
 

РУКОМЕТНИ САВЕЗ СРБИЈЕ 
СКУПШТИНА 

Број: 990-4 
Београд, 29. децембар 2015. 

 
ИЗБОРНЕ АКТИВНОСТИ У РУКОМЕТУ У 2016. ГОДИНИ 

 
На основу члана 62. став 1 тачка 8. Стаута РСС, Скупштина је на 11. седници одржаној 
29. децембра 2015. године, донела одлуку о расписивању избора за чланове у 
Скупштини Савеза и утврдила рокове за спровођење избора по нивоима, и то: 

 изборне активности на нивоу општинских и међуопштинских рукометних савеза 
треба да се спроведу до 31. маја 2016. године, 

 изборне активности на нивоу градских и окружних савеза, Рукометног савеза 
Београда и струковних заједница треба да се спроведу до 15. јуна 2016. године 

 изборне активности на нивоу међуокружних и покрајинских савеза треба да се 
спроведу 30. јуна 2016. године 

 Изборне активности на нивоу Рукометног савеза Србије спровешће се у 
септембру 2016. године. 

На изборној Скупштини, потребно је:  

 квалитетно верификовати делегате Скупштине, како би процес одлучивања о 
свим питањима на Скупштини био пуноважан, 

 извршити анализу рада у претходном периоду, која подразумева расправу о 
писаном извештају о раду одговарајућих органа савеза у претходном мандатном 
периоду, 

 на основу извештаја Надзорног одбора, извршити анализу усклађености одлука 
претходног руководства скупштине са Статутом, 

 путем надзорних одбора извршити анализу материјалног и финансијског 
пословања савеза. 

Скупштина је именовала Комисију за спровођење изборних активности РСС у саставу: 
Борислав Перовић (главни координатор), Божидар Ђурковић, Саша Благојевић, 
Светозар Станковић, Слободан Вишекруна, Витомир Вучковић, Иван Станковић, 
Небојша Видановић,  Синиша Лазић, Ставро Рашковић, Саша Марковић, Зоран 
Станојевић и Иван Мандић. 

Скупштина је обавезала Комисију, да са извештајем о спроведеним изборним 
активностима, упозна чланове Скупштине РСС на изборној седници. 

 

 

 

 

 



Избори на нивоу општинских и међуопштинских рукометних савеза 

За легитимно спровођење избора, општински и међуопштински рукометни савези 
морају да: 

 имају одлуку о броју и структури делегата у Скупштини 
општинског/међуопштинског рукометног савеза, 

 благовремено известе Комисију за спровођење изборних активности РСС, о 
тачном термину одржавања изборних скупштина и доставе у прилогу 
припремљени одговарајући радни материјал за изборну скупштину, 

 по одржаним изборним скупштинама, окружним рукометним савезима и 
Комисији за спровођење изборних активности РСС, најкасније у року од 7 (седам) 
дана, доставе извештај о одржаним скупштинама (у форми записника са изборне 
скупштине, оверен печатом Општинског савеза и потписима записничара, 2 
оверача записника и председника Скупштине) и имена и презимена делегата у 
Скупштини окружних рукометних савеза. 

Избори на нивоу градских и окружних рукометних савеза, Рукометног 
савеза Београда и струковних заједница 

За легитимно спровођење избора, градски и окружни рукометни савези, Рукометни 
савез Београда и струковне заједнице морају да: 

 имају одлуку о броју и структури делегата у Скупштини градског/окружног 
рукометног савеза/Рукометног савеза Београда/струковне заједнице, 

 благовремено известе Комисију за спровођење изборних активности РСС, о 
тачном термину одржавања изборних скупштина и доставе у прилогу 
припремљени одговарајући радни материјал за изборну скупштину, 

 по одржаним изборним скупштинама, Рукометном савезу Србије (Комисији за 
спровођење изборних активности), најкасније у року од 7 (седам) дана, доставе 
извештај о одржаним скупштинама (у форми записника са изборне скупштине 
оверен печатом Окружног/Градског савеза/РСБ/струковне заједнице и потписима 
записничара, 2 оверача записника и председника Скупштине) и имена и 
презимена делегата (са контакт подацима који укључују и адресу електронске 
поште) у Скупштини Рукометног савеза Србије 

Избори на нивоу међуокружних и покрајинских рукометних савеза 

За легитимно спровођење избора, међуокружни и покрајински рукометни савези 
морају да: 

 имају одлуку о броју и структури делегата у Скупштини 
међуокружног/покрајинског рукометног савеза, 

 благовремено известе Комисију за спровођење изборних активности РСС, о 
тачном термину одржавања изборних скупштина и доставе у прилогу 
припремљени одговарајући радни материјал за изборну скупштину, 

 по одржаним изборним скупштинама, Рукометном савезу Србије (Комисији за 
спровођење изборних активности), најкасније у року од 7 (седам) дана, доставе 
извештај о одржаним скупштинама (у форми записника са изборне скупштине 
оверен печатом међуокружног/покрајинског савеза и потписима записничара, 2 
оверача записника и председника Скупштине). 
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Избори на нивоу Рукометног савеза Србије 

На изборној седници Скупштине Рукометног савеза Србије неће бити верификовани 
мандати представника удружених организација (окружних и градских савеза, 
Рукометног савеза Београда и струковних заједница), уколико удружена организација 
није спровела изборне активности у напред наведеним роковима и по напред 
наведеним процедурама. 

 
Скупштина 

Рукометног савеза Србије 
Председник 

Драган Буквић, с.р. 
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