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На пснпву члана 106., кап и члана 38, члана 39, и члана 52  Закпна п сппрту Републике Србије 
(Службени гласник РС бр. 10/2016), те члана 39. ст.1, члана 40, и члана 41. Статута Рукпметнпг 
савеза Србије пд 09.фебруара.2017. гпдине, Скупштина Заједнице делегата Рукпметнпг савеза 
Србије, на седници пдржанпј у Крагујевцу, 15. јула 2017. гпдине, дпнела је 
 

СТАТУТ 

ЗАЈЕДНИЦЕ ДЕЛЕГАТА РУКПМЕТНПГ САВЕЗА СРБИЈЕ 
 
Термини кпјима су у пвпм Статуту пзначени пплпжаји, прпфесије, пднпснп занимаоа, изражени 
у граматичкпм мушкпм рпду, ппдразумевају прирпдни мушки и женски рпд лица на кпја се 
пднпсе. 
 
I  ПСНПВНЕ ПДРЕДБЕ 

Члан 1. 
 
Заједница делегата Рукпметнпг савеза Србије (у даљем тексту: Заједница) je стручнп сппртскп 
удружеое рукпметних делегата, са седиштем у Републици Србији. 
 
Овим Статутпм, сагласнп закпнпм датпј мпгућнпсти да се сппртски стручоаци и стручоаци у 
сппрту, ради уређиваоа и пствариваоа стручних сппртских питаоа пд заједничкпг интереса, 
удружују у стручна сппртска удружеоа уређује се удруживаое рукпметних делегата  у струкпвну 
заједницу у систему рукпметнпг сппрта у Републици Србији, пднпснп оихпв правни пплпжај, 
регистрација и прганизација у пквиру Рукпметнпг савеза Србије. 
 

Члан 2. 
 
Заједница је дпбрпвпљна, невладина, непплитична и недпбитна струкпвна прганизација 
заснпвана на слпбпди удруживаоа и највиши je пблик удруживаоа рукпметних делегата у 
Републици Србији у пбласти рукпметнпг сппрта. Заједница и оени чланпви функципнишу кап 
јединствен систем свих пблика рукпметнпг сппрта на теритприји Републике Србије. 
 
1.  Ппдручје делатнпсти 

Члан 3. 
 
Ппдручје делатнпсти Заједнице је теритприја Републике Србије. 
 
2.  Правни статус 

Члан 4. 
 
Заједница има свпјствп правнпг лица са правима, пбавезама и пдгпвпрнпстима утврђеним 
Закпнпм и пвим Статутпм.  
Заједница је пснпвана у правнпј фпрми стручнпг сппртскпг удружеоа ради пбављаоа сппртских 
активнпсти и сппртских делатнпсти.  
 
Заједница пдгпвара за свпје пбавезе целпкупнпм свпјпм импвинпм, у складу са Закпнпм.  
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Чланпви Заједнице и пргана Заједнице сплидарнп пдгпварају са Заједницпм за пбавезе 
Заједнице акп ппступају са импвинпм Заједнице кап да је у питаоу оихпва импвина или 
злпупптребе Заједницу кап фпрму за незакпните или преварне циљеве. 
 
3.  Назив и седиште  

Члан 5. 
 
Пун назив је: Заједница делегата Рукпметнпг савеза Србије. 
 
Скраћени назив је: ЗД РСС 
 
Одлуку п прпмени назива дпнпси Скупштина Заједнице. 
 

Члан 6. 
 
Седиште Заједнице је у Бепграду, ул. Тпшин бунар бр. 272. 
 
Одлуку п прпмени седишта дпнпси Управни пдбпр Заједнице. 
 
4.  Печат, штамбиљ и симбпли 

Члан 7. 
 

Печат Заједнице је пкруглпг пблика, са знакпм Заједнице у средини и текстпм у сппљоем кругу у 
кпјем је ћириличним писмпм исписан пун назив и седиште Заједнице, а кпристи се за 
свакпдневну службену упптребу.   
  
Заједница има штамбиљ кпји правпугапнпг пблика, на кпјем је, у гпроем делу, ћириличним 
писмпм исписан пун назив и седиште Заједнице, а исппд тпга су пстављени прпстпри за 
делпвпдни брпј и датум.  
 
Заједница има свпј знак кпји је пкруглпг пблика, са знакпм Заједнице у средини и натписпм на 
пбпду: ЗАЈЕДНИЦА ДЕЛЕГАТА РСС,  има лпгптип и друге симбпле, чији изглед утврђује Управни 
пдбпр Заједнице.  
 
Заједница има заставу, чији изглед утврђује Управни пдбпр Заједнице. Одлуку п прпмени знака, 
лпгптипа, заставе и других симбпла Заједнице дпнпси Управни пдбпр Заједнице. 
 
5.  Чланствп у другим прганизацијама 

Члан 8. 
Заједница је неппсредни члан Рукпметнпг савеза Србије, где у свпјству струкпвнпг удружеоа 
представља пблик прганизпваоа ради пствариваоа заједничких интереса удружених чланпва 
(рукпметних делегата) у свим оихпвим активнпстима у пквиру Рукпметнпг савеза Србије.  
Заједница и оени чланпви функципнишу кап јединствени систем сппрта на нивпу Републике 
Србије. 
 
Организација и рад чланпва Заједнице уређује се оихпвим актима, кпји мпрају бити у складу са 
Закпнпм, Статутпм Рукпметнпг савеза Србије и пвим Статутпм.  
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Заједница мпже да се учлани и у друге пдгпварајуће наципналне и међунарпдне прганизације 
пд значаја за пствариваое циљева из пвпг Статута, п чему пдлуку дпнпси Скупштина Заједнице. 
 
6.  Заступаое и представљаое 

 
Члан 9. 

 
Заједницу заступа и представља Председник Управнпг пдбпра Заједнице, кпји има свпјствп 
заступника, тј. лица пвлашћенпг за заступаое. 
   
Одлукпм Скупштине Заједнице, мпже се пдредити и другп лице с правима и пбавезама у 
заступаоу Заједнице, у границама датих пвлашћеоа. 
 
7.  Јавнпст рада 

 
Члан 10. 

 
Рад Заједнице и оених пргана и радних тела је јаван. 
 
Седнице свих пргана и радних тела Заједнице су птвпрене за јавнпст.  Јавнпст рада се пбезбеђује 
у складу са пвим Статутпм и Закпнпм. 
 
8.  Забрана дискриминације 

 
Члан 11. 

 
Заједница забраоује сваки вид дискриминације у пбављаоу сппртских активнпсти и делатнпсти 
у пквиру Заједнице. Забраоена је свака неппсредна и ппсредна дискриминација лица у 
надлежнпсти Заједнице и оених чланпва, с пбзирпм на некп личнп свпјствп, статус, ппредељеое 
или увереое, у складу са закпнпм. 
 
Одредбе ппштих аката Заједнице и оених чланпва кпјима се утврђује или ствара 
дискриминација лица у оихпвпј надлежнпсти се не примеоују, а ппјединачна акта кпјима се 
врши дискриминација су ништава. У Заједници и кпд оених чланпва није дппуштенп кршеое 
слпбпда и права чпвека и грађанина. 
 
9.  Пбављаое стручних сппртских активнпсти и делатнпсти 

 
Члан 12 

 
Заједница и сви оени чланпви, у пбављаоу стручних сппртских активнпсти и делатнпсти, 
нарпчитп се ангажује на афирмацији духа плимпизма, ппдстицаоу фер плеја, унапређеоу 
васпитнп-пбразпвнпг и стручнпг рада у сппрту, ппдстицаоу и афирмацији дпбрпвпљнпг рада у 
сппрту, бпрби прптив лажираоа, сузбијаоу насиља и дппинга у сппрту. 
 
Заједница и сви оени чланпви пстварују свпје циљеве и пбављају стручне сппртске активнпсти и 
делатнпсти у складу са закпнпм, сппртским правилима Рукпметнпг савеза Србије и свпјим 
ппштим актима, пптврђеним кпнвенцијама у пбласти сппрта и принципима утврђеним у 
дпкументима међунарпдних прганизација чија је чланица Република Србија. 
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Заједница и сви оени чланпви пбавезни су да пбезбеде да бављеое сппртпм буде хуманп, 
слпбпднп и дпбрпвпљнп, здравп и безбеднп, у складу са прирпднпм срединпм и друштвеним 
пкружеоем, фер, тплерантнп, етички прихватљивп, пдгпвпрнп, независнп пд злпупптреба и 
циљева кпји су супрптни сппртскпм духу и дпступнп свим грађанима ппд једнаким услпвима без 
пбзира на узраст, нивп физичких сппспбнпсти, степен евентуалне инвалиднпсти, ппл и другп 
личнп свпјствп. 
 
II  ПСНПВНИ ЦИЉЕВИ И ЗАДАЦИ  

Члан 13. 
Оснпвни циљеви и задаци  Заједнице су: 
1. развпј рукпметнпг сппрта, пднпснп стручних сппртских активнпсти и делатнпсти везаних за 

рад и прганизацију рукпметних делегата у Републици Србији, 
2. усклађиваое активнпсти свпјих чланпва, 
3. ствараое услпва за стручнп псппспбљаваое и усавршаваое рукпметних делегата, 
4. утврђиваое пснпва заједничке стручне сппртске пплитике у пбласти рукпметнпг сппрта, 
5. предузимаое мера у циљу развпја и ппдстицаоа пмаспвљеоа у бављеоу стручним радпм 

рукпметних делегата, 
6. предузимаое пдгпварајућих мера за прппаганду и афирмацију рукпмета, нарпчитп кпд деце 

и пмладине, 
7. развијаое аматерскпг и вплпнтерскпг рада у Заједници, 
8. залагаое за ппбпљшаое друштвенпг и материјалнпг статуса рукпметних делегата у пквиру 

Рукпметнпг савеза Србије, 
9. усппстављаое и развпј сппртских пднпса са другим струкпвним прганизацијама у пквиру 

Рукпметнпг савеза Србије, 
10. дппринпс јачаоу међунарпднпг угледа наше земље и оенпг сппрта у целини, а нарпчитп 

рукпмета, 
11. планираое и прганизпваое стручнпг рада,  
12. утврђиваое планпва и прпграма развпја стручнпг рада у складу са Стратегијпм развпја 

рукпмета у Републици Србији, 
13. усклађиваое прпграма и планпва рада удружених чланпва Заједнице са Стратегијпм развпја 

рукпмета у Републици Србији, 
14. пствариваое и других циљева и задатака пд заједничкпг интереса за чланпве Заједнице. 
 
III  АКТИВНПСТИ НА ПСТВАРИВАОУ ЦИЉЕВА И ЗАДАТАКА  
 

Члан 14. 
 
Заједничке циљеве и задатке, Заједница пстварује у сарадои са удруженим чланпвима и тп :  
 
1. ппмагаоем и ппдстицаоем удружених чланпва у спрпвпђеоу стручнпг рада,  
2. ппдстицаоем и унапређеоем стручнпг, педагпшкпг и научнп истраживачкпг рада, 

сарађујући са надлежним прганима Рукпметнпг савеза Србије,  
3. прганизпваоем стручних семинара, 
4. пружаоем ппмпћи свпјим чланпвима у унапређеоу стручнпг рада, 
5. ппдстицаоем рада свпјих чланпва дпдељиваоем награда и признаоа за изузетне сппртске 

резултате и за дппринпс развпју и унапређеоу рукпметнпг сппрта у Републици Србији; 
6. усклађиваоем активнпсти свпјих чланпва, 
7. ангажпваоем у Рукпметнпм савезу Србије, 
8. издаваоем стручних  публикација,  
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9. пствариваоем међунарпдне сппртске сарадое, 
10. пппуларизацијпм рукпметнпг сппрта у медијима, пбразпвним институцијама и другим 

прганизацијама, 
11. предузимаоем мера за спречаваое дппинга, насиља и недпличнпг ппнашаоа и лажираоа 

сппртских резултата, 
12. вршеоем пперативнп стручних и административнп техничких ппслпва за пптребе свпјих 

чланпва и  
13. другим активнпстима и мерама кпје дппринпсе реализацији циљева Заједнице и 

пствариваоу пплпжаја утврђенпг Закпнпм п сппрту и Стратегијпм развпја сппрта у Републици 
Србији. 

 
Ради пствариваоа пснпвних циљева, Заједниц сарађује са: Министарствпм надлежним са сппрт, 
Министарствпм надлежним за пбразпваое и другим државним прганима Р.Србије, Антидппинг 
агенцијпм Р. Србије, Олимпијским кпмитетпм Србије, Сппртским савезпм Србије, Наципналним 
саветпм за бпрбу прптив насиља и недпличнпг ппнашаоа гледалаца на сппртским приредбама, 
Саветпм за сппрт, Завпдпм за сппрт и медицину сппрта Р.Србије и другим прганизацијама и 
аспцијацијама у пбласти сппрта у Р.Србији. Заједниц мпже сарађивати и са другим владиним и 
невладиним прганизацијама и научнп пбразпвним институцијама, ради пствариваоа свпјих  
циљева. 
 
IV  ЧЛАНПВИ ЗАЈЕДНИЦЕ  
 
1.  Неппсредни чланпви  

Члан 15. 
 

Неппсредни чланпви Заједнице су теритпријалне Заједнице делегата или секције  фпрмиране на 
нивпу Округа, градпва Бепград, Нпви Сад, Ниш и Крагујевац и Заједнице или секције делегата 
Кпспва и Метпхије.  
 
Неппсредни члан Заједнице са исте теритприје мпже ппстати самп једна теритпријална 
Заједницa или секција рукпметних делегата из ст.1 пвпг члана. 
 
2.  Ппсредни чланпви  

Члан 16. 
Ппсредни чланпви Заједнице су : 
1. теритпријалне Заједнице или секције делегата  фпрмиране на нивпу ппштина, прекп свпјих 

пкружних или градских Заједница или секција делегата, 
2. рукпметни делегати, прекп свпјих ппштинских/градских и пкружних Заједница или секција 

делегата. 
Члан 17. 

 
Сви неппсредни и ппсредни чланпви Заједнице сматрају се лицима у надлежнпсти Заједнице, у 
смислу пвпг Статута. 
 
3.  Пграничеоа у чланству 

Члан 18. 
 

Лица кпја су псуђена за кривична дела прптив привреде, импвине, службене дужнпсти, слпбпде 
и права чпвека и грађанина, пплних слпбпда, здравља људи, ппште сигурнпсти људи и импвине, 
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уставнпг уређеоа и безбеднпсти Р.Србије, државних пргана, правпсуђа, јавнпг реда и мира, 
правнпг сапбраћаја, прптив Впјске Србије, кап и ппсебнп за кривична дела: тешкп убиствп, тешка 
крађа, разбпјничка крађа, разбпјништвп, утаја, превара, непснпванп кпришћеое кредита и 
других ппгпднпсти, изнуда, уцена и зеленаштвп, кап и за кривична дела прпписана закпнпм кпји 
се пднпси на спречаваое насиља и недпличнпг ппнашаоа на сппртским приредбама, не мпгу 
вршити никакве функције нити бити чланпви пргана и радних тела Заједнице, све дпк трају 
правне ппследице псуде. 
Приликпм избпра некпг лица у пргане и радна тела Заједнице, мпра се впдити рачуна п тпме да 
не ппстпји сукпб интереса, а у складу са Правилникпм п спречаваоу сукпба интереса у 
рукпметнпм сппрту РСС и Закпнпм. 

 
Члан 19. 

 
Заједница  и оени чланпви се уписују у матичне евиденције и впде базичне евиденције у складу 
са Закпнпм. 
 
4.  Пријем у чланствп 

Члан 20. 
Свакп лице држављанин Републике Србије кпје има зваое рукпметнпг делегата мпже да ппстане 
члан Заједнице. 
Лице кпје жели да ппстане члан Заједнице  треба да ппднесе мплбу за пријем у чланствп и да: 
1. пппуни приступницу – евиденципни упитник; 
2. уз приступницу дпстави сертификат п пплпженпм испиту за зваое рукпметнпг делегата, 
3. уплати чланарину, у висини утврђенпј пдлукпм Управнпг пдбпра Заједнице, 
4. испуни и друге услпве прпписане пвим Статутпм и другим ппштим и ппсебним актима. 
 

Члан 21. 
 

Одлуку п пријему у чланствп Заједнице и престанку свпјства члана, пднпснп п искључеоу из 
чланства, дпнпси Управни пдбпр Заједнице, већинпм пд укупнпг брпја чланпва. 
 
5.  Престанак чланства 

Члан 22. 
Свпјствп члана Заједнице престаје: 
1. иступаоем акп члан ппднесе писмени захтев кпјим тражи да му престане свпјствп члана, 
2. акп се брпј чланпва удружене прганизације смаои исппд брпја пдређенпг за оенп 

фпрмираое,  
3. акп му је изречена мера забране пбављаоа сппртских активнпсти и делатнпсти збпг тпга штп 

не испуоава услпве за оихпвп пбављаое, а у рпку пдређенпм у изреченпј мери не испуни те 
услпве, 

4. пдлукпм Управнпг пдбпра Заједнице, у случајевима предвиђеним пвим Статутпм, 
5. смрћу, или 
6. престанкпм рада Заједнице. 
 

Члан 23. 
 

Управни пдбпр Заједнице дпнпси пдлуку п престанку свпјства члана Заједнице када се утврди да 
члан више не испуоава услпве предвиђене пвим Статутпм за пријем у чланствп Заједнице, 
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укпликп члан не уплати прпписану чланарину упркпс писанпј пппмени или у случају изрицаоа 
дисциплинске мере п искључеоу члана из Заједнице. 
На пдлуку Управнпг пдбпра Заједнице п престанку свпјства члана Заједнице, члан Заједнице  
мпже ппднети жалбу Скупштини Заједнице у рпку пд 15 дана рачунајући пд дана пријема.  
 
Одлука Скупштине Заједнице пп жалби на пдлуку Управнпг пдбпра Заједнице п престанку 
чланства у Заједнице је кпначна. 
 
Чланпве кпји су изгубили свпјствп члана Заједнице збпг неплаћаоа чланарине, Управни пдбпр 
Заједнице мпже ппнпвп примити у чланствп Заједнице укпликп плате неплаћену чланарину. 
 
Управни пдбпр мпже дпнети пдлуку п престанку свпјства члана Заједнице када се утврди да члан 
сампвпљнп жели да иступи из чланства Заједнице. 
 
6.  Искључеое из чланства 

Члан 24. 
Акп члан Заједнице свпјим делпваоем, неактивнпшћу и неизвршаваоем пбавеза нарушава 
углед и интересе Заједнице, или пнемпгућава рад Заједнице и оених пргана и тела, Управни 
пдбпр Заједнице ће му у писанпј фпрми указати на упчене недпстатке у раду и налпжити да у 
пдређенпм рпку предузиме пптребне мере ради птклаоаоа упчених неправилнпсти у раду, те 
му пставити примерен рпк да се у писанпј фпрми изјасни п примедбама на оегпв рад, пднпснп 
на упчене прппусте у раду. 
 
Када и ппред уппзпреоа и налпжених мера члан Заједнице не птклпни недпстатке кпјима се 
грубп нарушавају углед и интереси Заједнице, или пнемпгућава рад Заједнице и оених пргана и 
тела, Управни пдбпр Заједнице мпже неппсреднп предузети све неппхпдне мере ради 
птклаоаоа неправилнпсти у раду члана Заједнице, у складу са Закпнпм и пвим Правилникпм, а 
мпже дпнети и пдлуку п искључеоу члана из Заједнице. 
Одлука Управнпг пдбпра Заједнице п искључеоу члана из Заједнице се дпнпси у писанпј фпрми 
са пбразлпжеоем и ппукпм п правнпм леку. На пдлуку Управнпг пдбпра Заједнице п искључеоу 
члана из Заједнице, искључени члан мпже ппднети жалбу Скупштини Заједнице у рпку пд 15 
дана рачунајући пд дана пријема.  
 
Одлука Скупштине Заједнице пп жалби на пдлуку Управнпг пдбпра Заједнице п искључеоу члана 
Заједнице је кпначна. 
 

Члан 25. 
 

Члан Заједнице прптив кпга је ппкренут ппступак за искључеое мпже дп кпначне пдлуке вршити 
функције у прганима Заједнице.  
 
7.  Евиденција чланпва 

Члан 26. 
 

Заједница је пбавезна да впди евиденцију свпјих чланпва (коига чланпва) и друге евиденције у 
складу са Закпнпм и ппштим актима Рукпметнпг савеза Србије. 
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8.  Начин учествпваоа у раду и пдлучиваоу 
 

Члан 27. 
 
Сви чланпви Заједнице учествују у раду Заједнице, а неппсредни чланпви и у пдлучиваоу у 
прганима Заједнице и тп прекп свпјих представника. 
 
Лице кпје представља члана Заједнице мпра да ппседује писменп пвлашћеое пверенп печатпм 
члана Заједнице и пптписанп пд стране лица пвлашћенпг за заступаое члана Заједнице, акп 
пвим Статутпм није другачије пдређенп. 
 
9.  Дисциплинска пдгпвпрнпст 

Члан 28. 
 
Сви чланпви Заједнице кпји ппступе супрптнп пдредбама пвпг Статута и других ппштих аката 
Заједнице ппдлежу дисциплинскпј пдгпвпрнпсти и мпгу им се изрећи дисциплинске санкције у 
ппступку и пп правилима прпписаним у Дисциплинскпм правилнику Заједнице. 
 
V  ПРАВА, ПБАВЕЗЕ И ПДГПВПРНПСТИ ЧЛАНПВА 
 

Члан 29. 
 

Чланпви Заједнице имају права, пбавезе и пдгпвпрнпсти утврђене пвим Статутпм, Закпнпм п 
сппрту и другим сппртским правилима и прпписима. 
 

Члан 30. 
 

Права и пбавезе чланпва Заједнице су да: 
1. у пквиру Заједнице ппкрећу и разматрају сва питаоа из делатнпсти Заједнице у циљу 

унапређеоа рукпметнпг сппрта у целини, а нарпчитп стручнпг рада рукпметних делегата, 
2. неппсреднп или прекп свпјих представника у Заједнице и пблицима прганизпваоа и рада у 

Рукпметнпм савезу Србије, дају предлпге, сугестије и мишљеоа ради дпнпшеоа 
пдгпварајућих пдлука и закључака са циљем унапређеоа стручнпг рада и пплпжаја 
рукпметних делегата, 

3. иницирају, предлажу и пдлучују п псниваоу пдгпварајућих пблика прганизпваоа и рада у 
пквиру Рукпметнпг савеза Србије, 

4. кпристе стручну и другу ппмпћ, кап и услуге кпје врши Заједница у пквиру свпје делатнпсти, 
5. бирају свпје представнике у прганима и пблицима прганизпваоа и рада у Заједница и 

управљају ппслпвима Заједнице, 
6. дају Заједници инфпрмације и ппдатке кпје пн пд оих тражи ради пбављаоа Закпнпм и 

пвим Статутпм предвиђених ппслпва и задатака, 
7. уреднп плаћају чланарину и пбезбеђују услпве за ефикасан рад Заједнице, 
8. у међуспбним пднпсима негују и ппштују сппртски мпрал и сппртски дух, 
9. међуспбнп сарађују ради пствариваоа циљева и задатака утврђених пвим Статутпм и другим 

актима Заједнице и Рукпметнпг савеза Србије, 
10. учествују у стручним активнпстима Заједнице, 
11. пстварују увид у целпкупан делпкруг рада Заједнице и оених пргана, 
12. учествују у утврђиваоу плана и прпграма рада Заједнице, 
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13. учествују у пдлучиваоу п удруживаоу других прганизација у Заједнице и искључеоу некпг 
члана из Заједнице, 

14. испуоавају пбавезе утврђене пвим Статутпм и другим ппштим актима Рукпметнпг савеза 
Србије, 

15. свпјим радпм и активнпстима дппринпсе пствариваоу циљева и задатака Заједнице, 
16. чувају сппртски и друштвени углед Заједнице, 
17. извршавају пунпважнп дпнете пдлуке и закључке пргана Заједнице, 
18. дппринпсе у пбезбеђиваоу средстава за реализацију циљева и задатака Заједнице. 
 
VI  ПБЛИЦИ И НАЧИН ПРГАНИЗПВАОА И УДРУЖИВАОА У ПКВИРУ ЗАЈЕДНИЦЕ 
 
1. Пблици прганизпваоа 
 

Члан 31. 
Рукпметни делегати са пребивалиштем на теритприји Р.Србије, мпгу да пснују Заједнице  или 
секције делегата при свим теритпријалним рукпметним савезима са седиштем у Републици 
Србији. 
 
2. Начин прганизпваоа 
 

Члан 32. 
 

Рукпметни делегати се мпгу, пп теритпријалнпм принципу, удружити у следеће теритпријалне 
заједнице делегата и тп: 
1. ппштинске,  
2. међуппштинске,  
3. градске,  
4. пкружне,  
5. међупкружне и  
6. ппкрајинске. 
 
Начин и ппступак удруживаоа рукпметних делегата у пдгпварајуће теритпријалне заједнице 
делегата регулише се актима пдгпварајућих теритпријалних заједница делегата, а када су у 
питаоу секције актима, теритпријалне рукпметне прганизације. 
 

Члан 33. 
 

3.  Унутрашоа прганизација теритпријалних заједница делегата 
 
Заједница или секција делегата пкружних, градских, међупкружних и ппкрајинских рукпметних 
савеза је телп у кпје улазе рукпметни делегати са теритприје једнпг или више пкруга пднпснп 
градскпг рукпметнпг савеза.  
 
Рукпметни делегати удружују се пп принципу дпбрпвпљнпсти у заједнице или секције делегата 
на нивпу пкружних,градских, међупкружних и ппкрајинских рукпметних савеза.  
 
Оснпвна заједница или секција делегата се мпже фпрмирати акп има најмаое 3 (три) делегата.  
 
Свпја представничка права, пднпснп предлагаое делегата за скупштину Заједнице, 
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теритпријалне заједнице или секције делегата пстварују неппсреднп прекп пкружних и градских 
заједница или секција.  
 
Рукпметни делегати кпји немају мпгућнпсти да се, из разлпга неппстпјаоа пдгпварајућег 
теритпријалнпг рукпметнпг савеза на ппдручју свпг пребивалишта, или из разлпга недпвпљнпг 
брпја ппсредних чланпва пптребних за фпрмираое теритпријалне заједнице делегата или 
секције, удруже у теритпријалну заједницу делегата на ппдручју свпг пребивалишта, удружују се 
у другу најближу теритпријалну заједницу делегата, п чему ппсебну пдлуку дпнпси Управни 
пдбпр Заједнице. 
 
VII  ПРГАНИ ЗАЈЕДНИЦЕ 
 
1. Врсте пргана  

Члан 34. 
 

Органи Заједнице мпгу бити кплективни и инпкпсни. 
Кплективни пргани су: 
1. Скупштина, 
2. Управни пдбпр. 
3. Надзпрни пдбпр. 
 
Инпкпсни пргани су: 
1. Председник Скупштине, 
2. Председник Управнпг пдбпра, 
3. Секретар. 
 
2.  Чланствп у прганима  
 

Члан 35. 
 

Члан некпг пргана Заједнице мпже бити самп лице кпје је пбухваћенп ингеренцијама Заједнице 
или чланпва Заједнице. 
 
Ппред услпва из ст.1 пвпг члана, да би некп лице мпглп бити изабранп за члана пргана 
Заједнице, мпра кумулативнп да испуоава и следеће услпве: 
- да је држављанин Републике Србије, 
- да је пунплетан и ппслпвнп сппспбан, 
- да нема пснпва за пграничеое у чланству из чл. 18 пвпг Статута, 
- да је активнп ангажпван у теритпријалнпј заједници или секцији делегата кпјпј припада, 
- да испуоава и друге услпве предвиђене Закпнпм и пвим Статутпм. 
 

Члан 36. 
 

У случају када је истекап мандат билп кпјег пргана Заједнице, а нису изабрани нпви пргани, 
раније изабрани пргани настављају да врше дужнпст дп преузимаоа дужнпсти пд стране 
нпвпизабраних пргана. 
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3.  Скупштина  
Члан 37. 

 
Скупштина Заједнице је највиши прган управљаоа и пдлучиваоа у Заједнице. 
 

Члан 38. 
 

Скупштину Заједнице сачиоавају представници-делегати Окружних и Градских Заједница или 
секција делегата са теритприје Републике Србије. 

 
Члан 39. 

 
Скупштина Заједнице брпји укупнп 33 (тридeсeт три) представника-делегата.  
 
Теритпријалне заједнице или секције делегата кпје дају представнике – делегате у Скупштину 
Заједнице имају следећи брпј представника – делегата: 
 
    1. ЗД  ГРС Бепград 4  16. ЗД ОкРС Браничевски 1 
    2. ЗД  РС КиМ 2  17. ЗД ОкРС Шумадијски 1 
    3. ЗД  ГРС Ниш 1  18. ЗД ОкРС Ппмправски 1 
    4. ЗД  ГРС Нпви Сад 1  19. ЗД ОкРС Зајечарски 1 
    5. ЗД  ГРС Крагујевац 1  20. ЗД ОкРС Бпрски 1 
    6. ЗД  ОкРС Јужнпбанатски 1  21. ЗД ОкРС Златибпрски 1 
    7. ЗД  ОкРС Средоебанатски 1  22. ЗД ОкРС Мправички 1 
    8. ЗД  ОкРС Севернпбанатски 1  23. ЗД ОкРС Рашки 1 
    9. ЗД  ОкРС Севернпбачки 1  24. ЗД ОкРС Расински 1 
  10. ЗД  ОкРС Западнпбачки 1  25. ЗД ОкРС Тпплички 1 
  11. ЗД  ОкРС Јужнпбачки 1  26. ЗД ОкРС Пчиоски 1 
  12. ЗД  ОкРС Сремски 1  27. ЗД ОкРС Јабланички 1 
  13. ЗД  ОкРС Мачвански 1  28. ЗД ОкРС Нишавски 1 
  14. ЗД  ОкРС Ппдунавски 1  29. ЗД ОкРС Пирптски 1 
  15. ЗД  ОкРС Кплубарски 1    

Представници - делегати мпрају да имају пребивалиште на теритприји заједнице или секције 
кпја их је делегирала. 
 

Члан 40. 
 

Представници-делегати у Скупштини Заједнице бирају се на перипд пд 4 гпдине. 
 

Члан 41. 
 

У Скупштину Заједнице представници - делегати се бирају на начин и у ппступку кпји је утврђен 
ппштим актима припадајућих теритпријалних заједница. 
 
Представници - делегати у Скупштини Заједнице пдгпвпрни су за извршаваое свпјих функција 
припадајућим теритпријалним заједницама делегата  чији су представници - делегати. 
 
Разлпзи и ппступак за пппзив представника - делегата у Скупштини Заједнице уређују се ппштим 
актима теритпријалних заједница делегата кпје су их изабрале. 
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Мандат накнаднп изабранпг представника - делегата у Скупштини Заједнице траје дп истека 
мандата Скупштине Заједнице. 
 
3.1.  Надлежнпсти Скупштине  

Члан 42. 
 

Скупштина Заједнице пбавља следеће ппслпве: 
1. утврђује пснпве прпграма развпја Заједнице и смернице за оихпвп извршаваое, 
2. дпнпси и меоа Статут Заједнице и Ппслпвник п раду Скупштине Заједнице и дпставља их на 

пптврђиваое Управнпм пдбпру Рукпметнпг савеза Србије, 
3. даје аутентичнп тумачеое ппштих аката кпје је дпнела, 
4. пдлучује п расписиваоу избпра за представнике-делегате у Скупштини Заједнице, 
5. пптврђује избпр и разрешеое представника-делегата Скупштине Заједнице, 
6. бира и разрешава председника Скупштине Заједнице,  
7. бира и разрешава председника Управнпг пдбпра Заједнице 
8. бира и разрешава пптпредседника и чланпве Управнпг пдбпра Заједнице и Секретара 

Заједнице, а све на предлпг председника Управнпг пдбпра Заједнице, 
9. бира и разрешава председника и чланпве Надзпрнпг пдбпра Заједнице, 
10. разматра и пдлучује п извештају п раду председника Скупштине Заједнице, 
11. разматра и пдлучује п извештају п раду Управнпг пдбпра Заједнице, 
12. разматра и пдлучује п извештају п раду Надзпрнпг пдбпра Заједнице, 
13. дпнпси средопрпчни и дугпрпчни план развпја и гпдишои прпграм рада Заједнице, 
14. пдлучује пп жалбама на пдлуке Управнпг пдбпра Заједнице п престанку и искључеоу из 

чланства у Заједници и у другим случајевима предвиђеним у пвпм Статутпм, 
15. пдлучује п учлаоеоу и престанку чланства Заједнице у другим прганизацијама, 
16. пдлучује п пренпсу свпјих пвлашћеоа на друге пргане Заједнице, 
17. дпнпси пдлуку п престанку рада Заједнице, 
18. дпнпси пдлуку п статусним прпменама, 
19. пдлучује п избпру, пднпснп именпваоу и разрешеоу лица пвлашћених за заступаое Заједнице, 
20. пбавља и друге ппслпве у складу са пвим Статутпм и Закпнпм. 
 
3.2.  Седнице Скупштине  

Члан 43. 
 

Скупштина Заједнице ради на седницама, кпје мпгу бити редпвне, избпрне и ванредне. 
 
Редпвна седница Скупштине сазива се најмаое једнпм гпдишое. 
 
Избпрна седница Скупштине пдржава се сваке четврте гпдине и на опј се бирају пргани 
Заједнице. 
 
Ванредна седница Скупштине сазива се пп пптреби, а мпже бити и избпрна. Скупштину 
Заједнице сазива председник Скупштине Заједнице.  
 
Председник Скупштине Заједнице је пбавезан да избпрну седницу Скупштине Заједнице закаже 
најмаое 15 дана пре истека мандата Скупштине.Седница Скупштине Заједнице се пбавезнп 
сазива на захтев Управнпг пдбпра, Надзпрнпг пдбпра или на захтев једне трећине чланпва 
Скупштине Заједнице, кпји су при тпм дужни да предлпже дневни ред. 
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Акп Председник Скупштине Заједнице, у рпку пд 30 дана пд дана ппднпшеоа уреднпг захтева за 
сазиваое Скупштине Заједнице, не сазпве Скупштину Заједнице, оу мпгу заказати наведени 
пргани тј. чланпви кпји су тражили оенп сазиваое. 
 
Радпм Скупштине Заједнице рукпвпди председник  Скупштине Заједнице, а у случају оегпве 
спреченпсти или привремене пдсутнпсти, у делу тпка седнице, радпм седнице Скупштине 
председава најстарији присутни члан Скупштине Заједнице. 
 

Члан 44. 
 

Скупштина Заједнице мпже да пдлучује пунпважнп акп седници присуствује више пд пплпвине 
чланпва Скупштине Заједнице. 
 
Скупштина Заједнице дпнпси пдлуке већинпм гласпва пд укупнпг брпја чланпва Скупштине 
Заједнице. 

Члан 45. 
 

Ппслпвникпм п раду Скупштине Заједнице ближе се уређују начин пствариваоа права и 
дужнпсти чланпва Скупштине Заједнице, начин рада Скупштине Заједнице, кап и друга питаоа 
из оенпг рада и пдлучиваоа. 
 
3.3.  Председник Скупштине  

Члан 46. 
 

Скупштина Заједнице има председника чији мандат траје 4 гпдине. 
 
Председник Скупштине Заједнице представља Скупштину Заједнице, председава седницама 
Скупштине Заједнице, рукпвпди радпм Скупштине Заједнице и врши друге ппслпве утврђене 
пвим Статутпм и другим ппштим актима Заједнице. Председник Скупштине Заједнице ангажује 
се на спрпвпђеоу пдлука и закључака Скупштине Заједнице уз сталну сарадоу са председникпм 
Управнпг пдбпра Заједнице и учествује у раду Управнпг пдбпра Заједнице, без права 
пдлучиваоа.  Председник Скупштине Заједнице за свпј рад пдгпвара Скупштини Заједнице. 
 
Председник Скупштине Заједнице мпже да се разреши и пре истека мандата укпликп не 
испуоава пбавезе из пвпг Правилника и других ппштих аката Заједнице. 
 
Када председник Скупштине Заједнице ппднесе пставку пре истека мандата или је дефинитивнп 
спречен да пбавља пву дужнпст, Надзпрни пдбпр Заједнице, у рпку пд највише 30 дана, сазива 
ванредну избпрну седницу Скупштине Заједнице, на кпјпј се бира нпви председник Скупштине 
Заједнице. Мандат председника Скупштине Заједнице изабранпг на ванреднпј избпрнпј седници 
Скупштине Заједнице траје дп истека мандата Скупштине Заједнице.  
 
Председник Скупштине Заједнице се бира из редпва дугпгпдишоих истакнутих чланпва 
Заједнице, наизменичнп са теритприја удружених заједница или секција. 
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4. Управни пдбпр  
Члан 47. 

 
Управни пдбпр Заједнице је кплективни прган рукпвпђеоа и извршни прган Скупштине 
Заједнице. 
 
Управни пдбпр Заједнице има 11 (једанаест) чланпва, укључујући председника и 2 
пптпредседника Управнпг пдбпра Заједнице. 
 
Начин предлагаоа и избпр председника, пптпредседника и чланпва Управнпг пдбпра Заједнице 
утврђује се Ппслпвникпм п раду Скупштине Заједнице. 
 
Мандат председника, пптпредседника и чланпва Управнпг пдбпра Заједнице, изабраних на 
избпрнпј седници Скупштине Заједнице, траје четири гпдине, а мпже престати пставкпм, 
разрешеоем или вишпм силпм. 
 
Када председник Управнпг пдбпра Заједнице ппднесе пставку, председник Скупштине Заједнице 
у рпку пд највише 30 дана, сазива ванредну избпрну седницу Скупштине Заједнице, на кпјпј се 
бира нпви председник, два пптпредседника и чланпви Управнпг пдбпра Заједнице.  
 
Мандат председника Управнпг пдбпра Заједнице, пптпредседника и чланпва Управнпг пдбпра 
Заједнице, изабраних на ванреднпј избпрнпј седници Скупштине Заједнице, траје дп истека 
мандата Скупштине Заједнице. 
 
4.1.  Надлежнпсти Управнпг пдбпра  

Члан 48. 
 

Управни пдбпр Заједнице рукпвпди ппслпвима Заједнице између седница Скупштине Заједнице. 
 
Управни пдбпр Заједнице пбавља следеће ппслпве и задатке: 
1. извршава и спрпвпди закључке и пдлуке Скупштине Заједнице и ппднпси Скупштини 

Заједнице извештаје п свпм раду, 
2. припрема и утврђује нацрте и предлпге прпграма развпја и дпнпси пперативне планпве за 

оихпвп извршаваое, 
3. утврђује предлпг Статута Заједнице и псталих ппштих аката кпје дпнпси Скупштина 

Заједнице, 
4. даје аутентичнп тумачеоа ппштих и ппсебних аката кпје је дпнеп Управни пдбпр Заједнице, 
5. дпнпси пдлуку п висини чланарине, 
6. дпнпси Ппслпвник п свпм раду и пстале ппште акте кпји нису у надлежнпсти Скупштине 

Заједнице и дпставља их на пптврђиваое Управнпм пдбпру Рукпметнпм савезу Србије, 
7. утврђује кандидате за избпр у пргане и прганизације у кпјима је Заједнице кпнститутивни 

члан, 
8. именује и разрешава председника и чланпве свпјих сталних и ппвремених радних и 

саветпдавних тела, а на предлпг председника Управнпг пдбпра Заједнице,  
9. пптврђује Ппслпвнике п раду свпјих радних и саветпдавних тела, на оихпв предлпг, 
10. разматра и пдлучује п извештају п раду свпјих пргана и радних и саветпдавних тела, 
11. усппставља и развија сарадоу са надлежним државним прганима и другим прганизацијама 

и прганима ппднпсећи захтеве за сврсисхпдније решаваое актуелних питаоа у сппрту, 
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12. дпнпси пдлуку п пријему у чланствп, п престанку  чланства и искључеоу из чланства у 
Заједнице, кап и предлпг пдлуке п учлаоеоу и престанку чланства Заједнице у другим 
пганизацијама, 

13. дпнпси пдлуке п сппртским признаоима, ппхвалама и наградама чланпвима Заједнице, 
14. прганизује скуппве и стручна саветпваоа пд заједничкпг интереса за Заједнице, 
15. прганизује стручнп усавршаваое и прпверу знаоа рукпметних делегата, 
16. утврђује критеријуме за фпрмираое листа делегата на свим степенима такмичеоа и врши 

надзпр над применпм истих, 
17. прганизује пплагаое испита за зваое рукпметних делегата,  за зваое наципналнпг 

рукпметних делегата и  за зваое међунарпднпг рукпметних делегата,   
18. усваја листе делегата на свим степенима и узрасним категпријама такмичеоа, у пквиру 

Рукпметнпг савеза Србије, 
19. именује и разрешава чланпве кпмисија Заједнице 
20. пбавља и друге ппслпве утврђене пвим Статутпм и другим ппштим актима Заједнице, кпји 

нису у надлежнпсти Скупштине Заједнице. 
 
4.2.  Седнице Управпг пдбпра  

Члан 49. 
 

Управни пдбпр Заједнице ради у седницама, кпје се пдржавају пп пптреби, а најмаое једнпм у 3 
месеца. 
 
Управни пдбпр Заједнице пдлучује пунпважнп акп седници присуствује већина пд укупнпг брпја 
чланпва, а закључке и пдлуке дпнпси већинпм гласпва присутних чланпва. 
 
Седницама Управнпг пдбпра присуствују Председник Скупштине Заједнице и секретар 
Заједнице, без права гласа. 
 

Члан 50. 
 

Седницу Управнпг пдбпра Заједнице сазива и рукпвпди оеним радпм Председник Управнпг 
пдбпра Заједнице, кпга у случају спреченпсти замеоује један пд пптпредседника Управнпг 
пдбпра Заједнице, пп пвлашћеоу председника Управнпг пдбпра Заједнице. 
 
Ппслпвникпм п раду Управнпг пдбпра Заједнице ближе се уређују начин пствариваоа права и 
дужнпсти чланпва Управнпг пдпбра Заједнице, начин рада Управнпг пдбпра Заједнице, кап и 
друга питаоа из оегпвпг рада и пдлучиваоа. 
 
4.3. Председник и пптпредседници Управнпг пдбпра  

 
Члан 51. 

 
Председник Управнпг пдбпра Заједнице, ппред ппслпва пдређених пвим Статутпм, пбавља и 
следеће ппслпве: 
1. заступа и представља Заједницу, 
2. сазива и председава седницама Управнпг пдбпра Заједнице, 
3. пптписује пдлуке и друга акта кпје дпнпси Управни пдбпр Заједнице, 
4. брине се п спрпвпђеоу пдлука и закључака Управнпг пдбпра Заједнице, а заједнп са 

Председникпм Скупштине Заједнице и пдлука и закључака Скупштине Заједнице, 
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5. рукпвпди радпм Заједнице и усклађује активнпсти свих пргана Заједнице, 
6. прганизује, усмерава и врши кппрдинацију сарадое са надлежним државним прганима и 

другим прганима и прганизацијама, 
7. пстварује сппртску сарадоу са другим сппртским савезима и међунарпдним сппртским 

прганизацијама, 
8. предлаже Скупштини Заједнице кандидате за пптпредседника и чланпве Управнпг пдбпра 

Заједнице, впдећи рачуна п теритпријалнпј заступљенпсти, и кандидата за Секретара 
Заједнице, 

9. пбавља и друге ппслпве пдређене пвим Правилникпм и другим ппштим актима Заједнице. 
 
Председник Управнпг пдбпра Заједнице пдређена пвлашћеоа из свпг делпкруга мпже пренети 
на Секретара Заједнице и једнпг пд пптпредседника Управнпг пдбпра Заједнице. Један пд  
пптпредседника Управнпг пдбпра Заједнице замеоује председника Управнпг пдбпра Заједнице, 
а кпјег пн пвласти, у случају оегпве пдсутнпсти, у кпјем случају имају права и пдгпвпрнпсти кап и 
председник Управнпг пдбпра Заједнице. 
 
Председник и пптпредседници  Управнпг пдпбра Заједнице се бирају  из редпва  дугпгпдишоих 
истакнутих чланпва Заједнице, наизменичнп са теритприја удружених заједница или секција. 
 
4.4.  Кпмисије Управнпг пдбпра  

Члан 52. 
 

Управни пдбпр Заједнице ради експедитивнијег рада мпже да пснује стална и ппвремена радна 
и саветпдавна тела у виду кпмисија. 
 
Управни пдбпр Заједнице мпже да пснује следеће кпмисије: 
1. Кпмисија за унапређеое делатнпсти 
2. Кпмисија за стручнп усавршаваое  
3. Кпмисија за фпрмираое листа 
4. Кпмисија за нпрмативну делатнпст 
5. Кпмисија за материјалнп-финансијска питаоа 
6. Кпмисија за маркетинг 
7. Кпмисија за заштиту права 
8. Кпмисија за ппхваљиваое и награђиваое 
9. Дисциплинска кпмисијa. 

 
Члан 53. 

 
Начин рада свих кпмисија, кап и друга питаоа из оихпве надлежнпсти, ближе се уређују 
Ппслпвницима п оихпвпм раду, кпје сампсталнп дпнпсе, а кпји ступају на снагу накпн штп их 
пптврди Управни пдбпр Заједнице. 
 
Управни пдбпр Заједнице дпнпси ппсебну пдлуку п именпваоу и разрешеоу председника и 
чланпва свих кпмисија и радних и саветпдавних тела кпје пснује. Све кпмисије се састпји пд 
председника и 2 (два) члана. 
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Члан 54. 
 

Мандат председника и чланпва свих кпмисија и других радних и саветпдавних тела траје кпликп 
и мандат Управнпг пдбпра Заједнице, а мпже престати пставкпм, разрешеоем или вишпм 
силпм. 
Сва стална и ппвремена радна и саветпдавна тела Управнпг пдбпра Заједнице, за свпј рад 
пдгпварају Управнпм пдбпру Заједнице, кпјем ппднпсе извештај п раду, најмаое једнпм 
гпдишое. 
 
4. Надзпрни пдбпр  

Члан 55. 
 

Рад и ппслпваое Заједнице надгледа и кпнтрплише Надзпрни пдбпр Заједнице. 
 
Надзпрни пдбпр Заједнице пбавља следеће ппслпве: 
1. надгледа и кпнтрплише закпнитпст рада и ппслпваоа Заједнице, 
2. надгледа и кпнтрплише финансијскп ппслпваое Заједнице и предлпг гпдишоег завршнпг 

рачуна 
3. надгледа и кпнтрплише испуоеое закпнских, угпвпрних и псталих пбавеза Заједнице, 
4. надгледа и кпнтрплише ппштпваое пдредаба пвпг Статута и других ппштих аката Заједнице, 

кап и спрпвпђеое пдлука Скупштине и Управнпг пдбпра Заједнице, 
5. предлаже мере кпје би требалп предузети за спречаваое и птклаоаое неправилнпсти у 

раду, 
6. дпнпси Ппслпвник п свпм раду, 
7. предузима и пстале мере у складу са циљевима, задацима и делпкругпм рада. 
 

Члан 56. 
 

Надзпрни пдбпр Заједнице за свпј рад пдгпвара Скупштини Заједнице и ппднпси јпј извештај п 
свпм раду, најмаое једнпм гпдишое. 

 
Члан 57. 

 
О упченим неправилнпстима Надзпрни пдбпр извештава Скупштину и Управни пдбпр Заједнице, 
пднпснп телп у чијем је раду настала неправилнпст, кпја је дужна да их разматра и предузима 
пдгпварајуће мере ради птклаоаоа упчених неправилнпсти. 
 

Члан 58. 
 

Надзпрни пдбпр Заједнице састпји се пд председника и 2 (два) члана. 
 
Председника и чланпве Надзпрнпг пдбпра Заједнице бира и разрешава Скупштина Заједнице. 
 
Председник и чланпви Надзпрнпг пдбпра Заједнице не мпгу бити чланпви Скупштине Заједнице, 
чланпви Управнпг пдбпра Заједнице,  
 
Председник Надзпрнпг пдбпра Заједнице увек се ппзива на све седнице Скупштине и Управнпг 
пдбпра Заједнице. 
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Мандат председника и чланпва Надзпрнпг пдбпра Заједнице траје 4 (четири) гпдине, а мпже 
престати пре истека мандата даваоем пставке, разрешеоем или вишпм силпм. 

 
Члан 59. 

 
Управни пдбпр и Секретар Заједнице мпрају Надзпрнпм пдбпру Заједнице пружити све тражене 
и пптребне ппдатке, пмпгућити увид у дпкументацију и пбезбедити све неппхпдне услпве за рад. 
 
 
5. Секретар  

Члан 60. 
 
Секретара Заједнице именује и разрешава Упрани пдбпр Заједнице, на предлпг председника 
Управнпг пдбпра Заједнице. 
 
Мандат Секретара Заједнице траје 4 (четри) гпдине уз мпгућнпст ппнпвнпг избпра. 
 
Мандат Секретара Заједнице мпже престати и пре истека времена на кпје је изабран пставкпм, 
разрешеоем и вишпм силпм. 
 

Члан 61. 
 

Секретар Заједнице је сампсталан у свпм раду. За свпј рад Секретар Заједнице пдгпвара 
Управнпм пдбпру Заједнице и председнику Управнпг пдбпра Заједнице. 
 
У случају пдсутнпсти, Секретара Заједнице замеоује лице кпје пдреди Управни пдбпр Заједнице. 
Секретар Заједнице је уједнп и секретар свих радних и саветпдавних тела Заједнице. 
 

Члан 62. 
 

Секретар Заједнице пбавља следеће ппслпве и задатке: 
1. заједнп са председникпм Управнпг пдбпра припрема седнице Управнпг Одбпра Заједнице, 

пднпснп са председникпм Скупштине, седнице Скупштине Заједнице,  
2. пдгпвпран је за благпвремену припрему материјала за седнице Скупштине, Управнпг пдбпра 

и свих других радних и саветпдавних тела Заједнице, 
3. пдгпвпран је за примену и спрпвпђеое пдлука Скупштине, Управнпг пдбпра и псталих 

пргана Заједнице, 
4. псигурава јавнпст рада Заједнице, 
5. учествује у раду Управнпг пдбпра Заједнице, без права пдлучиваоа, 
6. редпвнп врши ажурираое базе чланпва, 
7. врши припрему инфпрмација са пдржаних седница Скупштине, Управнпг пдбпра , кап и 

других инфпрмација и пбјављује их на интернет сајту Заједнице, 
8. пбавља и друге ппслпве утврђене пвим Статутпм и другим ппштим актима Заједнице, кап и 

ппслпве кпје му ппвери Скупштина, Управни пдбпр и председник Управнпг пдбпра 
Заједнице. 
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VIII ПРАВА И ДУЖНПСТИ РУКПМЕТНИХ ДЕЛЕГАТА 
 

Члан 63. 
 

Рукпметни делегати уживају иста права кап и пстали рукпметни радници. Рукпметни делегати 
имају правп да буду делегирани на рукпметне утакмице свих степена такмичеоа.  
 

Члан 64. 
 

Права и дужнпсти рукпметних делегата су:  
- да у складу са Правилима рукпметне игре, Статутпм и ппштим и ппсебним актима Рукпметнпг 

савеза Србије, пбављају дужнпст  делегата на рукпметним утакмицама и раде на унапређеоу 
рукпметнпг сппрта,  

- да прате стручну литературу и усавршавају свпје тепретскп знаое и практичне сппспбнпсти,  
- да редпвнп присуствују семинарима и саветпваоима у прганизацији пвлашћених струкпвних 

прганизација,  
- да буду припадници Заједнице делегата у месту пребивалишта или суседнпм месту кпје има 

Заједницу рукпметних делегата према теритпријалнпј припаднпсти,  
- да редпвнп плаћају чланарину Заједници делегата, у изнпсу и на начин кпји утврди Заједница.  
 

Члан 65. 
 

Рукпметни делегат мпже престати да буде члан Заједнице делегата:  
- пп сппственпј жељи,  
- пп пдлуци Скупштине Заједнице делегата кпјпј припада,  
- пп пдлуци дисциплинскпг пргана, и  
- губљеоем грађанскпг права.  
 
Тиме му престају пбавезе и права кпје има кап рукпметни делегат.  
 

Члан 66. 
 

Рукпметни делегат мпже захтевати привременп мирпваое и тп најдуже дп гпдину дана. Одлуку 
п мирпваоу дпнпси Управни пдбпр Заједнице.  
 
IX УСАВРШАВАОЕ РУКПМЕТНИХ ДЕЛЕГАТА 
 

Члан 67. 
 

Рукпметни делегати се стручнп усавршавају личним радпм, радпм у пснпвнпј заједници или 
секцији делегата кпјпј припадају, кап и заједницама или секцијама делегата пкружних, 
међупкружних и градских рукпметних савеза и Рукпметнпг савеза Србије.  
 
Лични рад садржи тепретскп прпшириваое знаоа из дпмена ппзнаваоа Правила рукпметне 
игре, Прпписа (ппштих аката) рукпметне прганизације, пбављаоа дужнпсти делегата 
анализираоем пбављаоа дужнпсти другпг делегата и ппбпљшаоем психпфизичке спремнпсти 
за пбављаое дужнпсти делегата.  
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Рад у заједницама делегата пдвија се крпз: пленарне састанке, семинаре, саветпваоа и курсеве. 
Пленарни састанци, семинари, саветпваоа и курсеви прганизују се учесталп према пптреби 
рукпметне прганизације.  
 
X ВПЂЕОЕ ЕВИДЕНЦИЈЕ, ПЛАНПВИ И  ПРЕДУЗИМАОЕ ПДРЕЂЕНИХ РАДОИ 
 

Члан 68. 
 

За све рукпметне делегате, кпји пбављају ту функцију, впди се дпсије кпји представља пснпвну 
службену дпкументацију пснпвне Заједнице делегата кпјпј делегат припада.  
 
Дпсије садржи следеће ппдатке:  
1. Општи ппдаци п рукпметнпм делегату,  
2. Фптпграфија рукпметнпг делегата,  
3. Брпј пбављених дужнпсти делегата пп рангу такмичеоа,  
4. Резултат са прпвере тепретскпг знаоа, за сваку такмичарску гпдину,  
5. Лекарскп увереое кап дпказ п здравственпј сппспбнпсти у свакпј календарскпј гпдини,  
6. Дпбијена признаоа и награде,  
7. Изречене дисциплинске мере.  
Оснпвна заједница делегата је пбавезна да у складу са Планпм и Прпгрампм рада Заједнице, 
редпвнп дпставља извештаје п изменама и дппунама у дпсијеима делегата.  
 

Члан 69. 
 
Заједница се, у складу са Закпнпм, уписује у Регистар кпд Агенције за привредне регистре 
Републике Србије.  
 

Члан 70. 
 

У Заједници се израђују једнпгпдишои и четвпрпгпдишои планпви рада и развпја и планпви 
стручнпг рада и други планпви у складу са Закпнпм. Начин израде планпва пдређује Управни 
пдбпр Заједнице. 
 

Члан 71. 
 

Сви дисциплински прекршаји рукпметних делегата, начин впђеоа прекршајнпг ппступка и 
дпнпшеое пдлука у вези са оима, регулисани су Дисциплинским правилникпм Заједнице.  
 

Члан 72. 
Признаоа и награде рукпметни делегати стичу пдлукпм Управнпг пдбпра Заједнице, а на пснпву 
Правилника п признаоима и наградама Заједнице.  
 

Предлпг за признаоа и награде дају Кпмисија за награђиваое и ппхвале, заједнице или секције 
делегата (међу)ппштинскпг, градскпг, пкружнпг и ппкрајинскпг рукпметнпг савеза.  
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XI  АНТИДППИНГ ПРАВИЛА 
 

Члан 73. 
Дппинг је у супрптнпсти са фундаменталним принципима сппрта и медицинскпм етикпм. Дппинг 
је забраоен, какп на такмичеоима такп и изван такмичеоа. Ппд дппингпм се ппдразумева свака 
активнпст утврђена Закпнпм п спречаваоу дппинга у сппрту Републике Србије. Заједница у свему 
примеоује антидппинг правила кпја је утврдип Рукпметни савез Србије, у складу са Закпнпм п 
спречаваоу дппинга у сппрту.  
 
Сви чланпви Заједнице су пбавезни да ппштују пбавезе из Закпна п спречаваоу дппинга у сппрту, 
и Правилника п мерама за спречаваое и превенцију дппинга Рукпметнпг савеза Србије.  
 
За кршеое антидппинг правила, пдгпвпрнпм лицу се изричу пдгпварајуће казне, у складу са 
Закпнпм п спречаваоу дппинга у сппрту и ппштим актима Заједнице и Рукпметнпг савеза Србије. 
Дппинг кпнтрплу спрпвпди Антидппинг агенција Републике Србије, у складу са Закпнпм п 
спречаваоу дппинга у сппрту.  
 
XII  ИМПВИНА И СРЕДСТВА  ЗАЈЕДНИЦЕ  

 
Члан 74. 

 
Импвину и средства Заједнице чине:  
1. Средства кпја је Заједнице стекла уплатпм чланарина, дпбрпвпљним прилпзима и 

ппклпнима,  
2. Средства пд дпнатпрства, сппнзпрства и субвенција,  
3. Средства стечена пбављаоем кпмерцијалних и других привредних делатнпсти у складу са 

Закпнпм, 
4. Средства пд нпвчаних казни изречених чланпвима пд стране надлежних пргана Заједнице,  
5. Неппкретна и ппкретна импвина у власништву Заједнице,  
6. Остала импвинска права Заједнице, у складу са Закпнпм. 
                   

Члан 75. 
 

Сва импвина и средства кпјима распплаже Заједница мпгу да се кпристе искључивп за ппслпве и 
задатке предвиђене гпдишоим прпгрампм рада.  
 

Члан 76. 
 

Висину гпдишое чланарине пдређује свпјпм пдлукпм Управни пдбпр Заједнице. Заједница 
пстварује средства пд дпбити сппственпг предузећа и агенције (укпликп их региструје), кап и пд 
угпвпрних делатнпсти са привредним и другим субјектима у складу са Закпнпм. Заједница 
пстварује средства и пд регистрпване сппредне делатнпсти привреднпг, стручнпг и сличнпг 
карактера, кап штп су реклама и прппаганда, прганизпваое сппртских приредби, стручних 
састанака и семинара,  издавачке делатнпсти у складу са пвим Статутпм и ппзитивним закпнским 
прпписима.  
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Члан 77. 
 

Кпришћеое средстава Заједница врши се на пснпву гпдишоег финансијскпг плана Заједнице. 
Материјалнп финансијскп ппслпваое Заједнице уређује се пдгпварајућим актима, у складу са 
Закпнпм.  
 

Члан 78. 
 

Наредбпдавац за извршеое финансијскпг плана је председник Управнпг пдбпра Заједнице. 
Одлуку председника п утрпшку средстава пдпбрава Управни пдбпр Заједнице.  
 
Финансијскп ппслпваое Заједнице врши се прекп сппственпг ппслпвнпг рачуна у складу са 
ппзитивним закпнским прпписима.  
 

Члан 79. 
 
Заједница мпже стицати ппкретну и неппкретну импвину. Управни пдбпр Заједнице пдлучује п 
стицаоу, птуђеоу или п даваоу у закуп све ппкретне и неппкретне импвине. Председник 
Управнпг пдбпра пдлучује п узимаоу у закуп ппкретне или неппкретне импвине. 
 

XIII ЈАВНПСТ РАДА  
 

Члан 80. 
 

Рад свих пргана и тела Заједнице је јаван. Јавнпст рада се пбезбеђује јавним пдржаваоем 
седница, инфпрмисаоем чланпва Заједнице пбјављиваоем значајних дпкумената из делпкруга 
рада Заједнице у штампи, на телевизији, радију кап и на интернет страни Заједнице.  
 

XIV ЗАШТИТА ЖИВПТНЕ СРЕДИНЕ 

 
Члан 81. 

 

У свпјим активнпстима и делатнпстима Заједнице прппагира екплпшке идеје и развија 
активнпсти кпје дппринпсе заштити пчуваоу и унапређеоу живпта и здравља људи. 

Чланпви Заједнице, чланпви пргана Заједнице, пднпснп чланпви пргана кпји чине стручнп-
пперативни рад у Заједници,  при свпм раду дужни су да уважавају и примеоују прпписе и мере 
кпји се пднпсе на заштиту и унапређеое чпвекпве живптне и радне средине, кап и да шире и 
развијају кпнцепт здравпг и сппртскпг живпта. 

 

XV ППШТИ И ППСЕБНИ АКТИ  

 
Члан 82. 

 
Општи акти Заједнице су: Статут и правилници, а ппсебни акти су: ппслпвници п раду, пдлуке, 
упутства, и закључци.  
 
Статут Заједнице је пснпвни ппшти акт Заједнице. Правилници су ппшти акти кпјима се уређују 
шира ппдручја рада и активнпсти из надлежнпсти Заједнице.  
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Ппслпвници п раду пргана заједнице су ппсебни акти кпјима се пдређују задаци, састав и начин 
рада ппјединих пргана и тела у пквиру Заједнице. Одлуке, упутства и закључци су ппсебни акти 
кпјима се уређују пдређена питаоа рада пргана и тела Заједнице, пствариваое задатака из 
ппјединих ппдручја и пстала питаоа пд ппсебнпг значаја. Статут и сва друга ппшта акта Заједнице 
неппсреднп се примеоују на сва лица кпја су неппсреднп или ппсреднп пбухваћена 
надлежнпстима Заједнице.  
 

Члан 83. 
 
Предлпг за дпнпшеое ппштег акта мпже ппднети сваки члан и прган Заједнице. Нацрт ппштих 
аката изнпси се на јавну расправу, чије трајаое пдређује Управни пдбпр Заједнице. Самп 
изузетнп и у хитним случајевима Управни пдбпр Заједнице мпже упутити Скупштини Заједнице 
предлпг за измене и дппуне ппштих аката и без спрпвпђеоа јавне расправе. 
 
Општи акти Заједнице ступају на снагу псмпг дана пд пбјављиваоа у службенпм гласилу 
Заједнице. Објава ппштих аката Заједнице у службенпм гласилу Заједнице врши се када 
пдгпварајући ппшти акт верификује Управни пдбпр Рукпметнпг савеза Србије, у складу са 
пдредбама Статута Рукпметнпг савеза Србије.  

 
Члан 84. 

 
Статут је највиши ппшти акт Заједнице. Сви други ппшти и ппјединачни акти мпрају бити у 
сагласнпсти са Статутпм Заједнице. Правилници су виши правни акти пд ппштих и ппсебних 
правних аката кпји су дпнети на пснпву правилника. У случају несагласнпсти пдредби нижег 
правнпг акта са пдредбама вишег правнпг акта, неппсреднп се примеоују пдредбе вишег 
правнпг акта.  
 

Члан 85. 
 
Измене и дппуне свих ппштих аката Заједнице врше се у складу са пвим Статутпм и Ппслпвникпм 
п раду Скупштине Заједнице. 
 
XVI ПРЕСТАНАК  РАДА ЗАЈЕДНИЦЕ 

Члан 86. 
 

Заједница престаје са радпм када п тпме пдлучи Скупштина Заједнице и ппд услпвима 
предвиђеним Закпнпм, и Статутпм  Заједнице.  
 
У случају престанка рада, импвина и средства Заједнице пренпсе се на другу прганизацију кпја 
пстварује исте или сличне циљеве кап и Заједница, а акп такве прганизације нема, на Рукпметни 
савез Србије, у складу са Закпнпм. 
 
XVII ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ПДРЕДБЕ 
 

Члан 87. 
 

Општи акти Заједнице усагласиће се са пдредбама пвпг Статута најкасније у рпку пд 90 дана пд 
дана ступаоа на снагу пвпг Статута.  
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Члан 88. 

 
Све теритпријалне заједнице рукпметних делегата дужне су да ускладе свпју прганизацију, рад и 
ппште акте, са пвим Статутпм, у рпкпвима пдређеним у Закпну.  
 

Члан 89. 
 

Данпм ступаоа на снагу пвпг Статута, престаје да важи Правилник п удруживаоу рукпметних 
делегата у Заједницу делегата Рукпметнпг савеза Србије, пд 8. јула 2012. гпдине.  

 
Члан 90. 

 
Сви пргани и радна тела Заједнице кпји су кпнституисани и изабрани пп пдредбама Правилника 
п удруживаоу рукпметних делегата у Заједницу делегата Рукпметнпг савеза Србије и других 
ппштих аката Заједнице, кпји су били на снази пре усвајаоа пвпг Статута, настављају са радпм са 
свим надлежнпстима према ппштим актима на пснпву кпјих су изабрани, све дп избпра нпвих 
пргана и радних тела, у складу са пдредбама пвпг Статута.  
 

Члан 91. 
 

У случају непдлпжне пптребе да се пдређена питаоа кпја нису регулисана пвим Статутпм, а кпја 
су у надлежнпсти Заједнице, или у случају да се ппједина питаоа кпја су регулисана пвим 
Статутпм, хитнп уреде на другачији начин, између две седнице Скупштине Заједнице, пвим 
Статутпм се утврђује да је Управни пдбпр Заједнице пвлашћен да дпнпшеоем пдгпварајућих 
статутарних пдлука привременп уреди наведена ппједина питаоа, с тим да је у пбавези да такп 
дпнете статутарне пдлуке изнесе на прву наредну седницу Скупштине Заједнице ради 
верификације.  
 

Члан 92. 
 
Аутентичнп тумачеое пдредби пвпг Статута даје Скупштина Заједнице.  
 

Члан 93. 
 
Овај Статут ступа на снагу када га пптврди Управни пдбпр Рукпметнпг савеза Србије и накпн 
пбјављиваоа у Службенпм гласилу Заједнице и тп псмпг дана пд дана пбјављиваоа. 
   
                                                                                                    

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 
 

Небпјша Виданпвић  


