања њихових посебних 
интереса одређених актом о њиховом оснивању, који мора бити у сагласности са овим 
Статутом и другим општим актима РСС и Законом. 

Струковне Заједнице, из ст.1 овог члана, представљају основни облик организовања ради 
остваривања заједничких интереса удружених чланова у свим њиховим активностима. 

 

Члан --. 

Струковне заједнице из члана 39. овог Статута се могу удружити у територијалне рукометне 
савезе и у РСС, у складу са Законом и овим Статутом. 

2.1. Заједница играча 

Члан --. 

Сви играчи, који су регистровани код надлежног органа РСС, се могу удружити у Заједницу 
играча, ради остваривања заједничких потреба и интереса својих чланова и решавања 
статусних и других питања чланства.  

2.2. Заједнице рукометних тренера, судија, контролора и делегата 

 



Члан --. 

Рукометни тренери, рукометне судије, рукометни контролори и рукометни делегати, могу да се 
организују и удруже ради изражавања и обављања стручних и васпитно образовних активности 
у рукометном спорту, у Заједнице рукометних тренера, рукометних судија, рукометних 
контролора и рукометних делегата. 

Заједнице рукометних тренера, рукометних судија, рукометних контролора и рукометних 
делегата образују се од најмање 3 тренера, односно судија, контролора или делегата. 

Члан --. 

Све струковне Заједнице, у оквиру РСС, се оснивају на начелима слободе удруживања, а у 
свом раду морају бити независна од државних органа и органа РСС, а претежно се 
финансирају из средстава прикупљених из чланарине и других сопствених извора, у складу са 
Законом. 

У погледу оснивања, уписа у Регистар удружења, друштава и савеза у области спорта код 
Агенције за привредне регистре Републике Србије и обављања спортских активности и 
спортских делатности, као и на друга питања у вези са радом свих струковних заједница, 
сходно се примењују одредбе Закона које се односе на спортске организације. 

3. Унутрашња организација 

Члан --. 

Унутрашња организација и делатност спортских организација из чл.-- овог Статута, те 
струковних заједница, из чл.-- овог Статута, утврђује се њиховим општим актима, у зависности 
од правне форме у којој су основани, с тим да иста морају бити усклађена са одредбама овог 
Статута и Статута одговарајућег територијалног рукометног савеза, односно територијалне 
струковне Заједнице, којем/којој територијално припадају. 

У случају несагласности одредаба општег акта спортске организације и струковних Заједница, 
из ст.1 овог члана, са одредбама овог Статута, или других општих аката РСС, непосредно се 
примењују одредбе овог Статута и других општих аката РСС. 

Сва општа акта струковних заједница из члана 39. овог Статута, у односу на РСС, ступају на 
снагу тек након што их потврди УО РСС. 

У случају да УО РСС не потврди неки од општих аката струковних заједница из члана --. овог 
Статута исти ће вратити струковној заједници ради отклањања несагласности са Статутом и 
другим општим актима РСС, а у том случају је струковна заједница обавезна да измењени 
општи акт поново достави УО РСС на потврђивање у року који јој одреди УО РСС. 

У случају из ст.4 овог члана УО РСС је дужан да донесе одлуку о пријему учланство у року од 
15 дана од дана пријема измењеног општег акта. 

4. Територијални рукометни савези 

Члан --. 

Рукометни клубови и струковне заједнице, се могу, по територијалном принципу, удружити у 
следеће територијалне рукометне савезе и то: 

1. општинске,  

2. међуопштинске,  

3. градске,  

4. окружне,  

5. међуокружне,  

6. покрајинске и 

7. регионалне. 

 



Подручја делатности појединих територијалних рукометних савеза одговарају територијално-
управној организацији Републике Србије, на општине, градове, Град Београд, управне округе и 
Аутономне покрајине. 

Начин и поступак удруживања рукометних клубова и струковних заједница у одговарајуће 
територијалне рукометне савезе регулише се Статутима одговарајућих територијалних 
рукометних савеза. 

4.1. Унутрашња организација територијалних рукометних савеза 

Члан --. 

Сви територијални рукометни савези самостално уређују своју унутрашњу организацију и рад, 
доносе и остварују програме развоја рукометног спорта на подручју своје делатности, 
организују и воде такмичење одговарајућих лига које су им поверене, врше избор и предлагање 
представника са подручја своје делатности, у органима виших територијалних савеза и 
органима и телима РСС, дају мишљење и предлоге о питањима рада виших савеза и врше 
друге послове и задатке савеза на подручју своје делатноти. 

Унутрашња организација свих територијалних рукометних савеза, уређује се статутима и 
другим општим актима тих савеза, који морају бити усклађени са овим Статутом. 

У случају несагласности одредаба општих аката територијалних рукометних савеза, са 
одредбама овог Статута, или других општих аката РСС, непосредно се примењују одредбе 
овог Статута и других општих аката РСС. 

Сви територијални рукометни савези подлежу обавези регистрације у Регистар удружења, 
друштава и савеза у области спорта код Агенције за привредне регистре Републике Србије, у 
складу са Законом. 

Члан --. 

Општински, међуопштински, градски, окружни, међуокружни и покрајински рукометни савези се 
оснивају на подручјима своје делатности. 

 

4.2.Регионални рукометни завези 

Члан --. 

Регионални рукометни савези (у  даљем  тексту  РРС)  су територијални рукометни савези 

настали удруживањем рукометних организација-клубова, општинских, међуопштинских, 

градских, окружних и међуокружних територијалних рукометних савеза, а по територијалном 

принципу тако да чине јединствену територијалну целину. 

Регионални рукометни савези у оквиру РСС  су :  

1.Рукометни савез Централне Србије, са седиштем у Нишу, у чији састав улазе : 

а).Огранак Исток :    б).Огранак Запад 

-ГРС Ниш,     -ГРС Крагујевац 

-ОРС Подунавски    -ОРС Шумадијски 

-ОРС Браничевски    -ОРС Златиборски 

-ОРС Поморавски    -ОРС Моравички 

-ОРС Зајечарски    -ОРС Рашки 

-ОРС Борски     -ОРС Расински 



-ОРС Топлички    -ОРС Мачвански 

-ОРС Пчињски    -ОРС Колубарски 

-ОРС Јабланички 

-ОРС Нишавски 

-ОРС Пиротски 

2.Рукометни савез Војводине, са седиштем у Новом Саду, у чији састав улазе : 

-ГРС Нови Сад 

-ОРС Јужнобанатски 

-ОРС Средњебанатски 

-ОРС Севернобанатски 

-ОРС Севернобачки 

-ОРС Западнобачки 

-ОРС Јужнобанатски 

-ОРС Сремски 

3.Рукометни савез Београда, са седиштем у Београду, у чији састав улазе : 

-ГРС Београд 

4.Рукометни савез Косова и Метохије, са седиштем у Косоцској Митровици, у чији састав 

улазе : 

-РС КиМ.                                                

5. Заједнице рукометних клубова 

Члан --. 

Рукометни клубови, који су чланови РСС, ради разматрања и усклађивања заједничких 
проблема, рада и такмичења, организовања стручног и васпитног рада, праћења и анализе 
система такмичења, пропозиција и правила такмичења, сагледавања положаја и права 
такмичара и њихових клубова, утврђивања заједничких ставова и мишљења о питањима 
организовања, рада и изражавања и усклађивања других заједничких потреба и интереса, као 
и нарочито ради организовања и руковођења такмичењем, могу да се удруже у Заједнице 
рукометних клубова. 

Заједнице рукометних клубова се могу образовати : 

-као заједница свих регистрованих клубова РСС, у којем случају се за поједине такмичарске 

лиге образују Огранци,  

-посебно за све регистроване клубове који се такмиче у мушкој, а посебно у женској 

конкуренцији, у којем случају се за поједине такмичарске лиге образују Огранци, 



-посебно за све регистроване клубове који се такмиче у истом степену такмичења, било 

заједно, било посебно у мушкој, а посебно у женској конкуренцији, у којем случају се за 

поједине такмичарске лиге образују Огранци, 

-посебно за све регистроване клубове за поједине групе, ако се такмичење спроводи у више 

група у оквиру истог степена такмичења, било заједно, било посебно у мушкој, а посебно у 

женској конкуренцији, у којем случају се за поједине лиге образују Огранци, 

-посебно за сваку лигу, 

-посебно, као Огранци надлежних територијалних рукометних савеза, за клубове који се 

такмиче у другом, трећем и четвртом степену такмичења . 

Потребна средства за рад органа и тела Заједница клубова обезбеђују удружени клубови. 

Заједнице клубова, у зависности од начина организовања, имају својство правног лица, или 
Огранка у оквиру другог правног лица, те у погледу оснивања, уписа у Регистар удружења, 
друштава и савеза у области спорта код Агенције за привредне регистре Републике Србије и 
обављање спортских активности и делатности, као и на друга питања у вези са радом, сходно 
се примењују одредбе Закона и других важећих прописа које се односе на спортске 
организације. 

Сва општа акта свих Заједница клубова морају бити у сагласности са општим актима РСС, при 
чему општа акта Заједнице клубова првог степена такмичења ступају на снагу, у односу на 
РСС, тек када их потврди УО РСС, а општа акта Заједница клубова у осталим степенима 
такмичења, тек када их потврде Управни одбори надлежних територијалних рукометних савеза. 

У случају да УО РСС, односно Управни одбор надлежног територијалног рукометног савеза, не 
потврди општи акт из става 5. овог члана, исти ће вратити Заједници клубова ради отклањања 
несагласности са Статутом и другим општим актима РСС, односно надлежног територијалног 
рукометног савеза, а у том случају је Заједница клубова обавезна да измењени општи акт 
поново достави на потврђивање у року који јој одреди УО РСС, односно Управни одбор 
надлежног територијалног рукометног савеза. 

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ : 

Сматрамо да ова материја мора бити прецизније и јасније дефинисана, а да се то постиже 
овим амандманом на бољи начин од онога у Предлогу. 

 

 Амандман бр.6 

 Сматрамо да чл.46-49 треба да се измене, те да гласе : 

IХ. ОРГАНИ РСС 

1. Врсте органа РСС 

Члан --. 

Органи РСС могу бити колективни и инокосни. 

Колективни органи РСС су: 

-Скупштина, 

-Управни одбор, 

-Надзорни одбор,  



-Стална арбитража РСС, 

-Комисија за жалбе РСС и 

-Одбор за хитна питања РСС. 

Инокосни органи РСС су: 

-Председник Скупштине РСС, 

-Председник УО РСС и 

-Директор РСС. 

2. Чланство у органима РСС 

Члан --. 

Поред услова из Закона и овог Статута, да би неко лице могло бити изабрано за члана органа 
РСС, мора кумулативно да испуњава и следеће услове : 

 да је држављанин Републике Србије, 

 да је пунолетан и пословно способан, 

 да нема основа за ограничење у чланству из чл.--- овог Статута, 

 да је активно ангажован у рукометној организацији, 

 да испуњава и друге услове предвиђене Законом и овим Статутом. 

Члан --. 

У случају када је истекао мандат било којег органа РСС, а нису изабрани нови органи, раније 
изабрани органи настављају да врше дужност до преузимања дужности од стране 
новоизабраних органа. 

3. Одговорност за штету 

Члан --. 

Чланови органа РСС одговарају солидарно за штету коју својом одлуком проузрокују РСС, ако 
такву одлуку донесу намерно или крајњом непажњом, у складу са Законом.  

За штету, из ст.1 овог члана, не одговарају чланови органа који су били против доношења 
штетне одлуке или су се уздржали од гласања и ако су у поступку који је претходио гласању 
образложили свој став о штетности предлога одлуке о коме се гласа. 

4. Скупштина РСС 

Члан --. 

Скупштина РСС је највиши орган управљања и одлучивања у РСС. 

Члан --. 

Скупштину РСС сачињавају представници-делегати свих непосредних чланова РСС из чл.-- 
ст.1 овог Статута, који, непосредни чланови, представљају изборне јединице. 

Члан 59. 

Скупштина РСС броји укупно 80 представника-делегата. 

Непосредни чланови РСС који дају представнике-делегате у Скупштину РСС имају следећи 

број представника-делегата, и то: 



1.Рукометни савез Централне Србије  38 (Огранак Запад-17, Огранак Исток-20) 

2.Рукометни савез Војводине   24  

3.Рукометни савез Београда     8  

4.Рукометни савез Косова и Метохије   3 

5.Заједнице клубова, укупно 3, од чега : 

       -Асоцијација рукометних клубова Суперлиге-Аркус         1 

       -Заједница клубова Супер лиге-жене, (кад буде регистрована у АПР-у)       1 

       -Заједница клубова Супер Б лига           1 

6.струковне Заједнице, укупно 4, од чега : 

-Заједница судија и контролора РСС           1 

-Заједница тренера РСС            1 

-Заједница делегата РСС           1 

-Заједница играча , (кад буде регистрована у АПР-у)      1 

Члан --. 

Представници-делегати у Скупштини РСС бирају се на период од 4 године. 

Члан --. 

У Скупштину РСС, представнике-делегате, из Рукометног савеза Централне Србије, 
Рукометног савеза Војводине, Рукометног савеза Београда и Рукометног савеза Косова и 
Метохије, бирају Управни одбори  тих савеза, а све на начин и по поступку који је утврђен 
општим актима наведених непосредних чланова РСС. 

У  оквиру броја представника-делегата из чл.-- ст.2 тач.1,2,3 и 4 овог Статута, Рукометног 
савеза Централне Србије, Рукометног савеза Војводине, Рукометног савеза Београда и 
Рукометног савеза Косова и Метохије, морају бити заступљени : 

-најмање по 50% представника-делегата од укупног броја рукометних клубова, са 
подручја делатности тих савеза, а који се такмиче у Аркус лиги и у Супер рукометној лиги за 
жене, а који се бирају на предлог наведених рукометних клубова,  

-најмање по 30% представника-делегата од укупног број рукометних клубова, са подрчја 
делатности тих савеза, а који се такмиче у Супер Б рукометној лиги за жене и мушкарце , а који 
се бирају на предлог наведених рукометних клубова, 

-најмање по 20% представника-делегата од укупног број рукометних клубова, са подрчја 
делатности тих савеза, а који се такмиче у Првим рукометним лигама за жене и мушкарце , а 
који се бирају на предлог наведених рукометних клубова. 

У Скупштину РСС, представници-делегати, из реда Заједница клубова, из чл.-- ст.2 тач.5 овог 
Статута, бирају Управни одбори тих заједница, а све на начин и по поступку који је утврђен 
општим актима одговарајуће струковне заједнице. 

У Скупштини РСС један клуб не може имати више од једног представника – делегата по било 
ком основу. 

У Скупштину РСС, представници-делегати, из реда струковних заједница, из чл.-- ст.2 тач.6 
овог Статута, бирају Управни одбори  тих заједница, а све на начин и по поступку који је 
утврђен општим актима одговарајуће струковне заједнице. 

Представници-делегати у Скупштини РСС одговорни су за извршавање својих функција 
непосредним члановима РСС из чл.-- ст.1 овог Статута, који су их изабрали. 



Разлози и поступак за опозив представника-делегата у Скупштини РСС уређују се општим 
актима непосредних чланова РСС из чл.-- ст.1 овог Статута, који су их изабрали. 

Мандат накнадно изабраног представника-делегата у Скупштини РСС траје до истека мандата 
Скупштине РСС. 

 ОБРАЗЛОЖЕЊЕ : 

Имајући у виду усвојени Програм развоја рукомета у Србији за период од 2016-2020.године, као 
и потпуну сагласност о потреби децентрализације, која се промовише и самим Предлогом 
Статута који је усвојио УО РСС, сматрамо да укупан број делегате у Скупштини РСС треба да 
буде већи из разлога да би се обезбедило да што више чинилаца у нашем рукомету добије 
могућност да учествовањем у раду Скупштине РСС допринесе да иста буде прави репресент 
рукометне Србије. 

Већи број делегата никако није сметња ефикасности рада Скупштине РСС, а јесте доприност 
квалитету рада исте. 

Посебно треба обратити пажњу на део овог амандмана у којем се предлаже да у оквиру 
укупног броја делегата из сваког регионалног савеза МОРА да буде заступљено најмање 50% 
делегата које би ДИРЕКТНО давали клубови Супер лиге М и Ж, најмање 30% делегата које би 
ДИРЕКТНО давали клубови Супер Б лига М и Ж, и најмање 20% делегате које би ДИРЕКТНО 
давали клубови Првих лига М и Ж, као и на део у којем је прописано да и ЗК Супер М и Ж лиге 
и Супер Б лиге такође дају још по једног делегата. 

Када се има у виду горе наведено, те када се има у виду број клубова у наведеним лигама, 
јасно произилази да би ВИШЕ ОД 60% БУДУЋИХ ДЕЛЕГАТА У СКУПШТИНИ РСС 
ДИРЕКТНО ДАВАЛИ КЛУБОВИ. 

Додајемо да РСВ планира да у оквиру своје делегације пропише да у истој СВИ клубови 
из Супер лиге М и Ж, са седиштем на подручју делатности РСВ, дају ДИРЕКТНО своје 
делегате у Скупштину РСС, дакле 100% тих клубова, што је могуће, обзиром да је горе 
прописано да мора бити најмање 50%, што значи да може бити и више од тога.  

На овај начин би делегати из клубова били неприкосновена већина у будућој Скупштини РСС, 

што сматрамо једино оправданим јер су клубови реално носиоци рукометних активности у 

РСС. 

До сада никада клубови нису имали своје директне представнике-делегате у Скупштини РСС. 

Када је у питању унутрашња структура-број делегата по регионалним савезима, иста је дата 

сразмерно броју клубова, рангу у којем се такмиче, броју регистрованих играча, регистрованих 

судија, контролора и делегата, регистрованих тренера, броју екипа у такмичењу млађих 

категорија, тј. комбинацијом и компарацијом обима свих релевантних рукометних показатеља. 

Наиме, Скупштина РСС је рукометна скупштина и треба да буде што је могуће бољи показатељ 

обима рукометних активности на подручју делатности сваког од регионалних савеза. 

Коначно, сам укупан број делегата, сам за себе, није толико битан, али је ипак битно да се 

успостави реалан и поштен критеријум на основу којег би се дошло до унутрашње структуре 

броја делегата, при чему је већи укупан број битан из разлога да би се обезбедило да што 

више представника из клубова добије своје делегате у Скупштини РСС, јер се на мањи укупан 

број то не може постићи. 

Када се има увиду да би у будућој Скупштини РСС више од 60% делегата директно давали 

клубови, тиме би се избегло ‘’груписање’’ делегата по регионалним савезима, јер би делегати 

из клубова били бирани директно од стране самих клубова и они би, по логици ствари, 

заступали интересе својих клубова, а не регионалних савеза, што би допринело да се глас 

клубова директно чује у Скупштини РСС, а не да их неко други тамо заступа. 



Овакав принцип објективно никоме не може да штети, нити да користи, већ се ради о принципу 

по којем би коначно рукометни клубови добили ‘’власт’’ у рукометној скупштини. 

Супротно свему наведеном у Предлогу новог Статута који је усвојио УО РСС (Алтернатива 

бр.1) у варијанти тзв.4x9 ниједан клуб не би директно дао делегате у Скупштину РСС ?!, већ би 

само ЗК укупно дале 3 делегата, што чини свега 6,81% (3 од 44) што је објективно занемарљив 

проценат јер исти не даје могућност клубовима да утичу на донете одлуке у Скупштини РСС. 

Такође, варијанта тзв.4x9 по регионалним савезима објективно игнорише реалну слику 

рукометне Србије, на начин да се РСЦС и РСБ фаворизују у односу на РСВ и то драстично, а 

да за то није дато никакво објашњење о критеријумима на основу којих је та Алтернатива бр.1 

дата ?!. 

Једноставно, ни по једном рукометном, па чак ни ванрукометном критеријуму није могуће доћи 

до резултата 4x9 за сваки од регионалних савеза. 

При овоме остаје потпуно нејасно зашто је у варијанти 4x9, РСЦС, као један регион, добио 2x9, 

а нарочито ако се ишло са резоном да сваки регионални савез добије једнако, онда се 

поставља питање зашто и РСКиМ није добио 9 ?!, што указује да није примењен никакав 

логичан и реалан критеријум. 

Не желимо да сумњамо у добре намере предлагача Алтернативе бр.1 (тзв.4x9) али је било за 

очекивати да се за исту даје објашњење о критеријумима на основу којих је предложена, а што 

је потпуно изостало ?!, а са друге стране та варијанта управо неминовно води ка томе да ће се 

наведене делегације ‘’учаурити’’ и водити рачуна саме о себи, а не о интересима клубова. 

Због свега наведеног предлажемо свима у рукометној Србији да добро проуче сваку од датих 

алтернативе, уверени да ће тада сви доћи до закључка да је крајње време да у рукометној 

скупштини већину имају рукометни клубови, а што се једино постиже Алтернативом бр.2, тј. 

алтернативом из овог амандмана. 

Амандман бр.7 

У чл.49 Предлога нису наведени сви послови и све одлуке које обавља, тј. доноси 

Скупштина РСС, а неке од њих су и погрешне. 

Тако нрп.тач.15 се предвиђа да Скупштина РСС одлучује по ванредним правним 

лековима против одлука Дисциплинског суда РСС, (који уопште у Предлогу Статута нигде 

није ни предвиђен као посебан орган РСС ?!?) а што је свакако реално правни апсурд, јер је 

неспорно да је Статутом РСС фактички извршена подела на тзв.законодавну власт 

(Скупштина) извршну (УО) и судску ( дисциплински органи, Комисија за жалбе, Арбитража) па је 

нејасно зашто би и како би то у пракси Скупштина одлучивала о ванредним правним лековима 

у било којем поступку, јер би то захетвало да се сваки пут закаазује Скупштина да би одлучила 

о неком ванредном правном леку, што је у пракси нерационално, неекономично и 

функционално скоро немогуће. 

Такође, нпр. тач.18 предвиђа да Скупштина расписује ванредне изборе за делегате у тој 

скупштини, а нигде није прописано ко онда расписује редовне изборе за делегате у тој 

Скупштини ?!. 

Посебно нпр.тач.21 према којој је предвиђено да Скупштина бира и разрешава само оне 

чланове УО РСС које предлажу Регионални савези ?! што би значило да остале бира и 



разрешава Председник УО РСС, како је то прописано касније у чл.57 тач.4 ?!, што је потпуно 

неприхватљиво. 

Коначно, овакво решење је у директној супротности са одредбом чл.56 ст.1 у вези са 

чл.98 ст.3 ЗОС, према којима Управу (овде УО РСС) бира Скупштина, што искључује да 

Председник УО РСС бира и разрешава било којег члана УО РСС. 

Додатно, сматрамо да је боље решење да Генералног секретара-Директора бира 

Скупштина, а не УО како је касније прописано у чл.59 ст.1 тач.17. 

Због наведеног предлажемо да овај члан гласи : 

Члан --. 

Скупштина РСС обавља следеће послове: 

1. утврђује основе програма развоја РСС и смернице за њихово извршавање, 

2. доноси Статут, као и измене и допуне Статута РСС и Пословник о раду Скупштине РСС, 

3. доноси одлуку о систему рукометних такмичења у Р. Србији, 

4. доноси Правилник о рукометним такмичењима, Регистрациони правилник, Дисциплински 
правилник, Правилник о Сталној арбитражи РСС, Правилник о репрезентацијама РСС, као 
и друге правилнике којима се на општи начин регулишу поједина питања од значаја за РСС, 

5. доноси средњорочни и дугорочни план развоја и годишњи програм рада РСС, 

6. усваја финансијске извештаје, 

7. даје аутентично тумачење општих аката које је донела, 

8. одлучује о расписивању избора за представнике-делегате у Скупштини РСС, као и о 
општим изборима на свим нивоима у оквиру РСС, 

9. потврђује избор и разрешење представника-делегата Скупштине РСС, 

10. бира и разрешава председника и потпредседника (потпредседнике) Скупштине РСС, из 
састава Скупштине РСС, 

11. бира и разрешава председника УО РСС, 

12. бира и разрешава потпредседнике и чланове УО РСС и Директора РСС, а на предлог 
председника УО РСС на обједињеном гласању, 

13. бира и разрешава председника и чланове Надзорног одбора РСС, 

14. бира и разрешава председника, заменика председника и арбитре Сталне арбитраже РСС, 
на предлог председника Скупштине РСС, 

15. бира и разрешава председника и чланове Комисије за жалбе РСС, 

16. разматра и одлучује о извештају о раду председника Скупштине РСС, 

17. разматра и одлучује о извештају о раду УО РСС, 

18. разматра и одлучује о извештају о раду Надзорног одбора РСС, 

19. разматра и одлучује о извештају о раду Сталне арбитраже РСС и Комисије за жалбе РСС, 

20. утврђује међународну политику РСС, 

21. одлучује о предлозима и иницијативама упућеним Скупштини РСС, 

22. одлучује по жалбама на одлуке УО РСС, о одбијању пријема у чланство РСС, о престанку 
чланства у РСС и о искључењу из чланства у РСС, у односу на непосредне чланове РСС, и 
у другим случајевима предвиђеним у овом Статуту, 

23. одлучује о оснивању привредног друштва, установе, задруге, спортске задужбине или 
фонда, 

24. предузима конкретне и потребне мере, те доноси потребне одлуке у случајевима кршења 
интереса и угледа српског рукометног спорта, 

25. одлучује о учлањењу и престанку чланства РСС у другим организацијама,  

26. одлучује о преносу својих овлашћења на друге органе РСС, 

27. доноси одлуку о престанку рада РСС, 



28. доноси одлуку о статусним променама, 

29. одлучује о избору тј. именовању и разрешењу лица овлашћених за заступање РСС, 

30. расписује изборе за Скупштину РСС и органе и тела РСС, 

31. обавља и друге послове у складу са овим Статутом и Законом. 

 

Амандман бр.8 

У чл.53 ст.4 и ст.5 су дата нелогична и неприхватљива решења. 

Наиме, претходно је у чл.52 ст.1 јасно прописано да се одлуке на Скупштини доносе већином 

од укупног броја делегата, што је потпуно прихватљиво и логично, тако да се решење из чл.53 

ст.4 и ст.5 указују као супротна прописаном у чл.52 ст.1. 

Ако се за доношење одлука описаних у чл.53 ст.4 тражи да за њих морају да гласају делегати 

из најмање 3 РРС то фактички значи да је за доношење тих одлука потребно најмање 27 

гласова (3x9) а што је више од половине од укупног броја делегата јер укупно би било 44 

делегата, тако да је више од половине 23 делегата ?!. 

Такође, за доношење одлука описаних у чл.53 ст.5 произилази да за исте могу да гласају сви 

делегати, али ако за исту није гласао ниједан делегат из ЗК и ниједан делегат из СЗ та одлука 

се не би могла донети ?!, што значи да за такве одлуке може да гласа 37 делегата (84%), али 

да иста ипак не би била донета ?! иако би се радило о већини већој од оне потребне за 

доношење одлуке о престанку рада РСС за коју се тражи 3/4 тј.75% ?!. 

Због наведеног се предлаже да се одредбе чл.53 ст.4 и ст.5 БРИШУ. 

Такође се предлаже да се овај сегмент (од чл.50 до закључно са чл.56) уреди другачије и то :  

--. Седнице Скупштине РСС 

Члан --. 

Скупштина РСС ради на седницама, које могу бити редовне, изборне и ванредне. 

Редовна седница Скупштине РСС сазива се најмање два пута годишње. 

Изборна седница Скупштине РСС одржава се сваке четврте године и на њој се бирају органи 
РСС. 

Ванредна седница Скупштине РСС сазива се по потреби, а може бити и изборна. 

Скупштину РСС сазива председник Скупштине РСС. 

Председник Скупштине РСС је обавезан да изборну седницу Скупштине РСС закаже најмање 
15 дана пре истека мандата Скупштине. 

Седница Скупштине РСС се обавезно сазива на захтев УО, Надзорног одбора или на захтев 
једне трећине чланова Скупштине РСС, који су при том дужни да предложе дневни ред. 

Ако Председник Скупштине РСС, у року од 30 дана од дана подношења уредног захтева за 
сазивање Скупштине РСС, не сазове Скупштину РСС на захтев органа или чланова из става 7. 
овог члана, њу могу заказати наведени органи тј.чланови који су тражили њено сазивање. 

Радом Скупштине РСС руководи председник Скупштине РСС, а у случају његове спречености 
или привремене одсутности, у делу тока седнице, потпредседник Скупштине РСС, у складу са 
Пословником о раду Скупштине РСС. 

У случају спречености председника и потпредседника Скупштине РСС, радом седнице 
Скупштине председава најстарији присутни члан Скупштине РСС. 



Члан --. 

Скупштина РСС може да одлучује пуноважно ако седници присуствује више од половине 
чланова Скупштине РСС. 

Одлука Скупштине РСС о престанку рада РСС и о промени Статута РСС доноси се 
двотрећинском већином гласова од укупног броја чланова Скупштине РСС. 

Све остале одлуке Скупштине РСС  доносе се већином гласова од укупног броја чланова 
Скупштине РСС. 

Члан --. 

У случају спречености изабраног представника-делегата да приступи на заказану седницу 
Скупштине РСС, председник Управног одбора непосредног члана, којег спречени представник-
делегат представља, може да изда писано овлашћење другом лицу да га замењује, само на тој 
седници, при чему тај заменик мора да буде из реда истог члана РСС из које је спречени 
представник-делегат. 

Пословником о раду Скупштине РСС ближе се уређују начин остваривања права и дужности 
чланова Скупштине РСС, начин рада Скупштине РСС, као и друга питања из њеног рада и 
одлучивања. 

--. Председник Скупштине РСС 

Члан --. 

Скупштина РСС има председника чији мандат траје 4 године. 

Председник Скупштине РСС представља Скупштину РСС, председава седницама Скупштине 
РСС, руководи радом Скупштине РСС и врши друге послове утврђене овим Статутом и другим 
општим актима РСС. 

Председник Скупштине РСС ангажује се на спровођењу одлука и закључака Скупштине РСС уз 
сталну сарадњу са председником УО РСС и Директором РСС. 

Председник Скупштине РСС за свој рад одговара Скупштини РСС. 

Председник Скупштине РСС може да се разреши и пре истека мандата уколико не испуњава 
обавезе из овог Статута и других општих аката РСС и у другим случајевима предвиђеним у 
овом Статуту. 

Када председник Скупштине РСС поднесе оставку пре истека мандата или је дефинитивно 
спречен да обавља ову дужност, Надзорни одбор РСС, у року од највише 30 дана, сазива 
ванредну изборну седницу Скупштине РСС, на којој се бира нови председник Скупштине РСС.  

Мандат председника Скупштине РСС изабраног на ванредној изборној седници Скупштине 
РСС траје до истека мандата Скупштине РСС. 

 

 ОБРАЗЛОЖЕЊЕ : 

 Сматрамо да је горе предложено боље решење целокупно, а и у погледу 

нпр.прописивања постојања потпредседника Скупштине РСС. 

Амандман бр.9 

Сматрамо да је у чл.57 дата неадекватан предлог састава УО РСС, због чега 

предлажемо да исти гласи : 

--. Управни одбор РСС 

Члан --. 



УО РСС је колективни орган руковођења и извршни орган Скупштине РСС. 

УО РСС има 15 чланова, укључујући председника и три потпредседника, и чине га : 

-Председник УО РСС, 

-7 чланова УО РСС, које предлаже председник УО РСС, 

-4 члана УО РСС, од којих по једног предлажу Рукометни савеза Централне Србије, Рукометни 

савеза Војводине, Рукометни савеза Београда и Рукометни савеза Косова и Метохије. 

-3 члана, од којих по једног предлажу Асоцијација рукометних клубова Суперлиге-Аркус, 

Заједница клубова Супер лиге-жене и Заједница клубова Супер Б лиге. 

Потпредседнике УО РСС, из реда чланова УО РСС, које предлаже Председник УО РСС, 
предлаже председник УО РСС и то: потпредседника за мушки рукомет, потпредседника за 
женски рукомет и потпредседника за опште послове. 

Начин предлагања и избор председника, потпредседника и чланова УО РСС ближе се утврђује 
Пословником о раду Скупштине РСС. 

Мандат председника, потпредседника и чланова УО РСС, изабраних на изборној седници 
Скупштине РСС, траје четири године, а може престати оставком, разрешењем или вишом 
силом и у другим случајевима предвиђеним у овом Статуту. 

Када председник УО РСС поднесе оставку, председник Скупштине РСС у року од највише 30 
дана, сазива ванредну изборну седницу Скупштине РСС, на којој се бира нови председник, 
потпредседници и чланови УО РСС.  

Мандат председника УО РСС, потпредседника и чланова УО РСС, изабраних на ванредној 
изборној седници Скупштине РСС, траје до истека мандата Скупштине РСС. 

Члан УО РСС не може истовремено бити и представник-делегат у Скупштини РСС. 

Ако је представник-делегат у Скупштини РСС кандидат за члана УО РСС нема право гласа при 
избору чланова УО РСС. 

Ако је представник-делегат у Скупштини РСС изабран за члана УО РСС, аутоматски му 
престаје функција представника-делегата у Скупштини РСС, а члан РСС чији је он био 
представник-делегат има обавезу да изабере другог представника-делегата и то најкасније до 
одржавања следеће седнице Скупштине РСС. 

 

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ : 

Сматрамо да је горњ предлог добра комбинација мандатарског и делимично 

диригованог састава УО РСС. 

Председник УО РСС би имао већину чланова које он предлаже, (8 од 15) чиме би се 

сачувао манатарски принцип, а Регионални савези и наведене ЗК би имале своје представнике 

што би допринело бољој координацији рада и сталном контакту и директном увиду 

Регионалних савеза и ЗК, у све активности УО РСС, што је и природно и нормално, а пре свега 

потребно да се обезбеди регионална и струковна заступљеност у УО РСС. 

 

Амандман бр.10   

 Сматрамо да је чл.58 Предлога ПОТПУНО нејасан и конфузан, те да се уопште не 

уклапа у претходни чл.57 Предлога, па се због тога предлаже да се истИи БРИШЕ. 



 ОБРАЗЛОЖЕЊЕ : 

 Део одредби из овог члана је регулисан предлогом у Амандману бр.9, тако д аније 

потребно да се овде поново регулише. 

 Одредба чл.58 ст.2 је нејасна јер говори о некаквим тачкама из ст.2 чл.57 и то тач.3,4,5 и 

6, а чл.57 ст.2 има само 4 тачке ?!. 

Даље, у чл.58 ст.6 се говори о томе да Струковна заједница може да предложи 

разрешење члана УО РСС којег је предложила, те да се потом уместо њега новог члана 

предлаже та Струковна заједница, чији је члан разрешен ?! мада је неспорно да према одредби 

чл.57 Струковне заједнице уопште немају своје чланове у УО РСС ?!. 

Исто важи и за одредббу чл.57 ст.7 у погледу чланова УО РСС из реда Заједнице 

клубова, јер у чл.57 уопште није предвиђено да ЗК имају своје директне чланове у УО РСС ?!. 

Такође, и чл.58 ст.9 је потпуно нелогичан јер је једино логично када Председник УО РСС 

поднесе оставку да мандат престаје свим члановима УО РСС. 

Коначно, већина ових одредби није ствар Статута, већ би требала да се регулишу 

Пословником о раду УО РСС. 

Амандман бр.11 

Сматрамо да одредбе чл.59 до закључно са чл.62 треба прецизније уредити и да је 

боље решење да се исте уреде на следећи начин : 

--. Надлежности УО РСС 

Члан --. 

УО РСС руководи пословима РСС између седница Скупштине РСС. 

УО РСС обавља следеће послове и задатке: 

1. извршава и спроводи закључке и одлуке Скупштине РСС и подноси Скупштини РСС 
извештаје о свом раду, 

2. припрема и утврђује нацрте и предлоге програма развоја и доноси оперативне планове за 
њихово извршавање, 

3. утврђује предлог Статута РСС и осталих општих аката које доноси Скупштина РСС, 

4. даје аутентично тумачења општих и посебних аката које је донео УО РСС, 

5. доноси годишњи програм рада и финансијски план РСС, 

6. доноси предлог годишњег плана финансирања или суфинансирања активности РСС, ради 
оствариваања циљева и задатака од општег интереса у рукометном спорту, 

7. доноси одлуку о висини чланарине и одлуку о плану јавних набавки, 

8. доноси одлуку о ангажовању ревизора са надзорним овлашћењима утврђеним у складу са 
прописима о рачуноводству и ревизији, 

9. доноси Пословник о свом раду и остале опште акте који нису у надлежности Скупштине 
РСС, 

10. утврђује кандидате за избор у органе и организације у којима је РСС конститутивни члан, 

11. именује и разрешава председника и чланове својих сталних и повремених радних и 
саветодавних тела, а на предлог председника УО РСС,  

12. потврђује Пословнике о раду својих радних и саветодавних тела, на њихов предлог, 

13. разматра и одлучује о извештају о раду својих органа и радних и саветодавних тела, 

14. доноси одлуку о истицању кандидатуре за организацију међународних такмичења, 



15. доноси одлуку о учешћу свих рукометних репрезентативних селекција-репрезентација 
Републике Србије на свим такмичењима,  

16. обезбеђује услове, одређује календар наступа и одговара за услове рада рукометних 
репрезентативних селекција-репрезентација Републике Србије, 

17. именује и разрешава селекторе, тренере, техничке директоре и друге чланове стручних 
штабова свих рукометних репрезентативних селекција-репрезентација Републике Србије,  

18. предлаже систем рукометних такмичења у Р. Србији, 

19. обезбеђује услове за организациују свих сталнх и осталих такмичења и предузима мере 
којима се обезбеђује регуларност тих такмичења, 

20. доноси пропозиције, календар такмичења и остала акта у вези са свим такмичењима, која 
се организују на нивоу Републике Србије, свих категорија, у лига, куп или турнирском 
систему такмичења, за све степене такмичења по прибављеном мишљењу Заједница 
клубова и Такмичарске комисије, 

21. издаје, обнавља и одузима Дозволе за рад спортским тренерима и другим спортским 
стручњацима и стручњацима у спорту, осим ако је издавање истих поверио другим 
органима у оквиру РСС, 

22. потврђује листе рукометних судија, контролора и делегата, као и тренера за лиге и 
такмичења у надлежности РСС, на предлог Заједнице судија и контролора РСС и 
Заједнице делегата РСС, односно Заједнице тренера РСС, све по степенима такмичења, 

23. потврђује предлог међународних листа судија и делегата на предлог Заједнице судија и 
контролора РСС и Заједнице делегата РСС, 

24. успоставља и развија сарадњу са надлежним државним органима и другим организацијама 
и органима подносећи захтеве за сврсисходније решавање актуелних питања у спорту, 

25. доноси одлуку о учешћу рукометних клубова са територије Републике Србије у 
такмичењима регионалног карактера и узима учешће у формирању регионалних лига, те 
уређењу начина рада тих лига и бира представнике РСС у органима и телима тих лига, 

26. одлучује о заштити, безбедности и управљањем имовином РСС, 

27. доноси одлуку о пријему у чланство, о престанку  чланства и искључењу из чланства у 
РСС, у односу на непосредне чланове РСС, као и предлог одлуке о учлањењу и престанку 
чланства РСС у другим оганизацијама, 

28. доноси одлуке о спортским признањима, похвалама и наградама организацијама, 
спортистима, спортским стручњацима, стручњацима у спорту и спортским радницима,  

29. организује скупове и стручна саветовања од заједничког интереса за РСС, 

30. контролише усклађеност општих аката свих чланова РСС са овим Статутом и другим 
општим актима РСС, 

31. доноси годишњи програм давања стипендија за спортско усавршавање врхунских играча 
аматера, националних признања, доделе награда и новчаних помоћи врхунским 
рукометашима, као и за организацију кампова за перспективне  играче, 

32. доноси одлуку о саставу делегације РСС у свим међународним активностима, 

33. доноси Правилник о раду, Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији радних 
места у РСС, на предлог Директора РСС, 

34. обавља и друге послове утврђене овим Статутом и другим општим актима РСС. 

5.2. Седнице УО РСС 

Члан --. 

УО РСС ради у седницама, које се одржавају по потреби, а најмање једном у 3 месеца. 

УО РСС одлучује пуноважно ако седници присуствује већина од укупног броја чланова, а 
закључке и одлуке доноси већином гласова од укупног броја чланова. 

УО РСС може да доноси одлуке и на тзв.електронским седницама. 

Члан --. 



Седницу УО РСС сазива и руководи њеним радом Председник УО РСС, кога у случају 
спречености замењује потпредседник УО РСС за опште послове или члан УО РСС, кога 
овласти Председник УО РСС или потпредседник УО РСС. 

Пословником о раду УО РСС ближе се уређују начин остваривања права и дужности чланова 
УО РСС, начин рада и одлучивања УО РСС, као и друга питања из његовог рада и 
одлучивања. 

5.3. Председник УО РСС 

Члан --. 

Председник УО РСС, поред послова одређених овим Статутом, обавља и следеће послове: 

1. представља и заступа РСС, 

2. сазива и председава седницама УО РСС, 

3. потписује одлуке и друга акта које доноси УО РСС, 

4. брине се о спровођењу одлука и закључака УО РСС, а заједно са Председником Скупштине 
РСС, и одлука и закључака Скупштине РСС, 

5. руководи радом РСС и усклађује активности свих органа РСС, 

6. организује, усмерава и врши координацију сарадње са надлежним државним органима и 
другим органима и организацијама, 

7. остварује спортску сарадњу са другим спортским савезима и међународним спортским 
организацијама, 

8. предлаже Скупштини РСС 7 кандидата за чланове УО РСС и 3 кандидата за 
потпредседнике УО РСС, из реда чланова УО РСС које он предлаже, и кандидата за 
Директора РСС, 

9. обавља и друге послове одређене овим Статутом и другим општим актима РСС. 

Председник УО РСС своју функцију обавља волонтерски тј.без заснивања радног односа у 
РСС и нема право на новчану или другу накнаду за свој рад, осим накнаде нужних трошкова 
(путни трошкови, дневнице и сл.) у складу са важећим прописима. 

Председник УО РСС одређена овлашћења из свог делокруга може пренети на  потпредседнике 
УО РСС и Директора РСС. 

 ОБРАЗЛОЖЕЊЕ : 

 У делу који се односи на делокруг УО РСС, а због горе предложених амандмана, је 
неопходно извршити измене, ради међусобног усклађивања. 

 Сматрамо да није адекватно решење да УО РСС бира и разрешава Генералног 
секретара-Директора, већ да би то требало бити у надлежности Скупштине, а ово због значаја, 
обима овлашћења и осталих надлежности које има Генерални секретар-Директор. 

 Додатно нејасне су одредбе у чл.59 ст.1 тач.28 и тач.30. 

 Посебно, у односу на одредбе у вези са Председником УО РСС посебно треба обратити 
пажњу на одредбе којима с епредвиђа да је Председник УО РСС волонтер, тј. да не заснива 
радни однос са РСС, те да сходно томе нема право на зараду, нити неку другу накнаду за свој 
рад, осим наравно накнаде нужних трошкова (путни трошкови, дневнице и др.). 

Ово зато што сматрамо да Председник УО РСС мора да буде неко ко је угледан, 
способан и афирмисан у претходном раду и животу, те који жели и може да допринесе бољем 
развоју РСС и рукомета у целини, а не да му та функција буде занимање и једини извор 
средстава за егзистенцију. 

Осим тога, од оснивања РСС па до 2016.године када је изабран претходни Председник 
УО РСС, ниједан Председник УО РСС није био у радном односу, тако да је само претходни 
Председник био професионални Председник УО РСС, а што очигледно није помогло да ствари 
буду боље. 

 



 Амандман бр.12 

 Имајући у виду предлоге у амандману бр.11 сматрамо да није потребно у чл.77 до 
закључно са чл.79 Предлога уређивати питања у вези са Председником УО РСС. 

 Због наведеног је предлог да се одредбе чл.77 закључно са чл.79 БРИШУ. 

 Додатно, добар део наведених одредби би требао бити регулисан Пословником о раду 
УО, а не Статутом. 

 Амандман бр.13 

 

 Због ранијих амандмана и потребе међусобне усклађености, неопходно је и изменити 
одредбе чл.80 до закључно са чл.83, па стога предлажемо да исте гласе : 

 --. Директор РСС 

10.1. Опште одредбе 

Члан --. 

Директор РСС је пословодни орган РСС и руководилац стручне службе РСС. 

Директор  РСС  има права, овлашћења и одговорности пословодног органа РСС, тј. као 
директор у правном лицу у складу са законом и другим прописима којим се уређују рад и радни 
односи. 

10.2. Услови за именовање 

Члан --. 

За Директора РСС може бити именована особа која испуњава следеће услове: 

1. да има најмање високу стручну спрему, 

2. да има најмање 5 (пет) године радног искуства у рукометној организацији, стеченог на 
пословима организације, унапређења стручног рада и развоја рукомета, 

3. да говори један од службених језика Европске рукометне федерације. 

Мандат Директора РСС траје 4 (четири) године, с тим да иста особа може бити поново 
именована, а исти може престати пре истека рока на који је биран, давањем оставке, 
разрешењем или вишом силом и у другим случајевима предвиђеним у овом Статуту. 

Директор РСС заснива радни однос са РСС или закључује уговор о ангажовању, за време 
трајања мандата. 

У случају разрешења или престанка мандата има се сматрати да Директору РСС аутоматски 
престаје радни однос у РСС тј. да је отказан уговор о ангажовању, јер је његова функција 
изборна, о чему одговарајућу одлуку доноси УО РСС. 

Члан --. 

Директор РСС је самосталан у свом раду. 

За свој рад Директор РСС одговара Скупштини РСС, УО РСС и председнику УО РСС. 

Директор РСС поједине послове из свог делокруга рада може пренети на друга запослена лица 
у РСС. 

У случају одсутности или спречености да обавља послове из своје надлежности, дужој од 30 
дана, Директора РСС замењује лице које одреди УО РСС, на предлог председника УО РСС. 

10.3.Делокруг послова 

Члан ---. 



Директор РСС обавља следеће послове и задатке: 

1. заступа РСС, у оквиру своје надлежности, утврђене овим Статутом и законом, 

2. обезбеђује законитост рада и испуњавања законом прописаних обавеза РСС, 

3. заједно са председником УО РСС припрема седнице УО РСС, односно са председником 
Скупштине РСС, седнице Скупштине РСС и одговоран је за благовремену припрему 
материјала, 

4. заједно са председницима других радних и саветодавних тела РСС припрема седнице и 
одговоран је за благовремену припрему материјала, 

5. спроводи одлуке Скупштине РСС, УО РСС и осталих органа РСС, 

6. финансијски је наредбодавац за извршење финансијског плана РСС, 

7. потписује уговоре и даје налоге ради спровођења програма и новчаног плана, 

8. осигурава јавност рада РСС, 

9. учествује у раду УО РСС, без права одлучивања, 

10. сарађује са свим државним органима чија је надлежност у области спорта, као и са свим 
другим надлежним органима, 

11. организује, руководи и усмерава рад Стручне службе РСС и одговара за њен ефикасан и 
успешан рад, 

12. предлаже УО РСС, Правилник о раду и Правилник о унутрашњој организацији и 
систематизацији радних места у РСС,  

13. доноси Правилник о дисциплинској и материјалној одговорности запослених у РСС, 
Правилник о канцеларијском и архивском пословању РСС, Правилник о безбедности и 
здрављу на раду запослених у РСС и друге сличне потребне опште акте, 

14. одлучује о појединачним правима и обавезама и одговорностима запослених у Стручној 
служби РСС. 

15. одобрава службена путовања у земљи и иностранству, у складу са одлукама УО РСС, 

16. доставља УО РСС, предлог годишњег програма финансирања или суфинансирања 
активности РСС, ради остваривања циљева и задатака од општег интереса у рукометном 
спорту,  

17. доставља надлежном органу, предлог ревидираног годишњег програма финансирања или 
суфинансирања активности РСС,ради остваривања циљева и задатака од општег интереса 
у рукометном спорту, 

18. доставља надлежниом органу предлог годишњег програма давања стипендија за спортско 
усавршавање врхунских играча аматера, националних признања, доделе награда и 
новчаних помоћи врхунским рукометашима, као и за организацију кампова за перспективне  
играче, 

19. у складу са Законом, доставља надлежним органима, извештаје са потребном 
документацијом о остваривању годишњег програма или делова програма финансирања 
или  суфинансирања активности РСС, и коришћењу средстава буџета Републике Србије, 

20. заједно са генералним секретарима Рукометног савеза Централне Србије, Рукометног 
савеза Војводине, Рукометног савеза Београда и Рукометног савез Косова и Метохије врши 
координацију рада целокупне рукометне организације, 

21. обавља и друге послове утврђене овим Статутом и другим општим актима РСС, као и 
послове које му повери Скупштина РСС, УО РСС и председник УО РСС. 

Члан ---. 

Кад Директор РСС установи да је општи или појединачни акт донесен у РСС у супротности са 
законом, овим Статутом или осталим општим актима РСС, мора на то, писаним путем, 
упозорити орган или тело које је такав акт донело. 

Ако орган или тело које је донело акт, из ст.1 овог члана, и након упозорења не промени донети 
акт, Директор РСС о томе мора известити Надзорни одбор РСС. 

Члан ---. 



Директор РСС је дужан да информише органе РСС о активностима и делатностима РСС и 
његовом финансијском пословању. 

Уколико Скупштина или УО РСС захтева добијање података из става 1. овог члана, Директор 
РСС је дужан да им такве информације саопшти најкасније у року од 15 дана од дана 
подношења захтева. 

10.4. Услови за разрешење 

Члан --. 

Директор РСС може бити разрешен дужности пре истека времена на које је именован из 
следећих разлога: 

1. ако није остварио циљеве и задатке које је према одлуци УО РСС морао да оствари у току 
свог мандата, 

2. када УО РСС утврди да не испуњава обавезе и задатке који су предвиђени Статутом РСС, 

3. ако својим радом прекрши законе, овај Статут и остале опште акте РСС, због чега могу 
настати штетне последице по РСС, 

4. ако неосновано одбија да спроводи одлуке Скупштине РСС и УО РСС, 

5. ако је његово понашање такво да више не може да настави обављање дужности Директора 
РСС, 

6. на лични захтев, 

7. одлуком Скупштине РСС,  

8. у другим случајевима, у складу са законом. 

У случају престанка мандата Директора РСС, по било ком основу предвиђеном у овом Статуту, 
а пре истека времена на које је именован, Председник УО РСС је дужан да Скупштини РСС 
предложи новог кандидата за Директора РСС у року од 15 (петнаест) дана од дана престанка 
мандата Директора РСС. 

До избора новог Директора РСС, УО РСС може на предлог Председника УО РСС да именује 
вршиоца дужности Директора РСС али најдуже за временски период од 3 (три) месеца. 

Вршилац дужности Директора РСС има сва овлашћења Директора РСС у складу са Законом и 
овим Статутом. 

--. СТРУЧНА СЛУЖБА РСС 

Члан --. 

Стручну службу РСС сачињавају Директор РСС и сви запослени у стручној служби. 

Стручне, административне, техничке и њима сличне послове за РСС, његове органе и његова 
радна тела, врше запослени у стручној служби РСС. 

Члан --. 

За обављање појединих стручних послова и осталих послова за потребе РСС, (књиговодствени 
и слични послови) Директор РСС може да ангажује друго правно лице, или појединца, у складу 
са законом и општим актима РСС. 

Члан --. 

Организација и рад Стручне службе РСС уређује се Правилником о унутрашњој организацији и 
систематизацији радних места у РСС. 

Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији радних места у РСС, утврђују се 
јединствени називи за радна места у Стручној служби РСС, опис послова, број извршилаца, 
као и јединствени захтеви у погледу степена стручне спреме и други услови за обављање 
послова и задатака. 



Радно-правни статус, права и обавезе заполсених у стручној служби РСС регулишу се у складу 
са одговарајућим општим актима РСС и законом о раду Републике Србије. 

Члан --. 

Стално запослени у Стручној служби РСС не могу истовремено бити и лица изабрана за 
чланове органа и тела које бира Скупштина РСС и УО РСС, као ни запослени у спортској 
кладионици бити власник или члан органа спортске кладионице. 

 

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ : 

 

Без обзира на назив (Генерални секретар или Директор) сматрамо да се овде 
предложеним амандманом на бољи и прецизнији начин регулишу питања у вези истог, као и у 
вези Стручне службе. 

 Посебно је потребно обратити пажњу на део око тога ко бира и разрешава Директора-
Генералног секретара, о чему је било више говора у претходним амандманима, причему је наш 
став да би то требала да арди Скупштина, а не УО РСС. 

 

 Амандман бр.14 

 

Обзиром на предлог у амандману бр.13 објективно нису потребне одредбе чл.91 
закључно са чл.94 Предлога, па се предлаже да се исте БРИШУ. 

  

 Амандман бр.15. 

 

 Сматрамо да Члан 98 треба да се БРИШЕ, јер је то материја за Пословник о раду 
Скупштине, а не за Статут. 

 

Амандман бр.16 

Обзиром на предложене измене у чл.46-49 Предлога (Амадман бр.6) неопходно је у 

Статут унети и одредбе о Одбору за хитна питања, као посебном органу РСС, па стога 

предлажемо да исте гласе : 

--. Одбор за хитна питања РСС 

Члан --. 

При РСС се образује Одбор за хитна питања РСС. 

Одбор за хитна питања РСС може да доноси одлуке о свим питањима која спадају у 
надлежност УО РСС која захтевају хитно одлучивање, између две седнице УО РСС. 

Одбор за хитна питања РСС има 5 чланова и сачињавају га Председник УО РСС и чланови УО 
РСС који су изабрани на предлог Рукометног савеза Централне Србије, Рукометног савеза 
Војводине, Рукометног савеза Београда и Рукометног савеза Косова и Метохије, сви по 
функцији. 

Одлука Одбора за хитна питања РСС се сматра донетом ако су за њу гласали сви чланови. 

Одбор за хитна питања РСС је у обавези да све донете одлуке изнесе на прву наредну седницу 
УО РСС ради верификације. 



Ако одлуке Одбора за хитна питања буду верификоване на седници УО РСС, оне, у зависности 
од материје на коју се односе, или постају саставни део нормативних аката које доноси УО РСС 
или производе правно дејство од дана доношења, а у супротном престају да важе, а сва 
њихова произведена правна дејства се сматрају ништавим. 

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ : 

Сматрамо да је објективно потребно да постоји посебан орган као што је Одбор за хитна 
питања, јер се реално може догодити да се у току рада појави потреба да се о неким стварима 
хитно донесе одлука, а неће бити могуће, или неће бити целисходно и економично да се сазове 
УО. 

 

Амандман бр.17 

 

Због значаја који има Статут неопходно је у истом прописати које врсте општих аката се 

доносе на нивоу РСС, као и хијерархију истих, па због тога предлажемо да се у Статут унесу 

следеће одредбе : 

--. ОПШТИ И ПОСЕБНИ АКТИ РСС 

Члан --. 

Општи акти РСС су: Статут и Правилници. 

Посебни акти РСС су: Пословници о раду, Одлуке, Упутства и Закључци. 

Статут РСС је основни општи акт РСС. 

Правилници су општи акти којима се уређују шира подручја рада и активности из надлежности 
РСС. 

Пословници о раду органа РСС су посебни акти којима се одређују задаци, састав и начин рада 
појединих органа и тела у оквиру РСС. 

Одлуке, Упутства и Закључци су посебни акти којима се уређују одређена питања рада органа 
и тела РСС, остваривање задатака из појединих подручја и остала питања од посебног значаја. 

Сви органи и радна тела су дужни да воде књигу донетих одлука. 

Статут и сва друга општа акта РСС непосредно се примењују на сва лица која су непосредно 
или посредно обухваћена надлежностима РСС. 

Члан --. 

Предлог за доношење општег акта може поднети сваки члан и орган РСС. 

Нацрт општих аката РСС износи се на јавну расправу, чије трајање одређује УО РСС. 

Само изузетно и у хитним случајевима УО РСС може упутити Скупштини РСС предлог за 
измене и допуне општих аката и без спровођења јавне расправе. 

Општи акти РСС ступају на снагу осмог дана од дана објављивања у Службеном гласилу РСС, 
а у случајевима предвиђеним у Закону почетак примене се одлаже до добијања сагласности 
надлежног Министарства. 

Члан --. 

Статут РСС је највиши општи акт РСС. 

Сви други општи и појединачни акти морају бити у сагласности са Статутом РСС. 

Правилници су виши правни акти од општих и посебних правних аката који су донети на основу 
правилника. 



У случају несагласности одредби нижег правног акта са одредбама вишег правног акта, 
непосредно се примењују одредбе вишег правног акта. 

Члан --. 

Измене и допуне свих општих аката РСС се врше у складу са овим Статутом. 

 

Амандман бр.18 

Такође, сматрамо да у Статуту треба да постоје поседне одредбе о евиденција које се 

воде у РСС, па стога предлажемо следеће одредбе : 

---. ЕВИДЕНЦИЈЕ И ПЛАНОВИ 

Члан --. 

РСС и чланови РСС воде евиденције својих чланова, спортских објеката, врхунских спортиста, 
самосталних професионалних спортиста, спортских стручњака и спортских резултата у складу 
са Законом. 

Члан --. 

Приликом вођења евиденција и других збирки података и приликом издавања или подношења 
докумената РСС и сви чланови РСС дужни су да остварују заштиту података о личности и 
приватности у складу са Законом и законом који уређује заштиту података о личности. 

Директор РСС је обавезан да се стара о томе да подаци о личности не буду достављени 
неовлашћеном лицу, као и да ускрати достављање тих података уколико организација којој се 
подаци достављају не гарантује одговарајућу заштиту тих података. 

Обрада нарочито осетљивих података о личности (о здравственом стању спортиста и 
спортских стручњака и о коришћењу медицинских средстава и другим нарочито осетљивим 
подацима о личности), као и података који се обрађују на основу спортских правила надлежних 
међународних спортских савеза, условљена је пристанком лица чији се подаци обрађују, у 
складу са законом. 

РСС прикупља, чува и врши друге радње обраде личних података од својих чланова у 
зависности од врсте евиденције коју води, а све у складу са законом. 

Подаци из ст.4 овог члана чувају се 10 (десет) година.  

РСС је дужан да учини доступним све податке о својим члановима Министарству за омладину 
и спорт, на његов захтев, без одлагања. 

Члан --. 

РСС и сви његови чланови дужни су да се упишу у Регистар удружења, друштава и савеза у 
области спорта код Агенције за привредне регистре Републике Србије, у складу са Законом. 

Члан ---. 

У РСС се израђују једногодишњи и четворогодишњи планови рада и развоја и планови 
стручног рада и други планови у складу са Законом. 

Начин израде планова одређује УО РСС. 

УО РСС може да повери израду планова овлашћеним стручним физичким или правним 
лицима.  

 

ЗАКЉУЧАК : 

 



Сви предложени амандмани су резултат наше жеље да се донесе нови Статут РСС који 
би био у складу са раније усвојеним Програмом развоја рукомета у Србији за период 
2016.2020.године, а који уопште није реализован. 

Обзиром да се у међувремену објективно ништа није променило, већ су напротив 
околности још неповољније, а што је резултат начина рада претходне Скупштине и УО РСС, 
наведени Програм је још увек актуелен. 

Свакако, требало би приступити доношењу новог Програма рада за наредни период, 
или макар општих смерница истог, што смо горе и предложили, а о чему би се такође требала 
одржати нека врста јавне расправе и то хитно и пре усвајања новог Статута, јер ако би се око 
наведеног постигла сагласност, онда би и усвајане новог Статута било много лакше, јер би он 
произашао из наведеног Програма. 

Ми не тврдимо да су наши предлози једино могући, али сматрамо да су коректни, 
разумни, логични и да могу да допринесу даљем успешнијем раду РСС и сарадњи свих у циљу 
превазилажења постојећих проблема, којих сми сви свесни. 

Управо из наведених разлога и достављамо горње амандмане, са циљем да сви остали 
буду упознати са нашим редлозима, да исте размотре, те да у заједничкој анализи дођемо до 
решења која би била прихватљива за све. 

Очекујемо да по приспећу амандмана други чланова РСС сви заједно исте размотримо 
и усагласимо ставове тако да тек после тога УО РСС Скупштини РСС достави један Предлог 
новог Статута РСС који ће бити прихватљив за све и добар основ за будући сложан и 
јединствен рад. 

 

С, поштовањем, 

Председник УО РСВ 

 Перовић Борислав 


