
 

 
 

ПРЕДЛОГ ЗА ДОПУНУ/ИЗМЕНУ 

СТАТУТ 
ЗАЈЕДНИЦЕ СУДИЈА И КОНТРОЛОРА  

РУКОМЕТНОГ САВЕЗА СРБИЈЕ 

ОСНОВНИ ЧЛАН СТАТУТА ПРЕДЛОГ ЗА КОРЕКЦИЈУ СА УО 

19.02.2022. 

 
Напомена: 

На УО ЗСиК РСС нису били 

предлози за измене и допуне 

свих чланова Статута ЗСиК РСС 

који су и овде наведени. Разлог 

томе што су се измене предлога 

за поједине чланове Статута који 

су донети на УО ЗСиК РСС 

одразиле и на допуне и измене 

других чланова са којим су били 

повезани. 

Члан 6. 

ЗСиК РСС има свој печат,  

 

Члан 6. 

Заједница има печат округлог облика са 

знаком у средини који представља 

стилизовану шаку са рукометном лоптом и 

текстом у спољњем кругу у којем је 



 

 

мали печат и  

 

 

штамбиљ. 

 

 

ЗСиК РСС има свој знак, логотип,  

 

заставу и друге симболе. 

 

Изглед печата, заштитних знакова и заставе 

и других симбола утврђује Управни одбор 

ЗСиК РСС. 

Одлуку о промени печата, заштитних 

знакова и заставе и других симбола ЗСиК 

РСС доноси Управни одбор ЗСиК РСС. 

ћириличким писмом исписан пун назив и 

седиште Заједнице а користи се за 

свакодневну службену употребу. 

Заједница има и мали печат који је округлог 

облика на којем је ћириличким писмом 

исписан пун назив и седиште Заједнице, а 

користи се само за оверу категорија судија и 

контролора у чланским картама. 

Заједница има и штамбиљ који је 

правоугаоног облика, на које је, у горњем 

делу, ћириличким писмом исписан пун 

назив Заједнице, а испод тога су остављени 

простори за деловодни број и датум. 

Заједница има свој знак, логотип и друге 

симболе, чији изглед утврђује Управни 

одбор Заједнице. 

Заједница има заставу, чији изглед утврђује 

Управни одбор Заједнице. 

Изглед печата, заштитних знакова и 

заставе и других симбола утврђује 

Управни одбор ЗСиК РСС. 
 

Одлуку о промени печата, заштитних 

знакова и заставе и других симбола ЗСиК 

РСС доноси Управни одбор ЗСиК РСС. 

Члан 14. 

Заједничке циљеве и задатке ЗСиК РСС 

остварује у сарадњи са удруженим 

члановима, и то: 

1) Помагањем и подстицањем 

удружених чланова у спровођењу стручног 

рада; 

2) Подстицањем и унапређењем 

стручног и педагошког рада, сарађујући са 

надлежним органима Рукометног савеза 

Србије; 

3) Организовањем стручних семинара; 

4) Пружањем помоћи својим члановима 

у унапређењу стручног рада; 

Члан 14. 

Заједничке циљеве и задатке ЗСиК РСС 

остварује у сарадњи са удруженим 

члановима, и то: 

1) Помагањем и подстицањем 

удружених чланова у спровођењу стручног 

рада; 

2) Подстицањем и унапређењем 

стручног и педагошког рада, сарађујући са 

надлежним органима Рукометног савеза 

Србије; 

3) Организовањем стручних семинара; 

4) Пружањем помоћи својим члановима 

у унапређењу стручног рада; 



5) Подстицањем рада својих чланова 

додељивањем награда и признања за 

изузетне резултате и за допринос 

популаризацији судијског позива; 

6) Издавањем службеног гласила и 

других публикација; 

 

 

 

7) Остваривањем међународне 

спортске сарадње у сарадњи са УО РСС; 

8) Популаризацијом рукометног спорта 

и звања рукометног судије у медијима, 

образовним институцијама и другим 

организацијама; 

9) Предузимањем мера за спречавање 

допинга, насиља и недоличног понашања и 

лажирања спортских резултата; 

10) Вршењем оперативно стручних и 

административно техничких послова за 

потребе својих чланова, и 

11) Другим активностима и мерама које 

доприносе реализацији циљева ЗСиК РСС и 

остваривању положаја утврђеног Законом о 

спорту и стратегијом развоја спорта у 

Републици Србији. 

12) Ради остваривања основних циљева, 

ЗСиК РСС сарађује и другим стручним 

струковним Заједницама као и са 

Рукометним савезом Србије. 

13) ЗСиК РСС може сарађивати и са 

другим владиним и невладиним 

организацијама и научно образовним 

институцијама, ради остваривања својих 

статутарних циљева. 

5) Подстицањем рада својих чланова 

додељивањем награда и признања за 

изузетне резултате и за допринос 

популаризацији судијског позива; 

6) Издавањем службеног гласила и 

других публикација, као и допуне и измене 

Правила игре, препоруке везане за правила 

игре а све према материјалу ИХФ и у 

сарадњи са РСС; 

7) Остваривањем међународне 

спортске сарадње у сарадњи са УО РСС; 

8) Популаризацијом рукометног спорта 

и звања рукометног судије у медијима, 

образовним институцијама и другим 

организацијама; 

9) Предузимањем мера за спречавање 

допинга, насиља и недоличног понашања и 

лажирања спортских резултата; 

10) Вршењем оперативно стручних и 

административно техничких послова за 

потребе својих чланова, и 

11) Другим активностима и мерама које 

доприносе реализацији циљева ЗСиК РСС и 

остваривању положаја утврђеног Законом о 

спорту и стратегијом развоја спорта у 

Републици Србији. 

12) Ради остваривања основних циљева, 

ЗСиК РСС сарађује и другим стручним 

струковним Заједницама као и са 

Рукометним савезом Србије. 

13) ЗСиК РСС може сарађивати и са 

другим владиним и невладиним 

организацијама и научно образовним 

институцијама, ради остваривања својих 

статутарних циљева. 

Члан 17. 

1. Редовни чланови 

 
Рукометне судије и контролори су физичка 

лица која се учлањују у основну заједницу и 

као такви су непосредни чланови исте. Сва 

своја права према ЗСиК РСС судије и 

контолори остварују преко својих 

основних,територијалних и регионалних 

Члан 17. 

2. Редовни чланови 

 
Рукометне судије и контролори су физичка 

лица која се учлањују у основну заједницу и 

као такви су непосредни чланови исте. Сва 

своја права према ЗСиК РСС судије и 

контолори остварују преко својих 

основних,територијалних и регионалних 



заједница судија. 

Да би Рукометне судије и контролори били 

чланови основне организације морају да 

имају пребивалиште, односно боравиште на 

територији на којој је регистрована 

заједница у коју се учлањују и могу бити 

чланови само једне основне организације. 

Овако формирана Заједница судија и 

контролора може бити регистрована у АПР 

као правно лице или може бити огранак 

Заједнице које је регистована као правно 

лице или Огранак рукометног савеза са те 

територије. Уколико у месту пребивалишта 

или боравишта није формирана заједница 

судија и контролора, они се учлањују или у 

територијалну заједницу илу уколико ни 

она није формирана, у најближу 

регистровану заједницу судија. 

Рукометне судије и контролори, могу се, по 

територијалном принципу, удружити у: 

1) Општинске; 

2) Међуоппштинске; 

3) Градске; 

4) Окружне; 

5) Регионалне заједнице; 

6) и друге територијалне Заједнице. 

Начин и поступак удруживања рукометних 

судија и контролора у одговарајуће 

заједнице судија и контролора регулише се 

општим актима одговарајућих регионалних 

заједница судија и контролора, односно 

територијалних рукометних савеза, и у 

свему у сагласности са одредбама овог 

Статута и Статута Рукометног савеза 

Србије. 

заједница судија. 

Да би Рукометне судије и контролори били 

чланови основне организације морају да 

имају пребивалиште, односно боравиште на 

територији на којој је регистрована 

заједница у коју се учлањују и могу бити 

чланови само једне основне организације. 

Овако формирана Заједница судија и 

контролора може бити регистрована у АПР 

као правно лице или може бити огранак 

Заједнице које је регистована као правно 

лице или Огранак рукометног савеза са те 

територије. Уколико у месту пребивалишта 

или боравишта није формирана заједница 

судија и контролора, они се учлањују или у 

територијалну заједницу илу уколико ни 

она није формирана, у најближу 

регистровану заједницу судија. 

Рукометне судије и контролори, могу се, по 

територијалном принципу, удружити у: 

1) Општинске; 

2) Међуоппштинске; 

3) Градске; 

4) Окружне; 

5) Регионалне заједнице; 

6) и друге територијалне Заједнице. 

Начин и поступак удруживања рукометних 

судија и контролора у одговарајуће 

заједнице судија и контролора регулише се 

општим актима одговарајућих регионалних 

заједница судија и контролора, односно 

територијалних рукометних савеза, и у 

свему у сагласности са одредбама овог 

Статута и Статута Рукометног савеза 

Србије. 



Статус редовног члана подразумева 

увршћивање на одговарајућу листу судија, 

односно контролора за одређену 

такмичарску сезону. 

Судије и контролори могу имати само 

један од два статуса: 
1. активан статус 

или 

2. статус мировања 

Активни чланови су они чланови који 

активно обављају дужност рукометних 

судија, односно контролора на листама 

такмичења на којима се налазе. 

Статус редовног члана подразумева 

увршћивање на одговарајућу листу судија, 

односно контролора за одређену 

такмичарску сезону. 

Судије и контролори могу имати само 

један од два статуса: 
1. активан статус 

или 

2. статус мировања 

Активни чланови су они чланови који 

активно обављају дужност рукометних 

судија, односно контролора на листама 

такмичења на којима се налазе. 

Изузетно ако један од судија у судијском 

пару затражи статус мировања а други то 

не жели може се обратити УО ЗСиК РСС 

који доноси одлуку о његовом статусу. 

Члан 18. 

1. Статус мировања 

Статус мировања може затражити сваки 

члан основне Заједнице путем писаног 

захтева. Мировање статуса члана не може 

бити дуже од једне године. Одлуку о 

мировању, али не дужем од једне године, 

доноси: 

• Управни одбор регионалне ЗСиК - 

Уколико је судија или контролор на 

листи такмичења, које води 

Регионални рукометни Савез, коме је 

РСС поверио вођење такмичења, а на 

предлог матичне основне заједнице. 
 

Матична основна Заједница судија и 

контролора, доставља уз Захтев за 

мировање и мишљење УО матичне основне 

Заједнице. 

 

 

Члан 18. 

1. Статус мировања 

Статус мировања може затражити сваки 

члан основне Заједнице путем писаног 

захтева. Мировање статуса члана не може 

бити дуже од једне године. Одлуку о 

мировању, али не дужем од једне године, 

доноси:  

• Управни одбор регионалне ЗСиК - 

Уколико је судија или контролор на 

листи такмичења које води 

Рукометни Савез региона коме је 

РСС поверио вођење такмичења 

 
 

Основна Заједница судија и контролора 

којој судија или контролор, који захтева 

мировање припада, доставља уз Захтев за 

мировање и мишљење УО основне 

Заједнице којој судија или контролор 

припада. 



 

Одлука регионалне ЗСиК о мировању се 

доставља Управном одбору ЗСиК РСС у 

року од 3 (три) дана од доношења, ради 

уноса података о мировању у базичну 

евиденцију. 

 

• Управни одбор ЗСиК РСС - Уколико 

је судија или контролор на листи 

највишег степена такмичења, а које 

је Пропозицијама такмичења 

дефинисано као Први степен 

такмичења. 
 

Матична регионална Заједница судија и 

контролора којој судија или контролор, који 

захтева мировање припада, доставља уз 

Захтев за мировање и мишљења УО 

матичне основне  и регионалне Заједнице 

којој судија или контролор припада. 

 

Изузетно мировање дуже од једне године 

одобрава се члановима, који поднесу захтев 

за продужење мировања, које је 

проузроковано здравственим разлозима или 

неким ванредним околностима на које члан 

или Заједнице немају утицаја, а односе се на 

ванредне ситуације и на захтеве државних 

органа. Захтев се преко матичне основне и 

регионалне Заједнице судија подноси УО 

ЗСиК РСС. Оправданост разлога процењује 

УО ЗСиК РСС и након извршене процене 

доноси Одлуку. 

 

Уколико судија и контролор, из било ког 

разлога није у могућности да испуњава 

дужност на листама на којој се налази, дуже 

од месец дана, дужан је да тражи мировање. 

Уколико то не учини а не прихвата да обавља 

дужност судије или контролора након више 

од месец дана више неће бити делегиран у 

  

Одлука о статусу мировања регионалне 

ЗСиК се мора доставити Секретару ЗСиК 

РСС у року од 3 (три) дана од доношења, 

ради уноса података о мировању у базичну 

евиденцију. 

 

• Управни одбор ЗСиК РСС - Уколико 

је судија или контролор на листи 

највишеg степена такмичења а које је 

Пропозицијама такмичења 

дефинисано као Први степен 

такмичења. 
 

 Регионална   Заједница  судија и 

контролора којој судија или контролор који 

захтева мировање припада, доставља уз 

Захтев за мировање и мишљења УО основне 

и регионалне Заједнице којој судија или 

контролор припада. 

 

Изузетно мировање дуже од једне године 

одобрава се  члановима који поднесу захтев 

за продужење мировања које је 

проузроковано здравственим разлозима или 

неким ванредним околностима на које члан 

или Заједница немају утицаја, а односе се на 

ванредне ситуације и на захтеве државних 

органа. Захтев се преко регионалне 

                 Заједнице судија подноси УО 

ЗСиК РСС. Оправданост разлога процењује 

УО ЗСиК РСС и након извршене процене 

доноси Одлуку.  

 

Статус мировања подразумева мировање 

члана на одговарајућим листама судија и 

контролора. Судији или контролору који се 

налази у статусу мировања мирује и 

ангажованост у органима и телима 

основних, територијалних Заједнице, 

регионалних заједница (или њених 



тој такмичарској сезони и аутоматски губи 

право да остане на листи у наредној 

такмичарској сезони. У наредној 

такмичарској сезони ће аутоматски бити 

уврштен на листу ниже лиге од оне на којој 

се налазио у такмичарској сезони у којој је 

одбио вршење дужности. 

 

У изузетним случајевима уколико мировање 

прелази збирно више од једне такмичарске 

сезоне у временском периоду од 2 (две) 

године УО ЗСиК РСС може донети одлуку о 

скидању са листе на којој се судија или 

контролор налази. У том случају судија или 

контролор биће уврштен на листу ниже лиге 

уколико критеријум дозвољава. 

огранака)  или ЗСиК РСС  док је у статусу 

мировања. 

 

Уколико је члан ЗСиК РСС затражио 

мировање након што је изабран у орган или 

тело ЗСиК РСС он статус члана органа или 

тела ЗСиК РСС може задржати. 

 

Мировање статуса члана који је у мировању 

може трајати најдуже пола такмичарске 

сезоне. Уколико је мировање дуже од 

половине такмичарске сезоне, председник 

може УО ЗСиК РСС Скупштини  ЗСиК РСС  

предложити замену члана УО ЗСиК РСС. 

 

Уколико је у судијском пару само један од 

судија затражио статус мировања по личном 

захтеву, други судија из судијског пара није 

у статусу мировања по аутоматизму. Он је у 

обавези да УО ЗСиК РСС достави у ком 

статусу жели да буде. Коначну одлуку о 

његовом статусу даје УО ЗСиК РСС. 

Уколико се определи да је у активном 

статусу његове обавезе у органим а телима 

ЗСиК РСС и обавезе у смислу едукације на 

семинарима остају без обзира на листу на 

који се налази. 

Све друге обавезе судије из предходног 

става према ЗСиК РСС или регионалним 

ЗСиК дефинисаће Управни одбори 

надлежних заједница. Надлежност се 

утврђује према основној листи на којима се 

судија у том тренутку налази. 

 

Статус члана Скупштине ЗСиК РСС који је 

у статусу мировања дефинише Статут 

регионалне ЗСиК коју члан Скупштине 

ЗСиК РСС представља  као и члан 41 овог 

Статута.. 

 



Уколико је члан ЗСиК РСС изабран на 

функцију помоћника Директора за судијска 

питања, а  сам се налази  на листи 

службених лица за степен такмичења на 

којој ту функцију обавља сматраће се да је  

у статусу мировања осим ако се сам не 

изјасни супротно.  

 

Уколико мировање траје збирно више од 

једне а мање од две такмичарске сезоне а 

није проузроковано ванредним околностима 

о чему тумачење даје УО ЗСиК РСС,  судија 

или контролор ће бити аутоматски стављен 

на нижи степен такмичења од оног на коме 

је био у тренутку захтева за мировањем.  

 

Уколико судија или контролорима статус  

мировања више од две такмичарске сезоне 

биће по аутоматизму стављен на листу 

судија или контролора најнижег степена 

такмичења уколико испуњава критеријуме 

за тај степен такмичења. 

 

Мировање у периоду одржавања обавезних 

семинара Заједнице судија и контролора 

одобрава искључиво УО ЗСиК РСС. 

Уколико судија и контролор у 

континуитету, дуже од месец  дана 

неоправдано не прихвата да обавља 

дужност судије или контролора на рангу 

такмичења на чијој се листи судија или 

контролора налази, а статус мировања није 

затражио или му није одобрен,  губи право 

да до краја те такмичарске сезоне буде на 

листи судија и контролора који имају 

активан статус. Одлуку о статусу овог члана 

доноси УО ЗСиК РСС. Уколико УО ЗСиК 

РСС одлучи да  је судија или контролор 

неоправдано одбио да врши дужност судије 

или контролора, у наредној такмичарској 

сезони ће аутоматски бити уврштен на 



листу судија или контролора степена 

такмичења који је два ранга  нижи од оног 

на коме се налазио у такмичарској сезони у 

којој је одбио да обавља дужност судије или 

контролора уколико критеријуми то 

дозвољавају. 

Члан 49. 
 

Члан неког органа ЗСиК РСС може бити 

само редовни члан Заједнице са активним 

статусом. 

 

 

 

 
 

 

 
 
 

Поред услова из става 1. овог члана, да би 

неко лице могло бити изабрано за члана  

органа ЗСиК РСС, мора кумулативно да 

испуњава и следеће услове: 

1) Да је држављанин Републике Србије; 

2) Да је пунолетан и пословно 

способан; 

3) Да нема основа за ограничење у 

чланству из члана 24. овог Статута; 

4) Да је активно ангажован у 

територијалној заједници судија и 

контролора којој припада; 

5) Да није у сукобу интереса 

дефинисаном актима РСС; 

6) Да није кривично, нити 

дисциплински кажњаван; 

7) Да испуњава и друге услове 

предвиђене Законом и овим 

Статутом. 

Члан 49. 

Само редовни члан Заједнице са активним 

статусом може бити члан неког органа или 

тела  ЗСиК РСС. 

Уколико је члану Заједнице након избора 

за члана неког органа или тела УО ЗСиК 

РСС одобрен статус мировања 

примењиваће се одредбе из члана 18. овог 

Статута  

Поред  услова из става 1. овог члана, да би 

неко лице могло бити изабрано за члана 

органа ЗСиК РСС, мора кумулативно да 

испуњава и следеће услове: 

1) Да је држављанин Републике Србије; 

2) Да је пунолетан и пословно 

способан; 

3) Да нема основа за ограничење у 

чланству из члана 24. овог Статута; 

4) Да је активно ангажован у 

територијалној заједници судија и 

контролора којој припада; 

5) Да није у сукобу интереса 

дефинисаном актима РСС; 

6) Да није кривично, нити 

дисциплински кажњаван; 

7) Да испуњава и друге услове 

предвиђене Законом и овим 

Статутом. 

Члан 58. 

Скупштина ЗСиК РСС ради на седницама, 

које могу бити редовне, изборне и 

ванредне. Редовна седница Скупштине 

ЗСиК РСС сазива се најмање једанпут 

Члан 58. 

Скупштина ЗСиК РСС ради на седницама, 

које могу бити редовне, изборне и 

ванредне. Редовна седница Скупштине 

ЗСиК РСС сазива се најмање једанпут 



годишње. 

Изборна седница Скупштине ЗСиК РСС 

одржава се сваке четврте године и на њој се 

бирају органи Заједнице. 

Ванредна седница Скупштине ЗСиК РСС 

сазива се по потреби, а може бити и изборна. 

Скупштину Заједнице СиК РСС сазива 

председник Скупштине ЗСиК РСС. 

Председник Скупштине ЗСиК РСС је 

обавезан да изборну седницу Скупштине 

ЗСиК РСС закаже најмање 15 (петнаест) 

дана пре истека мандата Скупштине ЗСиК 

РСС. 

Седница Скупштине ЗСиК РСС се обавезно 

сазива на захтев Управног одбора ЗСиК 

РСС, Надзорног одбора ЗСиК РСС, или на 

захтев једне трећине чланова Скупштине 

ЗСиК РСС, који су при том дужни да 

предложе дневни ред. 

 

 

 

 

Ако председник Скупштине ЗСиК РСС, у 

року од 30 (тридесет) дана од дана 

подношења уредног захтева за сазивање 

Скупштине Заједнице СиК РСС, не сазове 

Скупштину ЗСиК РСС на захтев органа или 

чланова из става 7. овог члана, њу могу 

заказати наведени органи тј. чланови који су 

тражили њено сазивање. 

годишње. 

Изборна седница Скупштине ЗСиК РСС 

одржава се сваке четврте године и на њој се 

бирају органи Заједнице. 

Ванредна седница Скупштине ЗСиК РСС 

сазива се по потреби, а може бити и изборна. 

Скупштину Заједнице СиК РСС сазива 

председник Скупштине ЗСиК РСС. 

Председник Скупштине ЗСиК РСС је 

обавезан да изборну седницу Скупштине 

ЗСиК РСС закаже најмање 15 (петнаест) 

дана пре истека мандата Скупштине ЗСиК 

РСС. 

Седница Скупштине ЗСиК РСС се обавезно 

сазива на захтев Управног одбора ЗСиК 

РСС, Надзорног одбора ЗСиК РСС, или на 

захтев једне трећине чланова Скупштине 

ЗСиК РСС, који су при том дужни да 

предложе дневни ред.  

Председник УО ЗСиК РСС може од 

председника Скупштине ЗСиК РСС 

затражити сазивање седнице Скупштине у 

случају потребе за допуном или заменом 

чланова УО ЗСиК РСС. 

Ако председник Скупштине ЗСиК РСС, у 

року од 30 (тридесет) дана од дана 

подношења уредног захтева за сазивање 

Скупштине Заједнице СиК РСС, не сазове 

Скупштину ЗСиК РСС на захтев из става 4. 

или 5. овог члана, њу могу заказати 

наведени органи, чланови који су тражили 

њено сазивање или председник УО ЗСиК 

РСС (само у случају наведеном у ставу 



 

Радом Скупштине ЗСиК РСС руководи 

председник Скупштине ЗСиК РСС, а у 

случају његове спречености или привремене 

одсутности, у делу тока седнице, 

потпредседник Скупштине ЗСиК РСС, у 

складу са Пословником о раду Скупштине 

ЗСиК РСС. 

У случају спречености председника и 

потпредседника Скупштине ЗСиК РСС, 

радом седнице Скупштине председава 

најстарији присутни члан Скупштине ЗСиК 

РСС. 

5.овог члана) 

Радом Скупштине ЗСиК РСС руководи 

председник Скупштине ЗСиК РСС, а у 

случају његове спречености или привремене 

одсутности, у делу тока седнице, 

потпредседник Скупштине ЗСиК РСС, у 

складу са Пословником о раду Скупштине 

ЗСиК РСС. 

У случају спречености председника и 

потпредседника Скупштине ЗСиК РСС, 

радом седнице Скупштине председава 

најстарији присутни члан Скупштине ЗСиК 

РСС. 

Члан 60. 
 

Пословником о раду Скупштине ЗСиК РСС 

ближе се уређују начин остваривања права 

и дужности чланова Скупштине ЗСиК РСС, 

начин рада Скупштине ЗСиК РСС, као и 

друга питања из њеног рада и одлучивања. 

У ванредним околностима изазваним 

епидемијом и у другим ванредним 

ситуацијама када је отежано окупљање 

чланова Скупштине ЗСиК РСС, а и у другим 

нарочито оправданим ситуацијама, када је 

неопходно донети поједине одлуке које не 

трпе одлагање и када Управни одбор ЗСиК 

РСС сматра да није нужно, неопходно и 

економично да се заказује редовна седница 

Скупштине ЗСиК РСС, може се заказати и 

одржати електронска седница Скупштине 

ЗСиК РСС. 

Члан 60. 
 

Пословником о раду Скупштине ЗСиК РСС 

ближе се уређују начин остваривања права 

и дужности чланова Скупштине ЗСиК РСС, 

начин рада Скупштине ЗСиК РСС, као и 

друга питања из њеног рада и одлучивања. 

У ванредним околностима изазваним 

епидемијом и у другим ванредним 

ситуацијама када је отежано окупљање 

чланова Скупштине ЗСиК РСС, а и у другим 

нарочито оправданим ситуацијама, када је 

неопходно донети поједине одлуке које не 

трпе одлагање и и када Управни одбор ЗСиК 

РСС сматра да није нужно, неопходно и 

економично да се заказује редовна седница 

Скупштине ЗСиК РСС, може се заказати и 

одржати електронска седница Скупштине 

ЗСиК РСС. 



Одредбе из претходног става овог члана 

односе се подједнако и на редовне и на 

ванредне седнице Скупштине ЗСиК РСС. 

Члан 63. 

Управни одбор ЗСиК РСС је колективни 

орган руковођења и извршни орган 

Скупштине ЗСиК РСС. 

 

Управни одбор ЗСиК РСС може бројати од 

5 до 11 чланова, укључујући председника и 

потпредседника (потпредседнике) 

Управног одбора ЗСиК РСС. 

Начин предлагања и избор председника, 

потпредседника и чланова Управног одбора 

ЗСиК РСС утврђује се Пословником о раду 

Скупштине ЗСиК РСС. 

 

Мандат председника, потпредседника и 

чланова Управног одбора ЗСиК РСС, 

изабраних на изборној седници Скупштине 

ЗСиК РСС, траје четири године, а може 

престати оставком, разрешењем или вишом 

силом. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Члан 63. 
 

Управни одбор ЗСиК РСС је колективни 

орган руковођења и извршни орган 

Скупштине ЗСиК РСС. 

 

Управни одбор ЗСиК РСС може бројати од 

5 до 11 чланова, укључујући председника и 

највише 3 потпредседника  

Управног одбора ЗСиК РСС. 

Начин предлагања, избор председника, 

потпредседника и чланова Управног одбора 

ЗСиК РСС као и начин њиховог разрешења 

утврђује се Пословником о раду Скупштине 

ЗСиК РСС. 

Мандат председника, потпредседника и 

чланова Управног одбора ЗСиК РСС, 

изабраних на изборној седници Скупштине 

ЗСиК РСС, траје четири године, а може 

престати оставком, разрешењем или вишом 

силом. 

Чланови УО ЗСиК РСС за свој рад 

одговарају Скупштини. 

 

Скупштина може сваког члана УО ЗСиК 

РСС да разреши дужности пре истека 

мандата. 

 

Предлог за разрешење потпредседника и 

чланова УО РСС искључиво може да 

покрене председник УО РСС који предлог 

доставља председнику Скупштине ЗСиК 

РСС. Председник Скупштине ЗСиК РСС у 

року од највише 30 (тридесет) дана од дана 

достављања предлога, сазива ванредну 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Када председник Управног одбора ЗСиК 

РСС поднесе оставку, председник 

Скупштине ЗСиК РСС у року од највише 30 

(тридесет) дана, сазива ванредну изборну 

седницу Скупштине ЗСиК РСС, на којој се 

бира нови председник, потпредседник 

(потпредседници) и чланови Управног 

одбора ЗСиК РСС. 

 

 

 

 

 

Мандат председника Управног одбора ЗСиК 

РСС, потпредседника и чланова Управног 

одбора ЗСиК РСС, изабраних на ванредној 

изборној седници Скупштине ЗСиК РСС, 

траје до истека мандата Скупштине ЗСиК 

седницу Скупштине ЗСиК РСС, на којој се, 

уколико Скупштина разреши 

потпредседника или члана УО ЗСиК РСС 

врши избор нових чланова УО ЗСиК РСС. 

 

Предлог за разрешење председника УО 

ЗСиК РСС може да покрене  више од 1/3 од 

укупног броја чланова Скупштине ЗСиК 

РСС. Председник Скупштине ЗСиК РСС у 

року од највише 30 (тридесет) дана од дана 

достављања захтева, сазива ванредну 

изборну седницу Скупштине ЗСиК РСС, на 

којој се, уколико Скупштина разреши 

председника УО ЗСиК РСС врши избор 

новог председника УО ЗСиК.  

 

Председник, потпредседник или члан УО 

РСС је разрешен ако за његову смену гласа 

већина од укупног броја делегата 

Скупштине ЗСиК РСС. 

 

Када председник Управног одбора ЗСиК 

РСС поднесе оставку, председник 

Скупштине ЗСиК РСС у року од највише 30 

(тридесет) дана, сазива ванредну изборну 

седницу Скупштине ЗСиК РСС, на којој се 

бира нови председник, потпредседник 

(потпредседници) и чланови Управног 

одбора ЗСиК РСС. 

 

Председник Управног одбора који је поднео 

оставку, као и сваки од чланова Скупштине 

који су потписали предлог да се изгласа 

неповерење Управном одбору, имају право 

да повуку свој предлог за оставку, односно 

разрешење, све до констатовања оставкe, 

односно доношења одлуке о разрешењу. 

 

Мандат председника Управног одбора ЗСиК 

РСС, потпредседника и чланова Управног 

одбора ЗСиК РСС, изабраних на ванредној 

изборној седници Скупштине ЗСиК РСС, 

траје до истека мандата Скупштине ЗСиК 

РСС. 



РСС. 

Члан 65. 

Управни одбор ЗСиК РСС ради у 

седницама, које се одржавају по потреби, а 

најмање једном у 3 (три) месеца, а у случају 

хитног поступања и доношења неодложних 

одлука седнице могу бити и електронске. 

 

Начин и разлози за одржавање електронских 

седница посебно је дефинисан у 

Пословнику о раду Управног одбора ЗСиК 

РСС. 
 

Управни одбор ЗСиК РСС одлучује 

пуноважно ако седници присуствује већина 

од укупног броја чланова, а закључке и 

одлуке доноси већином гласова присутних 

чланова. 

 

Члан 65. 

Управни одбор ЗСиК РСС ради у 

седницама, које се одржавају по потреби, а 

најмање једном у 3 (три) месеца, а у случају 

хитног поступања и доношења неодложних 

одлука седнице могу бити и електронске. 

 

Начин и разлози за одржавањеелектронских  

седница посебно су дефинисани у 

Пословнику о раду Управног одбора ЗСиК 

РСС. 
 

Управни одбор ЗСиК РСС на седници 

одлучује пуноважно ако седници 

присуствује већина од укупног броја 

чланова који имају активан статус члана 

Управног одбора (нису у статусу мировања), 

а закључке и одлуке доноси већином гласова 

присутних активних чланова. 

Члан 67. 

На место председника Управног одбора 

ЗСиК РСС се, у правилу, бира редовни члан 

Заједнице са активним статусом, из редова 

контролора или рукометних судија 

међународног или највишег националног 

нивоа. 

Председник Управног одбора ЗСиК РСС, 

поред послова одређених овим Статутом, 

обавља и следеће послове: 

1) Представља ЗСиК РСС; 

2) Сазива и председава седницама 

Управног одбора ЗСиК РСС; 

3) Потписује одлуке и друга акта које 

доноси Управни одбор ЗСиК РСС; 

4) Брине се о спровођењу одлука и 

Члан 67. 

На место председника Управног одбора 

ЗСиК РСС се, у правилу, бира редовни члан 

Заједнице са активним статусом, из редова 

контролора или рукометних судија 

међународног или највишег националног 

нивоа. 

Председник Управног одбора ЗСиК РСС, 

поред послова одређених овим Статутом, 

обавља и следеће послове: 

1) Представља ЗСиК РСС; 

2) Сазива и председава седницама 

Управног одбора ЗСиК РСС; 

3) Потписује одлуке и друга акта које 

доноси Управни одбор ЗСиК РСС; 



закључака Управног одбора ЗаСиК 

РСС, а заједно са председником 

Скупштине ЗСиК РСС, и одлука и 

закључака Скупштине ЗСиК РСС; 

5) Руководи радом ЗСиК РСС и 

усклађује активности свих органа 

ЗСиК РСС; 

 

 
 
 

6) Финансијски је наредбодавац за 

извршење финансијског плана ЗСиК 

РСС; 

7) Потписује уговоре и даје налоге ради 

спровођења програма и новчаног 

плана; 

8) Организује, усмерава и врши 

координацију сарадње са надлежним 

државним органима и другим 

органима и организацијама; 

9) Остварује спортску сарадњу са 

другим спортским удружењима и 

међународним спортским 

организацијама у сарадњи са РСС; 

10) Предлаже Скупштини ЗСиК РСС 

кандидате за потпредседнике и 

чланове Управног одбора ЗСиК РСС, 

водећи рачуна о територијалној 

заступљености; 

 

11) Предлаже Управном одбору 

Заједнице председнике и чланове 

сталних и повремених радних и 

саветодавних тела које оснива 

Управни одбор Заједнице, у складу 

са овим Статутом и другим општим 

актима ЗСиК РСС; 

12) Обавља и друге послове одређене 

овим Статутом и другим општим 

актима ЗСиК РСС; 

13) Предлаже кандидата за секретара 

Управног одбора ЗСиК РСС, чији се 

делокруг послова ближе одређује 

Пословником о раду Управног 

одбора. 

4) Брине се о спровођењу одлука и 

закључака Управног одбора ЗаСиК 

РСС, а заједно са председником 

Скупштине ЗСиК РСС, и одлука и 

закључака Скупштине ЗСиК РСС; 

5) Руководи радом ЗСиК РСС и 

усклађује активности свих органа 

ЗСиК РСС; 

6) Остварује увид  у рад привремених и 

сталних радних и  саветодавних тела  

ЗСиК РСС у циљу усклађивања 

активности  истих 

7) Финансијски је наредбодавац за 

извршење финансијског плана ЗСиК 

РСС; 

8) Потписује уговоре и даје налоге ради 

спровођења програма и новчаног 

плана; 

9) Организује, усмерава и врши 

координацију сарадње са надлежним 

државним органима и другим 

органима и организацијама; 

10) Остварује спортску сарадњу са 

другим спортским удружењима и 

међународним спортским 

организацијама у сарадњи са РСС; 

11) Предлаже Скупштини ЗСиК РСС 

кандидате за именовање и 

разрешење за потпредседнике и 

чланове Управног одбора ЗСиК РСС, 

водећи рачуна о територијалној 

заступљености; 

12) Предлаже Управном одбору 

Заједнице председнике и чланове 

сталних и повремених радних и 

саветодавних тела које оснива 

Управни одбор Заједнице, у складу 

са овим Статутом и другим општим 

актима ЗСиК РСС; 

13) Обавља и друге послове одређене 

овим Статутом и другим општим 

актима ЗСиК РСС;  

14) Предлаже кандидата за секретара 

Управног одбора ЗСиК РСС, чији се 

делокруг послова ближе одређује 



Председник Управног одбора ЗСиК РСС 

одређена овлашћења из свог делокруга 

 може пренети на потпредседнике ЗСиК 

РСС. 

Пословником о раду Управног 

одбора. 

Председник Управног одбора ЗСиК РСС 

одређена овлашћења из свог делокруга 

може пренети на потпредседнике ЗСиК 

РСС.  

Члан 77. 

При ЗСиК РСС се образује Одбор за хитна 

питања РСС. 

 

 

 

Одбор за хитна питања ЗСиК РСС 

сачињавају председник и потпредседници 

УО ЗСиК РСС, по функцији. 

 

Одбор за хитна питања Заједнице може да 

доноси одлуке о свим питањима која 

спадају у надлежност УО ЗСиК РСС која 

изискују хитно одлучивање, између две 

седнице УО ЗСиК РСС. 
 

Одлука одбора за хитна питања ЗСиК РСС 

сматра се донетом ако су за њу гласали сви 

чланови. 
 

Одбор за хитна питања ЗСиК РСС је у 

обавези да све донете одлуке изнесе на 

првој наредној седничи УО ЗСиК РСС ради 

верификације. 
 

Ако одлуке Одбора за хитна питања буду 

верификоване на седници УО ЗСиК РСС, 

оне, у зависности од материје на коју се 

односе, или постају саставни део 

нормативних аката које доноси УО ЗСиК 

РСС или производе правно дејство од дана 

Члан 77. 

УО  ЗСиК РСС може посебном одлуком 

основати  Одбор за хитна питања. 

Приликом доношења одлуке о оснивању 

Одбора за хитна питања ЗСиК РСС 

дефинише се и састав чланова Одбора за 

хитна питања. Чланови Одбора за хитна 

питања су у принципу председник и 

потпредседници УО ЗСиК РСС, по 

функцији, уколико то Одлуком УО ЗСиК 

РСС  не донесе другу Одлуку.  

Одбор за хитна питања Заједнице може да 

доноси одлуке о свим питањима која 

спадају у надлежност УО ЗСиК РСС која 

изискују хитно одлучивање, између две 

седнице УО ЗСиК РСС. 

Одлука одбора за хитна питања ЗСиК РСС 

сматра се донетом ако су за њу гласали сви 

чланови. 

Одбор за хитна питања ЗСиК РСС је у 

обавези да све донете одлуке изнесе на 

првој наредној седничи УО ЗСиК РСС ради 

верификације. 

Ако одлуке Одбора за хитна питања буду 

верификоване на седници УО ЗСиК РСС, 

оне, у зависности од материје на коју се 

односе, или постају саставни део 

нормативних аката које доноси УО ЗСиК 

РСС или производе правно дејство од дана 



доношења, а у супротном престају да важе, 

и сва њихова произведена правна дејства 

сматрају се ништавим. 

доношења, а у супротном престајуда важе, 

и сва њихова произведена правна дејства 

сматрају се ништавим. 

 

УО ЗСиК РСС 


