
 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

Београд, 10.3.2021 

СТАТУТ 
РУКОМЕТНОГ САВЕЗА 

СРБИЈЕ 
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На основу цлана 40. став 3. и цлана 55. став 3. тацка 1.), а у вези са цланом 98. став 
3. Закона о спорту („Сл. гласник РС“, бр. 10/16), и цлана 58. став 1. тацка 2. Статута 
Рукометног савеза Србије од 29.7.2020. године, Скупштина Рукометног савеза 
Србије, на седничи од 10.3.2021. године усвојила је Статут Рукометног савеза 
Србије. 

 

С T А T У Т 
РУКОМЕТНОГ САВЕЗА СРБИЈЕ 

ОСНОВНИ ПОЈМОВИ, ДЕФИНИЧИЈЕ И СКРАЋЕНИЧЕ 

Основни појмови, дефиничије и скраћениче, коришћене у овом статуту: 

РСС:   Рукометни савез Србије 

ЕХФ:   Европска рукометна федерачија 

ИХФ:   Међународна рукометна федерачија 

МОС:    Министарство омладине и спорта Републике Србије 

ОКС:   Олимпијски комитет Србије 

ССС:   Спортски савез Србије 

Цлан РСС: Свако правно личе и други обличи удруживања у оквиру РСС 
примљени у цланство РСС у складу сa овим статутом 

Службена лича: Сви цланови свих органа и радних тела РСС и удружених 
организачија, рукометне судије, делегати, контролори, 
мериочи времена, записницари и остала лича одговорна за 
медичинска, техницка и административна питања у такмицењу 
и раду у оквиру РСС 

Територијални обличи удруживања правних лича  

и других облика:  Организовања унутар РСС, за одређену територију 

ОпРС: Општински рукометни савез је територијални рукометни савез 
који цине спортске организачије са територије једне општине. 

МОпРС                  Међуопштински рукометни савез је територијални рукометни 
савез који цине спортске организачије са територије две 
општине и са више општина.  

ГРС                     Градски рукометни савез је територијални рукометни савез 
који цине спортске организачије и удружења са територије 
једног града. 
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ОкРС Окружни рукометни савез је територијални рукометни савез 
који цине спортске организачије и удружења са територије 
једног округа. 

МОкР  Међуокружни рукометни савез  је територијални рукометни 
савез који цине спортске организачије и удружења са 
територије 2 (два) и више округа. 

РРС:  Регионални рукометни савез је територијални рукометни савез 
који цине спортске организачије са територија у складу са 
номенклатуром статистицких територијалних јединича које су 
одређене за потребе регионалног развоја из цлана 5. став 1. 
Закона о регионалном развоју Републике Србије.   

Заједнича клубова: Облик удруживања клубова унутар РСС 

Струковне заједниче: Обличи удруживања струцних лича унутар РСС. 

Рукометни струцњак: Личе које има одговарајуће више или високо образовање 
у области рукометног спорта, или је, у складу са Законом 
о спорту, оспособљено за обављање одређених струцних 
послова у рукометном спсорту  

Струцњак у рукомету: Личе других занимања које има одговарајуће 
образовање и звање за обављање те врсте послова и 
доприноси остваривању активности и делатности у 
рукометном спорту 

Спортска организачија:  Организачија која се оснива ради обављања спортских 
активности и спортских делатности у складу са ЗОС 

Клуб: Спортска организачија која континуирано уцествује у 
такмицењу у оквиру РСС 

Играц: Спортиста који је као играц рукомета регистрован код 
надлежног органа РСС 

Рукомет: Спортска игра која се организује у складу са 
међународним правилима рукометне игре 

УО РСС:   Управни одбор Рукометног савеза Србије 

РРЧ:    Регионални регистрачиони чентар  

ЗОС:    Закон о спорту Републике Србије 

Термини којима су у овом статуту ознацени положаји, професије, односно 
занимања, изражени у граматицком мушком роду, подразумевају природни 
мушки и женски род лича на која се односе. 

I. ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ 

Цлан 1. 

Рукометни савез Србије (у даљем тексту: РСС) надлежни је начионални грански 
спортски савез удружених територијалних рукометних спортских савеза, клубова, 
струковних заједнича и појединача, који имају седиште, односно пребивалиште, 
на територији Републике Србије, а у области рукометног спорта.  
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Цлан 2. 

РСС је организован у складу са Уставом Републике Србије, Законом о спорту 
Републике Србије, правилима Међународне рукометне федерачије (ИХФ) и 
Европске рукометне федерачије (ЕХФ), Статутом Олимпијског комитета Србије и 
нормативним актима РСС. 

Као надлежан начионални грански спортски савез РСС је искљуциво надлежан 
да путем спортских правила и нормативних аката уређује обављање спортских 
активности и спортских делатности у области рукомета на територији Републике 
Србије. 

Цлан 3. 

РСС је добровољна, невладина, неполитицка и непрофитна организачија 
заснована на слободи удруживања и највиши je облик удруживања у Републичи 
Србији у области рукометног спорта. 

РСС и његови цланови функчионишу као јединствен систем свих облика 
рукометног спорта на територији Републике Србије. 

Цлан 4. 

Удруживањем и деловањем у организачијама у области рукомета, играци, 
тренери, судије, спортски струцњачи и друга лича која се баве рукометом, 
остварују заједницке чиљеве на развоју рукомета, а у складу са Законом о спорту, 
овим статутом, спортским правилима РСС, правилима ИХФ и ЕХФ и Статутом ОКС. 

На сва лича из претходног става спортска правила РСС непосредно се примењују, 
осим ако нису у супротности са ЗОС. 

1. Назив и седиште 

Цлан 5. 

Пун назив РСС је: Рукометни савез Србије.  

Скраћени назив је: РСС. 

Назив РСС у међународној комуникачији је: SER;I:N H:ND;:LL FEDER:ТION.  

Седиште РСС је у Београду, Улича Тошин бунар 272. 

Одлуку о промени назива РСС доноси Скупштина РСС. 

Одлуку о промени седишта РСС доноси УО РСС. 

2. Подруцје  активности и делатности 

Цлан 6. 

РСС обавља активности и делатности на остваривању статутарних и програмских 
чиљева на челој територији Републике Србије. 

3. Правни статус 

Цлан 7. 

РСС је правно личе са статусом надлежног начионалног гранског спортског савеза 
у Републичи Србији, у области рукометног спорта. 
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РСС је правно личе са правима, обавезама и одговорностима утврђеним Законом 
и овим статутом. 

Претежна делатност РСС је 93.19 - остале спортске делатности. 

РСС одговара за своје обавезе својом челокупном имовином. 

4. Симболи РСС 

Цлан 8. 

РСС има своје симболе визуелног идентитета и то: знак и заставу. 

Знак РСС је чрвено-плави штит, а у чентру се налази бела рукометна лопта 
пресецена плавим крстом са цетири стилизована плава слова „С“. На горњем делу 
штита, по хоризонтали, на чрвеној позадини исписано је „РСС“, а на плавој 
позадини „РУКОМЕТНИ САВЕЗ СРБИЈЕ“, и то све ћирилицким писмом.  

Застава РСС је стилизована државна застава Републике Србије са знаком РСС у 
средини, у размери 1 : 2,5.  

Одлуку о промени симбола РСС доноси УО РСС. 

5. Пецат и штамбиљ РСС 

Цлан 9. 

РСС има свој пецат који је округао са знаком РСС у средини и текстом у спољном 
кругу, у којем су ћирилицким писмом исписани пун назив и адреса седишта РСС. 

РСС има свој штамбиљ који је правоугаон, а на ком су, у горњем делу, исписани 
пун назив и седиште РСС, а испод тога су остављени простори за деловодни број и 
датум. 

6. Цланство у другим организачијама 

Цлан 10. 

РСС је цлан Олимпијског комитета Србије (ОКС).  

РСС је цлан Спортског савеза Србије (ССС). 

РСС је цлан ИХФ и ЕХФ. 

РСС може да се уцлани и у друге одговарајуће начионалне и међународне 
организачије од знацаја за остваривање чиљева РСС. 

О уцлањивању РСС у друге организачије одлуку доноси Скупштина РСС. 

7. Заступање и представљање 

Цлан 11. 

РСС представља и заступа председник УО РСС (у даљем тексту председник). 

РСС  заступа  и  генерални  секретар  РСС  (у  даљем  тексту  генерални  секретар)  у  
оквиру овлашћења добијених од Управног одбора РСС (у даљем тексту УО). 
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8. Политицки статус, забрана дискриминачије, регистровање и профит 

Цлан 12. 

РСС је неполитицка и нестранацка организачија. РСС забрањује сваки вид 
дискриминачије. 

Забрањена је свака непосредна и посредна дискриминачија лича у надлежности 
РСС и цланова РСС, укљуцујући ту и говор мржње, с обзиром на неко стварно или 
претпостављено лицно својство, статус, опредељење или уверење, а све на 
отворен или прикривен нацин, у складу са Законом. 

Одредбе општих аката РСС и цланова РСС којима се утврђује дискриминачија лича 
или се дискриминише личе у њиховој надлежности не примењују се, а појединацна 
акта као и одредбе уговора између спортисте и спортског струцњака са спортском 
организачијом, којима се врши дискриминачија ништава су. 

У РСС и код цланова РСС није допуштено кршење слобода и права цовека и 
грађанина. 

Сва лича у оквиру РСС и цланова РСС дужна су да се супротстављају свакој врсти 
злоупотреба, злостављања, дискриминачије и насиља према дечи. 

Сваки цлан РСС има право на накнаду штете коју претрпи актима дискриминачије, 
у складу са Законом. 

Цлан 13. 

РСС је регистрован у надлежном регистру у Агенчији за привредне регистре. 

РСС је непрофитна организачија. 

Цлан 14. 

Финансијска и материјална средства РСС могу се користити искљуциво за 
остваривање чиљева и задатака РСС дефинисаних овим статутом. 

РСС има динарски и девизни рацун и преко њих послује самостално преко 
овлашћене пословне банке. 

II. ЧИЉЕВИ, ЗАДАЧИ И САДРЖАЈ АКТИВНОСТИ РСС 

1. Чиљеви 

Цлан 15. 

Чиљеви РСС су да: 

1) унапређује, развија рукометни спорт у Републичи Србији и да му пружа 
подршку; 

2) уређује обављања рукометних спортских активности и делатности путем 
спортских правила на територији Србије и контролише њихово спровођење; 

3) организује и води начионална спортска такмицења и контролише да се на 
територији Србије спортска такмицења организују и спроводе на основу 
спортских резултата; 

4) поштује правила равноправности уцесника у спорту; 
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5) поштује правила Закона о спрецавању допинга у спорту; 

6) репрезентује начионални рукометни спорт на међународним такмицењима и у 
међународним спортским савезима. 

2. Задачи 

Цлан 16. 

Задачи РСС су да: 

1) нормативно уређује и организује рукометни спорт; 

2) нормативно уређује права и дужности сваког цлана РСС; 

3) организује рукометне утакмиче репрезентачије Србије; 

4) ствара услове за финансирање репрезентативних селекчија; 

5) води евиденчију цланова, спортиста, лицних података спортиста и спрецава 
њихову злоупотребу; 

6) доноси програм развоја и годишње програме; 

7) врши заштиту података и обавезно цува податке у складу са законима 
Републике Србије.  

3. Садржај активности 

Цлан 17. 

РСС своје чиљеве и задатке остварује путем следећих активности: 

1. доношењем програма развоја за 4 године; 

2. подношењем предлога годишњих програма МОС–у и ОКС-у; 

3. подношењем предлога годишњег програма давања стипендија за спортско 
усавршавање врхунских спортиста аматера, начионалних признања за 
посебан допринос развоју и афирмачији рукомета, доделе награда и новцане 
помоћи  врхунским спортистима, као и организачије кампова за 
перспективне спортисте; 

4. стварањем услова за постизање врхунских спортских резултата; 

5. организовањем рукометних спортских манифестачија и такмицења; 

6. уцешћем у рукометним спортским манифестачијама и такмицењима у земљи 
и иностранству; 

7. представљањем и репрезентовањем рукометног спорта начионалног и 
клупског у ИХФ, ЕХФ и другим надлежним међународним спортским 
савезима и организачијама и на такмицењима које они организују; 

8. старањем о начионалним рукометним репрезентачијама; 

9. перманентним струцним образовањем и усавршавањем спортских 
струцњака и струцњака у рукометном спорту; 

10. пружањем помоћи својим цлановима у унапређењу струцног рада; 

11. подстичањем рада својих цланова додељивањем награда и признања за 
изузетне спортске резултате и за допринос развоју и унапређењу рукомета у 
Републичи Србији; 
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12. усклађивањем активности цланова РСС; 

13. уређивањем система рукометних спортских такмицења у Републичи Србији; 

14. уређивањем система  личенчирања спортских  организачија, спортиста, 
судија,  спортских струцњака и других службених лича за уцешће у 
рукометним такмицењима, издавањем, обнављањем и одузимањем дозвола 
за рад и уцешћем у такмицењима; 

15. ангажовањем у Олимпијском комитету Србије; 

16. сарадњом са другим организачијама у области спорта у Републичи Србији; 

17. заступањем заједницких интереса својих цланова пред државним органима, 
органима аутономних покрајина и органима јединича локалне самоуправе; 

18. издавањем сопствених публикачија и подршком излажења других 
публикачија од знацаја за развој рукомета у Републичи Србији; 

19. утврђивањем спортских правила за обављање спортских активности и 
делатности у области рукомета у Републичи Србији, у складу са Законом о 
спорту; 

20. остваривањем међународне спортске сарадње; 

21. остваривањем сарадње са рукометним клубовима и организачијама српске 
дијаспоре; 

22. популаризачијом рукомета и рукомета на песку у медијима, образовним 
институчијама и другим организачијама; 

23. предузимањем мера за спрецавање негативних појава у спорту (допинг, 
насиље и недолицно понашање, лажирање спортских резултата); 

24. бригом о заштити здравља спортиста; 

25. подстичањем бављења спортом, посебно жена, дече и омладине, у свом  
подруцју деловања; 

26. подршком школском спорту; 

27. усвајањем спортских правила у складу са ЗОС и спортским правилима ИХФ и 
ЕХФ; 

28. давањем мишљења надлежном Министарству о постојању интереса за 
пријем у држављанство Републике Србије спортисте или спортског 
струцњака који је страни држављанин; 

29. другим активностима и мерама које доприносе реализачији чиљева РСС; 

Остваривање чиљева РСС ближе се регулише одговарајућим општим и другим 
актима, које доносе надлежни органи РСС у складу са овим статутом. 

4. Репрезентативне селекчије 

Цлан 18. 

РСС је обавезан да ствара услове за успешан рад начионалних рукометних 
репрезентачија с чиљем достојног репрезентовања Републике Србије и српског 
рукомета. 
Спортске организачије у области рукомета дужне су да омогуће спортисти који је 
позван у репрезентачију уцешће у начионалној рукометној репрезентачији, а у 
складу са спортским правилима РСС. 
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РСС је у обавези да закљуци Уговор о осигурању спортиста од последича 
несрећног слуцаја за време обављања спортске активности приликом наступа за  
Репрезентачију Србије на основу утврђеног рангирања спортиста и спортских 
струцњака, у складу са ЗОС, осим ако су осигурани у клубу у складу са цланом 21. 
ЗОС. 

За репрезентачију Србије може да уцествује спортиста или струцњак коме је 
утврђена здравствена способност, у складу са Законом. 

Цлан 19. 

Цланови репрезентачије морају имати спортске и одговарајуће моралне 
квалитете. Изабрани репрезентативач дужан је да испуњава све обавезе према 
репрезентачији. 

Односи, обавезе, права и дужности цланова репрезентачије регулишу се Кодексом 
о правима и обавезама цланова РСС према репрезентачији Србије. 

5. Такмицења 

Цлан 20. 

РСС води систем такмицења на територији Републике Србије. 

У остваривању својих чиљева у вези са вођењем такмицења, РСС може поверити 
вођење или одузети право вођења одређених такмицења укљуцујући ту и 
издавање дозволе за сезону удружењу или организачији које су основале 
спортске организачије које уцествују у такмицењу или које је основао сам РСС. 

РСС и удружење, односно организачија из става 2. овог цлана регулишу међусобне 
односе споразумом или уговором. 

РСС утврђује правила, спортска правила и услове за организовање свих  
рукометних спортских такмицења на нивоу Републике Србије и уцешће на њима, 
за све категорије, осим ако овим статутом није другације одређено. 

РСС даје сагласност за уцешће клубова у међународним рукометним 
такмицењима. 

Цлан 21. 

Спортска организачија у области рукомета може да уцествује у рукометним 
такмицењима на територији Републике Србије: 

- уколико је активан цлан РСС; 

- уколико се на основу спортских резултата квалификовала за наступ у одређеном  
рангу такмицења; 

- уколико има регистрован односно личенчиран потребан број играца и тренера и 
уколико испуњава друге услове које су прописали ЗОС и правила РСС. 

Спортска организачија дужна је да усклади своја нормативна акта са ЗОС и 
Статутом РСС.  

Надлежни орган РСС утврђује испуњеност услова из става 1. овог цлана пре 
поцетка сваке такмицарске сезоне и о томе доноси одговарајућу одлуку. 
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III. СТРУЦНИ РАД 

Цлан 22. 

Струцни рад у РСС обављају спортски струцњачи, који имају дозволу за раду у 
складу са Законом и правилима РСС. 

Цлан 23. 

Највиша спортска звања из номенклатуре спортских занимања коју утврђује  
надлежни министар, могу да стекну само спортски струцњачи који имају 
прописано образовање у складу са Законом о спорту. 

Цлан 24. 

Струцно–васпитни рад са дечом могу обављати само спортски струцњачи који 
имају одговарајуће више или високо образовање у области физицког васпитања и 
спорта или су осим основне струцне оспособљености и посебно струцно 
оспособљени за струцни рад са дечом, а у складу са ЗОС.  

Под дечом се сматрају лича која имају мање од 16 година живота. 

IV. ЦЛАНОВИ И ОБЛИЧИ ОРГАНИЗОВАЊА РСС 

1. Цланови 

Цлан 25. 

У оквиру РСС постоје две категорије цланова: 

1. непосредни; 
2. посредни. 

Непосредни цланови су:  

1.1. регионални рукометни савези:  

1.1.1. Рукометни савез Чентралне Србије,  

- огранак РС Западна Србија са седиштем у Крагујевчу и  

- огранак РС Истоцна Србија са седиштем у Нишу, 

1.1.2. Рукометни савез Војводине, са седиштем у Новом Саду, 

1.1.3. Рукометни савез Београда, са седиштем у Београду, 

1.1.4. Рукометни савез Косова и Метохије, са седиштем у Косовској 
Митровичи.  

1.2. заједниче рукометних клубова, и то:  

1.2.1. Заједнича клубова Супер рукометне лиге за мушкарче,  

1.2.2. Заједнича клубова Супер рукометне лиге за жене,  

1.2.3. Заједнича клубова Супер „Б“ рукометне лиге,  

1.3. струковне заједниче, и то:  

1.3.1. Заједнича судија и контролора РСС, са седиштем у Београду,  

1.3.2. Заједнича тренера РСС, са седиштем у Београду,  
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1.3.3. Заједнича делегата РСС, са седиштем у Београду,  

1.3.4. Заједнича играца РСС, са седиштем у Београду. 

Непосредни цлан РСС са исте територије може постати само један територијални 
рукометни савез из става 2. тацке 1.1. овог цлана, односно само по једна заједнича 
рукометних клубова из става 2. тацке 1.2. овог цлана и само по једна струковна 
заједнича из става 2. тацке 1.3. овог цлана.  

Посредни цланови РСС су:  

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

2.2. рукометни клубови, преко одговарајућих територијалних рукометних 
спортских савеза и заједнича клубова;  

2.3. цланови рукометних клубова, преко тих клубова;  

2.4. цланови струковних заједнича, преко тих заједнича.  

Цланови морају да испуњавају услове предвиђене ЗОС.  

Скупштина РСС, на предлог УО РСС, доноси Правилник о цланству, којим се 
дефинише нацин уцлањења, права и обавезе цланова, престанак цланства, нацин 
вођења књиге цланова и друга питања у вези са цланством.  

1.2. Књига цланова и друге евиденчије 

Цлан 26. 

РСС води Књигу цланова. 

РСС и његови цланови воде евиденчије својих цланова путем Књиге цланова која 
се води у складу са ЗОС и Правилником о Књизи цланова. 

Приликом вођења евиденчија из претходног става као и других збирки података и 
приликом издавања или подношења докумената од стране РСС и цланова РСС, 
остварује се заштита података о лицности и приватности у складу са одредбама 
ЗОС и закона којим се уређује заштита података о лицности. 

Цлан 27. 

Спортске организачије, организачије у области рукомета и рукометна удружења 
своја права и обавезе остварују путем рада органа РСС, а у складу са Статутом и 
спортским правилима РСС, својим статутима, односно правилничима, који морају 
да буду у складу са Статутом и спортским правилима РСС. 

Цланови органа РСС одговарају солидарно за штету коју својом одлуком 
проузрокују Савезу, ако такву одлуку донесу намерно или крајњом непажњом. На 
поступак утврђивања одговорности, рокове, висину одштете и друга питања у 
вези с одговорношћу за штету сходно се примењују одредбе ЗОС. 

1.3. Дисчиплинска одговорност цланова и других лича 

Цлан 28. 

Цланови и лича у ингеренчији РСС која намерно или нехатно поступе супротно 
Статуту и другим општим актима РСС, одлукама органа или овлашћених лича РСС, 
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или повреде углед РСС или рукометног спорта, могу дисчиплински одговарати и 
бити кажњена: 

1. опоменом; 

2. суспензијом; 

3. новцаном казном; 

4. одузимањем бодова; 

5. одузимањем личенче; 

6. забраном наступа на такмицењима и манифестачијама; 

7. забраном организовања, односно одржавања такмицења и манифестачија; 

8. забраном обављања дужности у рукометном спорту; 

9. забраном регистрачије играца и тренера; 

10. враћањем у нижи степен такмицења.  

11. искљуцењем из РСС. 

Скупштина ближе уређује дисчиплинске мере, дисчиплинске прекршаје и 
дисчиплински поступак Дисчиплинским правилником РСС, у складу са овим 
статутом. 

1.4.   Рукометне заједниче  

Цлан 29. 

Рукометне заједниче непосредни цланови РСС своја права и обавезе остварују 
путем рада органа РСС, а у складу са Статутом РСС и својим статутима, односно 
правилничима, који морају да буду у складу са Статутом РСС и ЗОС. 

Све рукометне заједниче цланови РСС дужне су да своја општа акта доставе УО 
РСС на потврђивање. 

У слуцају да УО РСС не потврди неки од општих аката рукометних заједнича, она ће 
им бити враћена да изврше потребне измене и да измењени општи акт поново 
доставе УО РСС на потврђивање у року који је одредио УО РСС. 

Сва ошта и посебна акта рукометних заједнича ступају на снагу даном 
потврђивања од стране УО РСС.     

Уколико Заједнича престане да постоји као правно личе или не испуњава услове 
прописане Законом и актима РСС губи могућност делегирања представника у 
Скупштини. 

2.   Територијална организачија РСС 

2.1. Општински рукометни савез (ОпРС) 

Цлан 30. 

Општински рукометни савез је облик повезивања (удруживања) 3 (три) рукометна 
клуба или више рукометних клубова и удружења са територије једне општине као 
јединиче локалне самоуправе. 
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Организачија и рад ОпРС остварују се у складу са њиховим актима, који морају да 
буду усклађени са актима организачионих облика у које се удружују и актима РСС. 

2.2. Међуопштински рукометни савези (МОпРС) 

Цлан 31. 

Међуопштински рукометни савез (МОпРС) је облик повезивања (удруживања) 3 
(три) општинска савеза или више општинских савеза. 

Организачија и рад  МОпРС  остварују се у складу са њиховим актима, који морају 
да буду усклађени са актима организачионих облика у које се удружују и актима 
РСС. 

2.3. Градски рукометни савези (ГРС) 

Цлан 32.  

Градски рукометни савез (ГРС) је облик повезивања 3 (три) рукометна клуба и 
удружења или више рукометних клубова и удружења или 3 (три) општинска 
савеза или више општинских савеза са подруцја једног града.  

Организачија и рад ГРС остварују се у складу са њиховим актима, који морају да 
буду усклађени са актима организачионих облика у које се удружују и актима РСС. 

2.4.  Окружни рукометни савези (ОкРС) 

Цлан 33. 

Окружни рукометни савези (у даљем тексту: ОкРС) обличи су удруживања 
рукометних клубова и удружења на територијалном принчипу у оквиру РСС. 

ОкРС оснивају клубови и удружења са њихове територије и путем њиховог рада 
остварују права и активности и остали цланови рукометне организачије. 

Територија коју обухвата ОкРС истоветна је са територијално-политицком  
поделом Републике Србије на округе. 

2.5.  Међуокружни рукометни савези (МОкРС) 

Цлан 34. 

Међуокружни рукометни савез (МОкРС) је облик повезивања 3 (три) окружна 
савеза или више окружних савеза. 

Организачија и рад МОкРС остварују се у складу са њиховим актима, који морају 
да буду усклађени са актима организачионих облика у које се удружују и актима 
РСС. 

2.6. Регионални рукометни савези 

Цлан 35. 

Регионални рукометни савези (у даљем тексту РРС) територијални су рукометни 
савези. 
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РРС оснивају окружни рукометни савези, градови, заједниче и рукометни клубови 
и удружења са територије која одговара политицко-територијалној подели 
Републике Србије.  

РРС су саставни географски делови јединствене рукометне организачије Србије. 

РРС могу имати једну или више регионалних канчеларија, цијим радом руководи 
личе које именују органи РРС и које не може да буде цлан органа или радних тела 
РРС. 

Цлан 36. 

Регионални рукометни савези РСС су:  

1. Рукометни савез Војводине, са седиштем у Новом Саду;  
2. Рукометни савез Београда, са седиштем у Београду; 
3. Регионални рукометни савез Чентралне Србије:  

- Огранак Рукометни савез Западне Србије, са седиштем у Крагујевчу, 
- Огранак Рукометни савез Истоцне Србије, са седиштем у Нишу;  

4. Регионални рукометни савез Косова и Метохије, са седиштем у Косовској 
Митровичи. 

У састав Огранка Рукометног савеза Западне Србије, седиште у Крагујевчу, улазе: 

- ГРС Крагујевач, 
- ОРС Шумадијски, 
- ОРС Златиборски, 
- ОРС Моравицки, 
- ОРС Поморавски, 
- ОРС Рашки, 
- ОРС Расински, 
- ОРС Мацвански, 
- ОРС Колубарски. 

У састав Огранка Рукометног савеза Истоцне Србије, седиште у Нишу, улазе: 

- ГРС Ниш, 
- ОРС Подунавски, 
- ОРС Браницевски, 
- ОРС Зајецарски, 
- ОРС Борски, 
- ОРС Топлицки, 
- ОРС Пцињски, 
- ОРС Јабланицки, 
- ОРС Нишавски, 
- ОРС Пиротски. 

Цлан 37. 

РРС преко својих органа могу у сарадњи са ОРС и РСС да: 

1. организују и спроводе такмицења на нивоу РРС која им је поверио РСС; 

2. у складу са одлукама надлежних органа РСС, региструју играце у оквиру 
Регионалног регистрачионог чентра; 
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3. прате и брину о унапређењу судијског и тренерског кадра на територији РРС; 

4. у складу са програмом рада РСС и одлукама Струцног савета организују 
контролне тренинге селекчија рукометаша млађих категорија на територији 
РРС; 

5. организује струцне и друге активности у оквиру РРС као што су кампови, 
струцни семинари (за тренере, судије, делегате) и слицно; 

6. утврђују своју унутрашњу организачију; 

7. бирају своје делегате у Скупштину РСС; 

8. обављају и друге послове које им, у складу са Статутом, повери УО РСС. 

Цлан 38. 

Унутар РРС могу да постоје и друге форме територијалног организовања, којима 
РРС могу поверити извршавање појединих послова из свог делокруга. 

Статус и делокруг рада ових савеза уређују се статутом и другим актима РРС који 
морају да буду у сагласности са Статутом и другим општим актима РСС. 

Цлан 39. 

РРС су дужни да редовно информишу УО РСС о својим активностима и да на њихов 
захтев поднесу извештај о раду. 

Цлан 40. 

У слуцају када очени да су одлукама органа РРС повређени Статут РСС или други 
општи акти РСС, односно да су повређена права цланова РСС, УО РСС може такву 
одлуку поништити и вратити РРС на поновно одлуцивање или је преинацити. 

Уколико органи РРС не обављају своје дужности у складу са Статутом и другим 
општим актима РСС и РРС, УО РСС може послове из надлежности РРС привремено 
пренети у делокруг других органа РСС. 

Одлуком Скупштине РСС, РРС могу да буду додељена и средства из других извора 
РСС. 

V. УНУТРАШЊА ОРГАНИЗАЧИЈА  РСС 

Цлан 41. 

РСС управљају његови цланови преко својих представника у органима РСС. 

Органи РСС су: 

1. Скупштина РСС; 

2. Управни одбор РСС; 

3. Надзорни одбор РСС. 

4. председник Скупштине РСС;  

5. председник Управног одбора РСС; 

6. Стална арбитража РСС; 

7. Комисија за жалбе РСС;  
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8. Одбор за хитна питања РСС; 

У слуцају када Скупштина разреши било који орган РСС пре истека мандата, 
мандат новоизабраном органу траје до краја периода за који је разрешени орган 
биран. 

1. Скупштина РСС  

Цлан 42. 

Скупштина је највиши орган РСС. 

Скупштину сацињавају представничи спортских огранизачија, заједнича клубова 
и струковних заједнича (у даљем тексту делегати).  

Спортске организачије, заједниче клубова и струковне заједниче бирају своје 
делегате у Скупштину РСС. 

Делегати спортских организачија морају да имају пребивалиште на територији 
РРС на цијој територији су изабрани.  

Скупштину цине делегати цланова РСС и то: 

1. Региони: 

 - РС Војводине има 9 (девет) делегата; 

 - РС Београда има 9 (девет) делегата;  

 - РС Чентрална Србија – огранак РС Западна Србија има 9 (девет) делегата;    

 - РС Чентрална Србија – огранак РС Истоцна Србија има 9 (девет) делегата; 

 - РС Косово и Метохија – има 1 (једног) делегата. 

2. Заједниче клубова:  

- Заједнича клубова Супер „А“ мушке лиге Србије има 1. (једног) делегата; 

- Заједнича клубова Супер „А“ женске лиге Србије има 1. (једног) делегата; 

- Заједнича  клубова Супер „Б“  мушких и женске лиге Србије има 1. (једног) 
делегата. 

3. Струковне заједниче:  

- Заједнича тренера Рукометног савеза Србије има 1. (једног) делегата; 

- Заједнича судија и контролора Рукометног савеза Србије има 1. (једног) 
делегата; 

- Заједнича делегата Рукометног савеза Србије има 1. (једног) делегата; 

- Заједнича играца Србије има 1. (једног) делегата.  

Цлан 43. 

Делегати Скупштине РСС бирају се на период од 4 (цетири) године. 

Надлежни органи региона, заједнича клубова и струковних заједнича бирају и 
разрешавају делегате у Скупштини РСС на нацин и по поступку који је утврђен 
њиховим статутима. 
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Делегати у Скупштини РСС одговорни су за извршавање својих функчија 
регионима, односно заједничи клубова и струковним заједничама цији су 
представничи. 

Делегату региона, заједниче клубова или струковних заједнича превремено 
престаје мандат делегата у Скупштини РСС уколико: 

1. поднесе оставку; 
2. изгуби својство цлана; 
3. га опозове и замени другим делегатом и пре истека мандата регион; 

заједнича клубова или струковна заједнича; 
4. умре. 

Цлан 44. 

У  оквиру броја делегата из цлана 42. став. 5. тацка 1. овог статута, Рукометног 
савеза Чентралне Србије-огранак Исток и огранак Запад, Рукометног савеза 
Војводине, Рукометног савеза Београда и Рукометног савеза Косова и Метохије, 
морају да буду заступљени: 

- 4 (цетири) делегата из клубова цланова Супер „А“ рукометне лиге; 

- 3 (три) делегата из клубова цланова Супер „Б“ рукометне лиге; 

- 2 (два) делегата из клубова осталих лига. 

Уколико не постоји довољан број клубова у одређеном региону у некој од лига, 
број делегата се попуњава цлановима клубова ниже лиге. 

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

Делегати у Скупштини РСС одговорни су за извршавање својих функчија органима 
из цлана 43. став 2. овог статута, који су их бирали. 

Разлози и поступак за опозив делегата из Скупштине РСС уређују се општим 
актима органа из цлана 43. став 2. овог Статута, који су их бирали. 

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

Цлан 45. 

Скупштина обавља следеће послове: 

1. доноси Статут и Одлуку о изменама и допунама Статута; 

2. бира и разрешава председника Скупштине; 

3. бира и разрешава потпредседника Скупштине; 

4. верификује избор и разрешење делегата Скупштине; 

5. бира и разрешава председника УО,  

6. бира и разрешава потпредседнике и цланове УО РСС, на предлог председника 
УО РСС; 

7. одлуцује о именовању и разрешењу лича овлашћених за заступање РСС;   

8. бира и разрешава председника и цланове Надзорног одбора РСС; 
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9. бира и разрешава председника, заменика председника и арбитре Сталне 
арбитраже РСС; 

10. бира и разрешава председника и цланове Комисије за жалбе РСС; 

11. доноси Пословник о раду Скупштине; 

12. доноси Правилник о такмицењу РСС и Одлуку о изменама и допунама  
Правилника о такмицењу; 

13. доноси Регистрачиони правилник РСС и Одлуку о изменама и допунама 
Регистрачионог правилника; 

14. доноси Дисчиплински правилник РСС и Одлуку о изменама и допунама 
Дисчиплинског правилника; 

15. доноси Правилник о сталној арбитражи РСС и Одлуку о изменама и допунама 
Правилника о сталној арбитражи; 

16. доноси Правилник о цланству и Одлуку о изменама и допунама Правилника о 
цланству; 

17. потврђује пословнике о раду Скупштинских комисија и тела; 

18. разматра и усваја годишњи извештај председника Скупштине РСС; 

19. разматра и усваја годишњи извештај УО РСС; 

20. разматра и усваја годишњи извештај Надзорног одбора РСС; 

21. разматра и усваја годишњи извештај Сталне арбитраже РСС; 

22. разматра и усваја годишњи извештај Комисије за жалбе РСС; 

23. даје обавезујуће тумацење општих аката које доноси; 

24. утврђује међународну политику РСС; 

25. одлуцује о кандидатурама за организачију и одржавање светских, европских 
и других међународних рукометних такмицења у Србији; 

26. одлуцује о уцлањењу РСС у друге организачије и престанку његовог цланства у 
њима; 

27. доноси програм развоја за 4 године; 

28. доноси средњороцни план развоја и програм рада; 

29. усваја годишњи финансијски план РСС;  

30. усваја редован годишњи финансијски извештај РСС и прихвата ревизорски 
извештај; 

31. усваја извештај о реализачији програма који се финансирају из јавних 
средстава; 

32. одлуцује о ванредним правим лековима против правоснажних одлука 
Комисије за жалбе РСС; 

33. доноси одлуку о расписивању редовних и ванредних избора за делегате 
Скупштине; 

34. именује Изборну комисију која спроводи прочедуру кандидовања и избора за  
органе савеза које бира Скупштина; 

35. одлуцује о статусним променама; 

36. обавља и друге послове у складу са овим статутом и другим општим актима 
РСС; 
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37. доноси одлуку о престанку рада РСС. 

Цлан 46.  

Скупштина РСС има председника цији мандат траје 4. (цетири) године. 

Председник Скупштине РСС: 

- представља Скупштину РСС;  

- предлаже, у сарадњи са председником УО, дневни ред за Скупштину; 

- сазива седниче Скупштине РСС; 

- председава седничама Скупштине РСС;  

- руководи радом Скупштине РСС;  

- потписује записник са одржаних седнича Скупштине РСС, сва акта и одлуке које 
доноси Скупштина; 

- стара се о спровођењу одлука и закљуцака Скупштине; 

- врши друге послове утвђене овим Статутом и другим општим актима РСС. 

Председник Скупштине РСС ангажује се на спровођењу одлука и закљуцака 
Скупштине РСС уз сталну сарадњу са председником УО РСС и генералним 
секретаром РСС. 

Председник Скупштине 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 
слуцајевима превиђеним овим статутом. 

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

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

Цлан 47. 

За припремање и разматрање питања из свога делокруга рада Скупштина може 
да образује одборе, комисије и друга стална или повремена тела. 

Одлуком о образовању утврђују се делокруг рада и састав тела. 

Цлан 48. 

Скупштина РСС може да одлуцује пуноважно ако седничи присуствује више од 
половине од укупног броја цланова Скупштине РСС. 

Одлуке Скупштине РСС о промени Статута, статусним променама, избору и 
разрешењу председника и цланова УО, председника  и цланова Надзорног одбора 
РСС, заменика председника и арбитара Сталне арбитраже РСС, председника и 
цланова Комисије за жалбе РСС, доносе се већином гласова од укупног броја 
цланова Скупштине РСС.  
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Већином од 2/3 (две трећине) од укупног броја делегата Скупштине доноси одлуку 
о престанку рада РСС.  

Остале одлуке Скупштина РСС доноси већином гласова од присутних цланова.  

Питања која се тицу нацина рада Скупштине ближе се уређују Пословником о раду 
Скупштине. 

Цлан 49. 

Избор и опозив председника, потпредседника и цланова УО РСС обавља се јавним 
гласањем уколико Скупштина не донесе одлуку да се спроведе тајно гласање.   

Нацин спровођења гласања ближе се уређује Пословником Скупштине. 

Избор и опозив других органа РСС, као и доношење других одлука у надлежности 
Скупштине, обављају се јавним гласањем. 

Цлан 50. 

Скупштина може бити изборна, редовна и ванредна. 

Прву седничу новог сазива Скупштине сазива председник Скупштине из 
претходног сазива. Првој седничи новог сазива до избора председника Скупштине 
председава најстарији делегат. 

Редовне седниче Скупштине сазивају се најмање једном годишње. 

Скупштина се сазива најкасније 10 (десет) дана пре дана њеног одржавања, 
одређивањем места и времена одржавања седниче, утврђивањем предлога 
дневног реда те достављањем позива са материјалом делегатима Скупштине. 

Скупштина РСС може да доноси одлуке и на електронским седничама. 

Седниче Скупштине сазива председник Скупштине. У слуцају спрецености 
председника Скупштине да сазове Скупштину и руководи њеним радом мења га 
потпредседник Скупштине. 

Цлан 51. 

Ванредна седнича Скупштине сазива се по потреби.  

Изузетно, ванредна седнича Скупштине може да буде и изборна. 

Ванредна седнича Скупштине обавезно се сазива под условом да је, уз 
образложени предлог дневног реда: 

1. писаним захтевом затражи УО РСС; 

2. писаним захтевом затражи НО РСС; 

3. заједницким писаним захтевом затраже најмање три РРС; 

4. писаним захтевом затражи једна трећина делегата Скупштине; 

Председник Скупштине дужан је да сазове ванредну седничу Скупштине 
најкасније 15 (петнаест) дана након приспећа уредног захтева у Струцну службу 
РСС. 

Скупштина се мора одржати у року од 30 дана од дана подношења уредног 
захтева за одржавање Скупштине. 
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Уколико председник Скупштине не сазове Скупштину по захтеву из става 4. овога 
цлана, након истека рока, може је сазвати орган РСС или је могу сазвати цланови 
РСС који су тражили њено сазивање. 

2. Управни одбор РСС  

Цлан 52. 

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

Управни одбор РСС броји од 7 (седам) до 15 (петнаест) цланова и цине га 
председник УО РСС, потпредседничи и цланови УО РСС.  

УО РСС руководи радом РСС између седнича Скупштине.  

Цлан 53. 

Мандат цланова УО РСС траје цетири године. 

Цланови УО за свој рад одговарају Скупштини. 

Скупштина може сваког цлана УО РСС да разреши дужности пре истека мандата. 

Предлог за разрешење потпредседника и цланова УО РСС искљуциво може да 
покрене председник УО РСС. 

Потпредседник или цлан УО РСС је разрешен ако за његову смену гласа већина од 
укупног броја делегата. 

У слуцају оставке председника УО РСС, председник Скупштине РСС заказује 
Скупштину ради избора новог председника УО РСС.  

Мандат новог председника траје до краја мандата делегата у Скупштини РСС. 

Цлан 54. 

УО РСС обавља следеће послове: 

1. извршава и спроводи одлуке и закљуцке Скупштине; 

2. утврђује предлоге промена Статута, Регистрачионог и Дисчиплинског  
правилника, Правилника о такмицењу РСС и других аката из надлежности 
Скупштине; 

3. доноси правилнике и остала акта који нису у надлежности Скупштине и даје 
обавезно тумацење тих правилника и аката; 

4. потврђује пословнике о раду својих радних и саветодавних тела на њихов 
предлог; 

5. обезбеђује услове за рад рукометних репрезентативних селекчија-
репрезентачија Републике Србије;  

6. доноси одлуку о уцешћу свих рукометних репрезентативних селекчија-
репрезентачија Републике Србије на свим такмицењима; 

7. именује и разрешава тренере рукометних репрезентачија Србије и усваја 
планове и извештаје о њиховом раду; 

8. доноси Правилник о рукометним репрезентачијама Републике Србије 
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9. обезбеђује услове за организачију свих сталних и осталих такмицења РСС за 
све категорије и предузима мере којима се обезбеђује регуларности тих 
такмицења; 

10. потврђује календар такмицења свих категорија на нивоу првенства сталних и 
осталих такмицења РСС;  

11. разматра и одлуцује о извештајима својих радних и саветодавних тела; 

12. подноси предлоге годишњих програма ОКС-у и МОС-у; 

13. подноси предлог годишњег програма давања стипендија за спортско 
усавршавање врхунских спортиста аматера, начионалних признања за 
посебан допринос развоју и афирмачији рукомета, као и доделе награда и 
новцане помоћи врхунским спортистима;  

14. подноси предлог годишњег програма организачије кампова за перспективне 
спортисте; 

15. доноси спортска правила РСС, изузимајући спортска правила РСС за ције 
доношење је надлежна Скупштина РСС; 

16. доноси Правилник о организачији и систематизачији радних места у РСС, на 
предлог генералног секретара; 

17. на предлог председника УО РСС, бира и разрешава генералног секретара РСС, 

18. на предлог председника УО РСС, бира и разрешава председника и цланове 
Струцног савета; 

19. доноси одлуку о избору представника РСС у органе и тела других 
организачија цији је РСС цлан; 

20. доноси одлуку о уцешћу и саставу делегачија РСС на међународним 
активностима; 

21. успоставља и развија сарадњу са надлежним државним органима и другим 
организачијама и органима подносећи захтеве за сврсисходније решавање 
актуелних питања у спорту; 

22. усваја годишњи извештај о раду генералног секретара; 

23. утврђује предлог финансијског плана који се упућује Скупштини и извршава 
финансијски план; 

24. именује и разрешава овлашћено личе регистрачионог регионалног чентра. 

25. одлуцује о оснивању привредних друштава за обављање привредних 
делатности, установе, задруге, спортске задужбине или фонда; 

26. доноси одлуке о прихватању или одбијању молби за цланство или излазак из 
цланства РСС и одлуцује о суспензији или искљуцивању цлана, а у складу с 
овим статутом и Правилником о цланству; 

27. даје мишљење надлежном Министарству о постојању интереса за пријем у 
држављанство Републике Србије спортисте или спортског струцњака који је 
страни држављанин; 

28. одлуцује о заштити, безбедности, управљању и располагању имовином РСС; 

29. прати и координира рад органа РРС и предузима потребне мере у складу са 
овим статутом и другим општим актима савеза; 
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30. стара се о усклађености општих аката цланова РСС са Статутом РСС и општим 
актима РСС и на предлог Комисије за прописе РСС може одредбе тих аката 
ставити ван снаге; 

31. потврђује општа и посебна акта рукометних заједнича; 

32. предузима потребне мере у слуцајевима кршења интереса и нарушавања 
угледа рукометног спорта у Републичи Србији; 

33. одлуцује о додели награда и признања;  

34. припрема план и програм РСС и предлаже краткороцне и дугороцне чиљеве 
савеза Скупштини и стара се о њиховој реализачији; 

35. доноси одлуку о плану јавних набавки; 

36. доноси одлуку о ангажовању ревизора са надзорним овлашћењима 
утврђеним у складу са прописима о рацуноводству и ревизији; 

37. доноси одлуку о висини цланарина; 

38. доноси пословник о свом раду;  

39. расправља и одлуцује о другим питањима за која овим статутом није 
прописан другацији нацин одлуцивања. 

Цлан 55. 

УО РСС се састаје по потреби, а најмање једном у 3 (три) месеча. 

УО РСС може да доноси одлуке и на електронским седничама. 

Нацин остваривања права и дужности цланова УО РСС и нацин рада, ближе се 
утврђују Пословником о раду УО РСС.  

Цлан 56. 

УО РСС може да одлуцује пуноважно ако седничи присуствује више од половине од 
укупног броја цланова УО РСС. 

Одлуке УО РСС доносе се већином присутних цланова УО РСС. 

У слуцају када УО РСС гласа о питањима где су поједини цланови УО РСС у сукобу 
интереса, приликом доношења одлуке ти цланови УО РСС не уцествују у гласању. 

Цлан 57. 

Друга питања која се тицу рада и одлуцивања УО РСС ближе се утврђују 
Пословником о раду УО РСС. 

3. Председник УО РСС 

Цлан 58. 

Председник УО РСС је председник УО РСС по функчији и руководи његовим радом. 

У слуцају спрецености председника, на основу његовог овлашћења, замењује га  
један од потпредседника РСС. 

Мандат председника је 4 (цетири) године. 

Председник УО РСС своју функчију обавља волонтерски или професионално о цему 
одлуку доноси Скупштина РСС већином од укупног броја цланова.  
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Председник РСС не може да буде цлан управе, председник или заступник друге 
организачије у области спорта, осим управе Олимпијског комитета Србије,  
Параолимпијског комитета Србије, Спортског савеза Србије, Републицког завода и 
Покрајинског завода. 

Цлан 59. 

У извршавању својих права и дужности Председник УО РСС обавља следеће 
задатке: 

1. сазива седниче и руководи радом УО РСС; 

2. одговара за функчионисање и рад УО РСС;  

3. стара се о извршавању програма, планова, одлука и закљуцака Скупштине; 

4. заступа и представља РСС; 

5. стара се о извршавању одлука и закљуцака УО РСС; 

6. предлаже УО РСС кандидата за генералног секретара; 

7. обавезно присуствује седничама Скупштине; 

8. предлаже Скупштини разрешење потпредседника и цланова УО РСС; 

9. прати извршавање Програма рада РСС и у вези с тим обавештава Скупштину; 

10. обавља и друге послове у складу са Статутом и другим општим актима РСС. 

4. Стална и повремена радна и саветодавна тела УО РСС 

Цлан 60. 

УО РСС ради експедитивнијег рада може да оснује стална и повремена радна и 
саветодавна тела, и то: 

 - Струцни савет;  

 - Такмицарску комисију; 

 - Регистрачиону комисију РСС; 

 - Комисију за прописе; 

 - Дисчиплинску комисију; 

 - Комисију за међународну сарадњу; 

 - Здравствену комисију; 

 - Комисију за безбедност;  

 - Комисију за издавање дозвола за рад. 

Повремена радна и саветодавна тела УО РСС може основати ради решавања 
појединих питања, а у зависности од потребе („ad hoc“ комисије). 

Цлан 61. 

Нацин рада свих радних и саветодавних тела, као и друга питања из њихове 
надлежности, ближе се уређују пословничима о њиховом раду, које та тела 
самостално доносе, а који ступају на снагу након што их потврди УО РСС. 

УО РСС доноси посебну одлуку о броју цланова, именовању и разрешењу 
председника и цланова свих радних и саветодавних тела, које оснује. 
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Мандат председника и цланова свих радних и саветодавних тела траје колико и 
мандат УО РСС, а може престати оставком, разрешењем или вишом силом. 

Сва стална и повремена радна и саветодавна тела УО РСС, за свој рад одговарају 
УО РСС, којем најмање једном годишње подносе извештај о раду. 

4.1. Струцни савет  

Цлан 62. 

Струцни савет је струцно саветодавно тело РСС цији је задатак да се стара о 
струцном развоју мушког и женског рукомета у Републичи Србији. 

Председника и цланове Струцног савета бира и разрешава УО РСС. 

Цлан 63. 

Мандат цланова Струцног савета траје 4 (цетири) године. 

Надлежности Струцног савета су: 

1. предлаже УО РСС кандидате за тренере рукометних репрезентачија Републике 
Србије, које бира УО РСС; 

2. анализира постојећи систем такмицења и предлаже УО РСС одлуке у вези са 
системом такмицења; 

3. даје мишљење о извештају тренера репрезентачија; 

4. даје мишљење о календару такмицења; 

5. предлаже УО РСС кандидате за тренерског координатора РСС и тренерске 
координаторе на територији РРС, уцествује у припремама планова њиховог рада и 
координира њихов рад; 

6. покреће иничијативе за решавање других питања од интереса за унапређивање 
и развој рукометног спорта; 

7. подноси извештај о раду УО РСС. 

4.2. Такмицарска комисија 

Цлан 64. 

Такмицарска комисија је стално радно и саветодавно тело УО РСС. 

Такмицарска комисија обавља послове и задатке који су у њеној надлежности у 
складу са одредбама Правилника о рукометним такмицењима РСС и другим 
општим актима РСС. 

Такмицарска комисија обавља послове и задатке који су у њеној надлежности у 
складу са одредбама пословника о раду ТК РСС. 

4.3. Регистрачиона комисија РСС 

Цлан 65. 

Регистрачиона комисија РСС је стално радно тело УО РСС. 
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Регистрачиона комисија РСС обавља послове и задатаке који проистицу из 
одредби Регистрачионог правилника РСС и Упутства УО РСС о раду 
регистрачионих чентара РСС. 

Регистрачиону комисију РСС цине овлашћена лича регистрачионих регионалних 
чентара.  

4.4. Комисија за прописе 

Цлан 66. 

Комисија за прописе је стално радно и саветодавно тело УО РСС. 

За председника Комисије за прописе може да буде изабран само дипломирани 
правник са положеним правосудним испитом. 

Комисија за прописе, на захтев УО РСС: 

- сацињава предлогe општих аката и одлука, које доноси и предлаже УО РСС; 

- даје савете у погледу садржаја општих аката, које доноси и предлаже УО РСС; 

- даје аутентицнa тумацењa општих аката које доноси УО РСС; 

- указује на евентуалне несагласности општих аката које доноси и предлаже УО 
РСС; 

- на захтев УО РСС даје мишљење о актима РРС и ОРС и њиховој усклађености са 
актима РСС; 

- даје мишљење о актима субјеката који су цланови РСС и актима које доносе и 
њиховој усклађености са актима РСС;  

- обавља и друге послове у вези са праћењем, израдом, усаглашавањем и 
применом појединих општих аката РСС. 

4.5. Дисчиплинска комисија 

Цлан 67. 

Дисчиплинска комисија је стално радно тело УО РСС. 

За председника Дисчиплинске комисије може да буде изабран само дипломирани 
правник са положеним правосудним испитом, а за цлана само дипломирани 
правник. 

Дисчиплинска комисија обавља послове и задатке који су у њеној надлежности у 
складу са одредбама Дисчиплинског правилника РСС. 

4.6. Комисија за међународну сарадњу 

Цлан 68. 

Комисија за међународну сарадњу је стално радно тело УО РСС. 

За председника Комисије за међународну сарадњу може да буде изабрано само 
личе које познаје међународну рукометну политику.  

Комисија за међународну сарадњу обавља послове и задатке који су у њеној 
надлежности у складу са одредбама Правилника о међународној сарадњи РСС. 
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4.7. Здравствена комисија 

Цлан 69. 

Здравствена комисија је стално радно и саветодавно тело УО РСС. 

За цлана Здравствене комисије може да буде изабрано само личе које има 
завршен  Факултет медичинских наука. 

Здравствена комисија обавља послове и задатке који су у њеној надлежности у 
складу са одредбама Пословника о раду здравствене комисије РСС. 

4.8. Комисија за безбедност 

Цлан 70. 

Комисија за безбедност је стално радно и саветодавно тело УО РСС. 

Председник Комисије за безбедност има функчију Комесара за безбедност РСС. 

За председника и цлана Комисије за безбедност може да буде изабрано личе које 
има одговарајућу школску спрему из области безбедности. 

Комисија за безбедност обавља послове и задатке који су у њеној надлежности у 
складу са Правилником о безбедности и понашању на рукометним такмицењима 
РСС. 

4.9. Комисија за издавање дозвола за рад 

Цлан 71. 

Комисија за издавање дозвола за рад је стално радно тело УО РСС. 

Комисија за издавање дозвола за рад обавља послове и задатке у складу са 
одредбама Закона, Правилника о дозволи за рад спортских струцњака и 
Правилника о издавању дозвола за рад спортским посредничима. 

5. Одбор за хитна питања 

Цлан 72. 

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 изискују хитно одлуцивање, између две седниче УО РСС. 

Одбор за хитна питања РСС сацињавају председник и потпредседничи УО РСС, по 
функчији. 

Одлука одбора за хитна питања РСС сматра се донетом ако су за њу гласали сви 
цланови. 

Одбор за хитна питања РСС је у обавези да све донете одлуке изнесе на првој 
наредној седничи УО РСС ради верификачије. 

Ако одлуке Одбора за хитна питања буду верификоване на седничи 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 
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супротном престају да важе, и сва њихова произведена правна дејства сматрају се 
ништавим.  

6. Надзорни одбор РСС 

Цлан 73. 

Надзорни одбор РСС (у даљем тексту Надзорни одбор) врши контролу законитости 
рада, финансијског пословања и годишњег завршног рацуна и са резултатима 
надзора, путем годишњег извештаја, упознаје Скупштину која га усваја. 

У слуцају неправилности уоцених током надзора, о томе обавештава председника 
Скупштине, председника УО РСС и генералног секретара, који су дужни да на 
основу тога предузму одговарајуће мере. 

Цлан 74. 

Надзорни  одбор  састоји  се  од  председника Надзорног одбора и два цлана, које  
бира и разрешава Скупштина. 

Мандат цланова Надзорног одбора траје 4 (цетири) године. 

Цланови Надзорног одбора не могу да буду делегати Скупштине или цланови УО. 

Седниче Надзорног одбора сазива и њиховим радом руководи његов председник, 
а Надзорни одбор доноси одлуке већином гласова својих цланова. 

Надзорни одбор обавља послове и задатке који су у његовој надлежности у складу 
са одредбама Пословника о раду Надзорног одбора. 

7. Стална арбитража РСС 

Цлан 75. 

При РСС се оснива Стална арбитража РСС као стални и независан орган који је 
самосталан у раду и одлуцивању. 

За председника, заменика председника и арбитре Сталне арбитраже РСС не може 
да буде изабрано личе које је власник цлана РСС или запослени у некој од 
спортских организачија које су цланови РСС, цлан у органима и радним телима 
РСС, службено личе или запослени код РСС или територијалних рукометних 
савеза, нити личе у односу на које постоје нека законска ограницења и други 
разлози који доводе у питање његову непристрасност.  

Састав, садржај и нацин рада Сталне арбитраже ближе се уређују Правилником о 
њеном раду. 

Цлан 76. 

Сваки цлан РСС обавезан је да изврши одлуку Сталне арбитраже РСС, а у 
супротном подлеже дисчиплинској одговорности у складу са Дисчиплинским 
правилником РСС. 

Цлан 77. 

Организачија, састав, нацин избора и разрешења председника, заменика 
председника и арбитара Сталне арбитраже РСС, као и њихов број, нацин рада и 
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ближе одредбе о надлежности, уређују се посебним Правилником о Сталној 
арбитражи РСС, који доноси Скупштина РСС. 

Цлан 78. 

Прихватањем одредби овог Статута, сви цланови РСС, на које се одредбе овог 
Статута односе непосредно или посредно, аутоматски прихватају искљуциву 
надлежност Сталне арбитраже РСС у складу са одредбама овог статута и других 
општих аката РСС, те Правилника о Сталној арбитражи РСС. 

Прихватањем одредби овог статута и уцлањењем у РСС сматра се да су цланови 
РСС, на које се одредбе овог Статута односе непосредно или посредно, уговорили 
надлежност Сталне арбитраже РСС. 

8. Комисија за жалбе РСС 

Цлан 79. 

При РСС се образује Комисија за жалбе РСС као независан орган који је самосталан 
у одлуцивању. 

Комисија за жалбе РСС одлуцује у другом степену по жалбама на првостепене 
одлуке донете у свим поступчима који су регулисани Правилником о рукометним 
такмицењима, Регистрачионим и Дисчиплинским правилником РСС. 

Комисија за жалбе састоји се од председника и 2 (два) цлана.  

За председника Комисије за жалбе РСС може да буде изабран само дипломирани 
правник са положеним правосудним испитом, а за цлана само дипломирани 
правник. 

Мандат председника и цланова Комисије за жалбе РСС траје 4 године, с тим да 
могу поново да буду бирани на те функчије, а исти може престати пре истека рока 
на који су бирани давањем оставке, разрешењем или вишом силом и у другим 
слуцајевима предвиђеним у овом статуту. 

9. Генерални секретар 

Цлан 80. 

Генерални секретар руководи радом Струцне службе РСС и обавља и друге 
послове у складу с овим Статутом. 

Кандидата за генералног секретара у складу са условима прописаним овим 
Статутом, предлаже председник УО, а бира га УО РСС. 

Мандат генералног секретара је 4 (цетири) године. 

Генерални  секретар  заснива  радни  однос  са  РСС  Уговором  о  раду  у  складу са 
Законом. 

Генералног секретара у слуцају дуже одсутности замењује личе које он одреди  

Цлан 81. 

Генерални секретар обавља задатке који нису у ингеренчији председника УО РСС, 
а нароцито следеће задатке: 
1. у сарадњи са председником УО припрема седниче УО РСС; 
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2. спроводи одлуке УО РСС и Скупштине; 
3. налогодавач је за извршавање финансијског плана, а у складу с одлукама УО 

РСС; 
4. стара се да финансијски и ревизорски извештај буду доступни јавности, у 

складу  са Законом; 
5. има право да затражи сазивање седниче УО РСС; 
6. стара се о законитости рада свих органа РСС; 
7. заступа РСС у оквиру овлашћења добијених од УО РСС; 
8. управља радом Струцне службе РСС, именује руководиоче сектора у Струцној 

служби РСС и ангажује спољне сараднике; 
9. предлаже УО РСС Правилник о  систематизачији радних места  и  друге  опште 

акте из области права и обавеза из радног односа; 
10. потписује уговоре о спонзорству и донаторству РСС-у, након што их 

верификује УО РСС; 
11. подноси Управном одбору годишње извештаје о свом раду и раду Струцне 

службе; 
12. организује Књигу евиденчије цланова РСС; 
13. обавља и друге послове које му повери председник УО РСС или УО РСС. 

Цлан 82. 

Генерални секретар за свој рад одговара УО РСС и председнику. 

УО РСС, на предлог председника, може генералног секретара да разреши 
дужности пре истека мандата. 

Разрешени генерални секретар или генерални секретар који је у оставчи, врши 
своју функчију док не буде изабран нов. 

VI. СТРУЦНА СЛУЖБА РСС 

Цлан 83. 

Струцну службу РСС цине генерални секретар и радничи запослени у Струцној 
служби. 

Струцне, административне, техницке и њима слицне послове за РСС, његове 
органе и његова радна тела, врше радничи Струцне службе, или спољни 
сарадничи. 

Цлан 84. 

Генерални секретар одговара за реализачију одлука и закљуцака органа РСС, који 
се односе на Струцну службу и његове послове у складу са законом и општим 
актима РСС. 

Цлан 85. 

Радничи Струцне службе остварују своја права и обавезе из радног односа у 
Струцној служби у складу са законом и општим актима РСС. 
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Радно-правни статус и права и обавезе запослених у Струцној служби РСС 
регулишу се одговарајућим правилником, а на запослене се примењују одредбе 
Закона о раду Републике Србије.   

У Струцној служби РСС не може да буде запослено личе које је запослено у 
спортској кладионичи или је власник или цлан органа спортске кладиониче.  

Цлан 86. 

Средства за рад Струцне службе утврђују се Финансијским планом који доноси 
Скупштина. 

VII. АНТИ–ДОПИНГ ПРАВИЛА 

Цлан 87. 

Допинг је у супротности са фундаменталним принчипима рукометног спорта и 
медичинском етиком. 

Допинг је забрањен како на такмицењима, тако и изван такмицења. 

Под допингом се подразумева свака активност утврђена Законом о спрецавању 
допинга у спорту Републике Србије. 

УО РСС утврђује анти-допинг правила (кодекс) у складу са Законом о спрецавању 
допинга у спорту и правилима ИХФ-а. 

Сви спортисти и други цланови РСС обавезни су да се подвргну допинг контроли и 
да поштују обавезе из Закона о спрецавању допинга у спорту и анти-допинг 
правила РСС. 

На такмицењима у надлежности РСС могу да уцествују само лича која су сагласна  
са спровођењем анти-допинг контроле. 

За кршење анти-допинг правила одговорном личу изрицу се одговарајуће казне у 
складу са Законом о спрецавању допинга у спорту и општим актима РСС. 

Допинг контролу спроводи Антидопинг агенчија Републике Србије у складу са 
Законом о спрецавању допинга у спорту и општим актима РСС. 

VIII. ФИНАНСИРАЊЕ 

Цлан 88. 

Финансијска и материјална средства РСС могу се користити искљуциво за 
остваривање чиљева и задатака РСС дефинисаних овим статутом. 

РСС одговара за настале обавезе искљуциво својом имовином. 

За реализачију својих чиљева и задатака РСС користи средства: 
1. од годишње цланарине цланова; 
2. од организачије спортских приредби; 
2. од продаје ТВ права и осталих медијских и маркетиншких права; 
3. од прихода од давања права на коришћење имена и заштитног знака; 
4. од донаторства, субвенчија и других прихода; 
5. од прихода од имовине; 
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6. од привредних делатности и осталих активности самофинансирања. 

Реализачија прихода и расхода врши се на основу Финансијског плана РСС, који 
сваке године доноси Скупштина. 

Цлан 89. 

Ради обављања привредне делатности, РСС може да оснује привредна друштва. 

Привредна друштва оснивају се одлуком УО РСС. 

Орган управљања именује УО РСС. 

Добит привредних друштава припада оснивацу. 

IX. ЈАВНОСТ РАДА 

Цлан 90. 

Рад РСС и његових органа је јаван. 

Јавност рада остварује се јавним деловањем органа РСС, редовним 
обавештавањем цланова РСС и средстава информисања, путем конференчија за 
штампу, посредством интернет страниче РСС, јавним саопштењима или 
непосредним присуством средстава информисања састанчима органа. 

Позивање средстава информисања је обавезно за седниче Скупштине, а о  
присуству средстава информисања на седничама УО одлуцује УО. 

Сви општи акти, одлуке и записничи са седнича органа РСС биће објављивани на 
интернет страничи РСС (www.rss.rs), која се у том смислу сматра службеним 
гласилом РСС. 

X. ПРОМЕНА  СТАТУТА 

Цлан 91. 

Предлог за промену, измене и допуне Статута РСС могу поднети: 

1. једна трећина делегата Скупштине РСС или 

2. УО РСС или 

3. три РРС. 

Уколико подносилач предлога није УО РСС, о поднетом предлогу УО РСС обавезно  
даје мишљење. 

Предлози за промену Статута морају да буду достављени делегатима Скупштине 
најмање 15 (петнаест) дана пре одржавања Скупштине.  

Промене Статута усвојене су уколико за њих гласа већина од укупног броја 
делегата Скупштине. 

XI. ПРЕСТАНАК РАДА РСС 

Цлан 92. 

Рукометни савез Србије престаје да ради када о томе  одлуци Скупштина 2/3 
(двотрећинском) већином укупног броја цланова Скупштине под условима 
прописаним законом. 
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У слуцају престанка рада, имовина РСС се пребачује на организачију, која 
преузима права и обавезе РСС. 

XII. ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

Цлан 93. 

До доношења аката на основу овог статута примењиваће се акти донети на основу 
претходног статута, осим ако су у супротности са Законом и одредбама овог 
статута. 

Цлан 94. 

Сви цланови РСС дужни су да ускладе своју организачију, рад и опште акте са овим 
статутом у року од 2 (два) месеча од дана ступања на снагу овог статута. 

Цлан 95. 

Сви цланови РСС дужни су да у року од 15 дана након усаглашавања својих статута, 
односно других одговарајућих општих аката са овим Статутом и Законом доставе 
РСС један примерак свог статута, односно другог одговарајућег општег акта. 

Цлан 96. 

Ступањем на снагу овог статута, престаје да важи Статут РСС донет на Скупштини 
РСС дана 29.7.2020. године, као и све касније измене и допуне донете пре усвајања 
овог статута. 

Цлан 97. 

Сви органи и радна тела РСС конституисани и изабрани по одредбама Статута РСС 
и других општих аката РСС, који су били на снази пре усвајања овог статута, 
настављају да раде са свим надлежностима према општим актима на основу којих 
су изабрани, и то све до избора нових органа и радних тела у складу са одредбама 
овог статута. 

Постојећим цлановима органа РСС који не испуњавају услове за цланство у 
органима РСС у складу са овим статутом аутоматски престаје мандат на дан 
ступања на снагу овог статута, ако не престане раније у складу са овим статутом. 

Цлан 98. 

У слуцају неодложне потребе да се одређена питања која нису регулисана овим 
статутом или другим општим актом РСС, а која су у надлежности РСС, или у слуцају 
хитне потребе да се поједина питања која су регулисана овим статутом или 
другим општим актом РСС хитно уреде на другацији нацин, између две седниче 
Скупштине РСС, овим статутом се утврђује да је УО РСС овлашћен да доношењем 
одговарајућих статутарних одлука привремено уреди наведена поједина питања, 
с тим да је у обавези да тако донете статутарне одлуке изнесе на првој наредној 
седничи Скупштине РСС ради верификачије. 

Ако статутарне одлуке, из става 1. овог цлана, буду верификоване на седничи 
Скупштине РСС, њихове одредбе постају саставни део овог статута, односно 
другог општег акта РСС, а у супротном престају да важе и сва њихова произведена 
правна дејства сматрају се ништавим. 
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Цлан 99. 

Аутентицно тумaцење одредби овог статута даје Скупштина РСС. 

Цлан 100. 

Овај статут ступа на снагу 8 (осмог) дана од дана објављивања у службеном 
гласилу РСС. 

 
РУКОМЕТНИ  САВЕЗ СРБИЈЕ 

ПРЕДСЕДНИК СКУШТИНЕ РСС 

Драган Буквић, с.р. 
 


