
 

РУКОМЕТНИ САВЕЗ СРБИЈЕ 
СКУПШТИНА 

Број: 643-4 
Београд, 19.11.2020. 

 
ИЗБОРИ У РУКОМЕТУ У 2020/21. ГОДИНИ 

 
Рукометни савез Србије (у даљем тексту: РСС) као организација из члана 99. став 
1. Закона о спорту (у даљем тексту ЗоС) на електронској седници Скупштине 
одржаној 17-19..11.2020. године, на основу члана 58. став 1. тачка 8. Статута РСС, 
донела је одлуку о расписивању избора за представнике - делегате у Скупштини 
Савеза, као и одлуку о општим изборима на свим нивоима у оквиру РСС и 
утврдила рокове за спровођење избора. 

 Спортске организације регистроване као спортска удружења и 
територијални рукометни спортски савези из члана 21. став 1. тачка 1. и 
2. Статута РСС, треба да своје мандате органа и тела ускладе са условима из 
сопствених аката тих спортских организација и савеза, те изабрани органи и 
представници на изборној седници морају бити у складу са чланом 52 став 1 
и 2 ЗоС те члановима 55-64. ЗоС, а најкасније до 30. новембра 2020. године 
за спортске организације из члана 21. став 1. тачка 2, до 15. децембра 2020. 
године, за спортске организације из члана 21. став 1. тачка 1. (општински и 
међуопштински), односно до 31. јануара 2021. године (међуокружни и 
покрајински). 

 Струковне заједнице из члана 20. став 1. тачка 2. Статута РСС треба да 
своје мандате органа и тела ускладе са условима из сопствених аката тих 
спортских организација и савеза, те изабрани органи и представници на 
изборној седници морају бити у складу са чланом 52. став 1. и 2. ЗоС те 
члановима 55-64. ЗоС, а најкасније до 15. јануара 2021. године. 

 Територијални рукометни спортски савези из члана 20. став 1. тачка 1. 
Статута РСС треба да своје мандате органа и тела ускладе са условима из 
сопствених аката тих спортских организација и савеза, те изабрани органи и 
представници на изборној седници морају бити у складу са чланом 52. став 
1. и 2. ЗоС те члановима 55-64. ЗоС, а најкасније до 15. јануара 2021. године  

 Изборна седница Рукометног савеза Србије одржаће се до 28. фебруара 
2021. године. 

У случају да због више силе, као што је проглашена епидемија заразне болести, 
проглашено ванредно стање, или ванредна ситуација, или услед друге одлуке 
надлежног органа, са дејством на целој територији Републике Србије, због чијег 
спровођења је објективно немогуће одржати изборне седнице у горе наведеним 



роковима, Скупштина РСС овлашћује председника Скупштине РСС да утврди 
нове рокове за одржавање изборних седница.  

На изборној Скупштини, потребно је:  

 На основу члана 49. став 5. ЗоС и Правилника о књизи чланова удружења, 
друштава и савеза у области спорта утврдити чланове и права која 
проистичу из чланства. 

 На основу члана 57. став 1. и члана 58. став 1. тачка 9. Статута РСС потврдити 
избор представника – делегата у Скупштини, на основу одлуке удружене 
спортске организације оверене потписом законског заступника и печатом, 
како би процес одлучивања о свим питањима на Скупштини био пуноважан. 

Избори на нивоу спортских организација регистрованих као 
спортска удружења и територијалних рукометних спортских 
савеза из члана 21. став 1. тачка 1. и 2. Статута РСС  

За легитимно спровођење избора спортске организације регистроване као 
спортска удружења и територијални рукометни спортски савези из члана 21. 
став 1. тачка 1. и 2. Статута РСС морају да: 

 имају Статут у складу са Законом о спорту  

 имају на основу члана 49. Закона о спорту и члана 24. Статута РСС уредно 
вођену Књигу чланова у складу са Правилником о књизи чланова удружења, 
друштава и савеза у области спорта 

 имају не мањи број чланова од броја предвиђеног у складу са чланом 38. 
став 1. Закона о спорту 

 имају испуњене све услове прописане Правилником о условима за 
обављање спортских делатности и Правилником о ближим условима за 
обављање спортских активности и спортских делатности 

 имају у Статуту утврђен број представника или делегата у Скупштини и 
њихову структуру; потребно је посебно обратити пажњу на одредбе члана 
52. ЗоС, те онемогућити лицима која нису чланови да учествују у раду 
Скупштине спортског удружења или територијалног рукометног спортског 
савеза 

 имају своје последње Решење о упису у Националне евиденције и податке у 
ПДФ формату где се јасно виде изабрани органи и време трајања њихових 
мандата који се води код Националних евиденција а све на основу члана 
168. ставови 8. и 9. ЗоС, а под претњом санкција из члана 176. став 1. тачка 
31. ЗоС, 

 доставе спортском удружењу или територијалном рукометном спортском 
савезу чији су непосредан члан, извештај о одржаној скупштини (у форми 
записника са изборне скупштине, оверен печатом спортске организације или 
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савеза и потписима записничара, 2 оверача записника и председника 
Скупштине) и имена и презимена чланова изабраних у органе и тела 
спортске организације или територијалног савеза, те доставе у прилогу 
предходно наведена документа којим потврђују свој легитимитет, где ће 
такође приложити и последње пријављено Решење и ПДФ извод из 
Националних евиденција. Приликом избора председника и чланова 
Управног одбора, водити рачуна о ограничењима из члана 33. ЗоС. 

Избори на нивоу струковних заједница из члана 20. став 1. тачка 
2. Статута РСС 

За легитимно спровођење избора струковне заједнице из члана 20. став 1. тачка 
2. Статута РСС морају да: 

 имају Статут у складу са Законом о спорту  

 имају на основу члана 49. Закона о спорту и члана 24. Статута РСС уредно 
вођену Књигу чланова у складу са Правилником о књизи чланова удружења, 
друштава и савеза у области спорта 

 имају не мањи број чланова од броја предвиђеног у складу са чланом 38. 
став 1. Закона о спорту 

 имају испуњене све услове прописане Правилником о условима за обављање 
спортских делатности и Правилником о ближим условима за обављање 
спортских активности и спортских делатности 

 имају у Статуту утврђен број представника или делегата у Скупштини и 
њихову структуру; потребно је посебно обратити пажњу на одредбе члана 
52. ЗоС, те онемогућити лицима која нису чланови да учествују у раду 
Скупштине спортског удружења или територијалног рукометног спортског 
савеза 

 имају своје последње Решење о упису у Националне евиденције и податке у 
ПДФ формату где се јасно виде изабрани органи и време трајања њихових 
мандата који се води код Националних евиденција а све на основу члана 168. 
ставови 8. и 9. ЗоС, а под претњом санкција из члана 176. став 1. тачка 31. 
ЗоС, 

 доставе струковној заједници или Рукометном савезу Србије чији су 
непосредан члан, извештај о одржаној скупштини (у форми записника са 
изборне скупштине, оверен печатом струковне заједнице и потписима 
записничара, 2 оверача записника и председника Скупштине) и имена и 
презимена чланова изабраних у органе и тела струковне заједнице, те 
доставе у прилогу предходно наведена документа којим потврђују свој 
легитимитет, где ће такође приложити и последње пријављено Решење и 
ПДФ извод из Националних евиденција, 
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 уколико струковна заједница има представнике - делегате у Скупштини РСС, а 
њих бира одговарајући орган из Статута струковне заједнице, потребно је 
доставити одлуку тог органа о именовању делегата у Скупштини РСС, 
потписану од стране законског заступника и оверену печатом те заједнице. 

Избори на нивоу територијалних рукометних спортских савеза 
из члана 20. став 1. тачка 1. Статута РСС 

За легитимно спровођење избора територијални рукометни спортски савези из 
члана 20. став 1. тачка 1. Статута РСС морају да: 

 имају Статут у складу са Законом о спорту, 

 имају на основу члана 49. Закона о спорту и члана 24. Статута РСС уредно 
вођену Књигу чланова у складу са Правилником о књизи чланова удружења, 
друштава и савеза у области спорта 

 имају не мањи број чланова од броја предвиђеног у складу са чланом 38. 
став 1. Закона о спорту 

 имају испуњене све услове прописане Правилником о условима за 
обављање спортских делатности и Правилником о ближим условима за 
обављање спортских активности и спортских делатности 

 имају у Статуту утврђен број представника или делегата у Скупштини и 
њихову структуру; потребно је посебно обратити пажњу на одредбе члана 
52. ЗоС, те онемогућити лицима која нису чланови да учествују у раду 
Скупштине спортског удружења или територијалног рукометног спортског 
савеза 

 имају своје последње Решење о упису у Националне евиденције и податке у 
ПДФ формату где се јасно виде изабрани органи и време трајања њихових 
мандата који се води код Националних евиденција а све на основу члана 
168. ставови 8. и 9. ЗоС, а под претњом санкција из члана 176. став 1. тачка 
31. ЗоС, 

 доставе међуокружном савезу или покрајинском савезу и Рукометном савезу 
Србије, чији су непосредан члан, извештај о одржаној скупштини (у форми 
записника са изборне скупштине, оверен печатом територијалног савеза и 
потписима записничара, 2 оверача записника и председника Скупштине) и 
имена и презимена чланова изабраних у органе и тела територијалног 
савеза, те доставе у прилогу предходно наведена документа којим потврђују 
свој легитимитет, где ће такође приложити и последње пријављено Решење 
и ПДФ извод из Националних евиденција. Приликом избора председника и 
чланова Управног одбора, водити рачуна о ограничењима из члана 33. ЗоС, 

 уколико савез има представнике - делегате у Скупштини РСС, а њих бира 
одговарајући орган из Статута спортске организације, потребно је доставити 
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одлуку тог органа о именовању делегата у Скупштини РСС, потписану од 
стране законског заступника и оверену печатом тог савеза. 

Избори на нивоу Рукометног савеза Србије 

На изборној седници Скупштине Рукометног савеза Србије биће потврђени 
мандати представника – делегата удружених организација које представљају 
чланове РСС у складу са чланом 20. став 2. Статута РСС по принципу 
територијалног представљања који подразумева покривеност територије у 
складу са територијалном организацијом из члана 45. Статута РСС а који дају 
представнике – делегате у РСС, те уколико нема услова из члана 22. Статута РСС 
и није спровела изборе у напред наведеним роковима и по напред наведеним 
процедурама удруженој организацији неће бити потврђен мандат представника 
– делегата у Скупштини. Такође, неће бити потврђени мандати представника – 
делегата удружених организација ако нису чланови удружених организација, и 
уколико не поседују овлашћење потписано од стране законског заступника и 
оверено пречатом удружене организације који даје представника – делегата. 

 
Скупштина 

Рукометног савеза Србије 
Председник 

Владислав Крсмановић, с.р. 
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