Бања Лука, јули 2002 год.
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Издавач:
Рукометни савез Републике Српске

Технички уредник и обрада:

Тираж:
100 примјерака
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На основу члана 7, 54, 55 и 93 Закона о спорту Републике
Српске (сл. Гласник РС 4/02), Скупштина РС РС на другој
сједници одржаној 26.07.2002. године у Добоју, усвојила је
измјене и допуне Статута РС РС од 21.07.2001. године.
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РУКОМЕТНОГ САВЕЗА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ
1. ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Назив Савеза је: РУКОМЕТНИ САВЕЗ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ
(у даљем тексту Савез). Скраћени назив Савеза је РС РС. Сједиште
Савеза је у Бања Луци ул. Марије Бурсаћ бр. 7/III.
Члан 2.
Савез је добровољан, самосталан и јединствен Савез основних рукометних организација, клубова и стручних рукометних организација(судијске и тренерске) на територији Републике Српске.
Рад Савеза се заснива на равноправној заступљености
регија у свим органима и тијелима.
Према територијалном принципу Савез чине и Регионални
рукометни савези које формирају основне и друге рукометне организације и удружења а према Одлуци Скупштине Савеза.
Члан 3.
Савез је друштвена спортска организација у својству гранског
спортског савеза који дјелује на подручју Републике Српске.
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Члан 4.
Савез сарађује са другим спортским савезима у циљу остварења функција од заједничког интереса и учлањује се у РС БиХ и у
међународне спортске организације и удружења.
Члан 5.
Савез има својство друштвено-правног лица и регистрован
је код Вишег суда у Бања Луци и код Министарстава за спорт и
омладину Републике Српске.
Члан 6.
Савез представљају и заступају: Предсједник Скупштине,
Предсједник Управног одбора и Генерални секратар.
Члан 7.
Рад Савеза је јаван, а заснива се на професионалним, аматерским и моралним вриједностима друштва.
Члан 8.
Савез има свој знак и печат.
 Знак Савеза је амблем са силуетом рукометаша изнад кога је
натпис: РУКОМЕТНИ САВЕЗ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ (ћирилицом) и
застава Републике Српске, а испод ХФРС (латиницом).
 Печат Савеза је округли са натписом: Рукометни савез Републике Српске по ободу, а у средини круга Бања Лука (ћирилица и
латиница).
 Остала обиљежја Савеза утврђује Управни одбор РС РС.
.

5

2. ЦИЉЕВИ И ЗАДАЦИ САВЕЗА
Члан 9.
У циљу спровођења и остваривања заједничких циљева и интереса Савез обавља основну и споредну дјелатност и има задатак да:
 Ствара услове за бављење рукометним спортом грађана Републике Српске неовисно од њихове националне, вјерске и политичке припадности,
 Омасовљење рукометног спорта,
 Унапређење рукометног спорта,
 Унапређење врхунског рукомета,
 Унапређење аматерског рукомета,
 Афирмација рукомета у школским срединама,
 Организација такмичења рукометних клубова у свим селекцијама,
 Обезбијеђење услова за рад рукометних селекција Републике Српске и репрезентовање рукометног спорта у земљи и иностранству,
 Обезбијеђење услова за дјеловање рукометних клубова удружења
и савеза,
 Унапређење и развој стручног тренерског и судијског рада,
 Пропаганда рукометног спорта.
Члан 10.
Основна дјелатност Савеза је развој и унапређење рукометног спорта, а споредна разне области рада, привређивања и
пословања.
Члан 11.
Савез стиче средства за обављање своје дјелатности из
оснивачких улога, чланарине, прилога, поклона, легата, огара на
срећу, уступања права ТВ преноса, рекламама фирми на утакмицама
и ТВ преносима, прихода од такси и трансфера играча као и других
извора утврђених законом.
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Члан 12.
Савез може основати предузеће чија би дјелатност била
следећа:
 промет роба и услуга,
 истраживачка дјелатност,
 угоститељска дјелатност,
 организација игара на срећу,
 производња спортске опреме,
 материјална помоћ клубовима.
Органе управљања именује Скупштина РС РС.

3. УДРУЖЕНЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ
Члан 13.
Статус удружених организација имају потписнице Уговора о
удруживању у Савез, а у складу са чланом 2. овог Статута.
Члан 14.
Удружене организације имају право и обавезу да:
 Предлажу и бирају своје представнике у органе Савеза,
 Путем својих представника одлучују о питањима рада и дјеловања Савеза,
 Износе мишљења, приједлоге и ставове о питањима која се расправљају у органима Савеза,
 Придржавају се Одлука органа Савеза,
 Удружују средства за провођење заједничких програма,
 Врше уплату котизација за финасирање одређених активности
Савеза,
 Учествују у изради и доношењу свих аката Савеза путем јавних
расправа.
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Члан 15.
Регионални рукометни савези, врше удруживање основних
рукометних организација и удружења, на територији коју покривају, а
и сами се удружују у Савез.
Статути Регионалних савеза као и друга акта не могу бити у
супротности са овим Статутом и Уговорима о удруживању у Савез.
Чланом Савеза не може бити клуб или Удружење, који нису
предходно регистровани код Регионалног савеза којем географски
припада.
Члан 16.
Статус удружене организације у Савез може престати:
 Престанком постојања удружене организације,
 Одлуком надлежног органа удружене организације,
 Одлуком Скупштине савеза.

4. ОРГАНИ САВЕЗА
Члан 17.
Савезом управљају и руководе колективни и инокосни органи.
Колективни органи су: СКУПШТИНА, УПРАВНИ ОДБОР, НАДЗОРНИ
ОДБОР И АРБИТРАЖНИ ОДБОР.
Инокосни органи су: ПРЕДСЈЕДНИК и ПОДПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ, ПРЕДСЈЕДНИК УПРАВНОГ ОДБОРА И ГЕНЕРАЛНИ
СЕКРЕТАР.
Члан 18.
Задаци органа Савеза су:
 Утврђивање и организација програма и политике развоја и унапређење рукометног спорта у РС,
 Организација и реализација стручног рада, усавршавање тренерске и судијске организације,
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 Утврђивање статуса врхунског рукомета, клубова, врхунских рукометаша и стручњака,
 Стварање услова за репрезентовање рукометног спорта и надзор
над репрезентацијама,
 Сарадња Савеза са РС БиХ, и осталим чланицама ЕХФ и ИХФ,
 Организовање и спровођење такмичења Првих и Других лига,Куп
и такмичења младих категорија,
 Регистрација клубова, играча, тренера, судија и других у надлежности Савеза,
 Међународна сарадња,
 Пропаганда рукометног спорта,
 Утврђивање признања и награда.

5. СКУПШТИНА
Члан 19.
 Скупштина је највиши орган управљања у Савезу.
 Скупштина може бити редовна, изборна и ванредна.
 Структура Скупштине и број чланова – делегата је следећа:
- по један делегат из сваког регистрованог клуба код Министарства спорта Републике Српске и РС РС,
- по један делегат из Регионалних савеза регистрованих код
Министарстав спорта Републике Српске и РС РС,
- по један делегат Регионалних Удружења тренера регистрованих код Регионалних Савеза и РС РС,
- по један делегат Регионалних Удружења судија регистрованих
код Регионалних Савеза и РС РС,
- један делегат кога делегира Министарство спорта Републике
Српске,
- један делегат, кога делегира Удружење спортских новинара
Републике Српске,
 Мандат Скупштине траје 4 године.
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Члан 20.
Скупштина врши следеће послове:











Доноси Статут,
Утврђује пословну политику,
Доноси програм развоја и унапређења рукометног спорта,
Бира и разрјешава дужности предсједника и подпредсједника
Скупштине, предсједника и чланове Управног одбора, Надзорног
и Арбитражног одбора,
Бира и разрјешава делегате и остале органе из РС РС који су
делегирани у РС БиХ или за то овлаштава ОДЛУКОМ Управни
одбор РС РС,
Бира и разрјешава предсједнике и чланове Управног и Надзпрног
одбора предузећа ако буде основано,
Разматра и усваја извјештаје о раду својих органа,
Даје смјернице и упутсва за рад органа Савеза,
Доноси Пословник о своме раду,
Врши и друге послове предвиђене нормативним актима Савеза.
Члан 21.

Сједнице Скупштине се одржавају по потреби а најмање
једанпут годишње. Сваке четврте године сазива се Изборна
скупштина.
Сједнице Скупштине сазива и припрема Управни одбор у
договору са Предсједником и Подпредсједником Скупштине Савеза.
Уколико Управни одбор оцијени за потребно, може сазвати Ванредну
сједницу Скупштине.
Предсједник Скупштине сазива сједницу и на захтјев 1/3 чланова Скупштине. У одсуству Предсједника, Скупштином руководи
Подпредсједник Скупштине.
Скупштина може пуноважно доносити одлуке ако сједници
присуствује већина њених чланова. Одлуке се доносе већином гласова присутног броја чланова-делегата Скупштине.
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Када Скупштина усваја Статут и одлучује о статусним питањима играча и клубова и о кадровским питањима, за одлуку треба да
гласа најмање 2/3 присутних чланова Скупштине.
Начин рада Скупштине и друга питања ближе се регулишу
Пословником о раду Скупштине.

6. ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ
Члан 22.
Скупштина има Предсједника чији мандат траје четири године. Предсједник Скупштине сазива сједнице сам, на приједлог Управног одбора или на захтјев 1/3 чланова Скупштине
Предсједник Скупштине се ангажује на спровођењу одлука и
закључака Скупштине у сарадњи са предсједником Управног одбора.
Предсједник Скупштине за свој рад одговара Скупштини.
Предсједник Скупштине предсједава сједницама Скупштине,
руководи радом Скупштине, и врши друге послове утврђене овим
Статутом и другим актима Савеза те учествује у раду Управног
одбора Савеза.
Предсједник Скупштине може бити разријешен дужности и
прије истека мандата уколико не испуњава обавезе утврђене Статутом Савеза и других општих аката. Када предсједник Скупштине
поднесе оставку прије истека мандата или је дефинитивно спријечен
да обавља ову дужност, Управни одбор сазива ванредну сједницу
Скупштине у року од 60 дана на којој се бира нови Предсједник
Скупштине

7. УПРАВНИ ОДБОР
Члан 23.
Управни одбор је извршни орган и орган руковођења у Савезу и за свој рад одговара Скупштини.
Број чланова Управног одбора је 13 а чине га следећи:
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4 угледна привредника, 4 члана по функцији (из Удружења клубова
тренера, судија, и Стручног савјета), и по један члан из Регионалних
савеза.
Чланови Управног одбора се бирају на 4 године.
У току једног мандата могуће је промијенити највише 1/2
чланова Управног одбора.
Члан 24.
Управни одбор врши следеће послове:
 Доноси Пословник о своме раду,
 Води пословну политику Савеза у складу са закључцима и одлукама Скупштине,
 Утврђује приједлог Статута,
 Утврђује приједлоге општих аката, одлука и препорука које доноси
Скупштина Савеза,
 Доноси остале опште акте Савеза,
 Доноси одлуке о систему такмичења на нивоу Републике Српске,
 Предлаже програме и планове рада,
 Спроводи одлуке и закључке Скупштине и стара се о реализацији
истих и подноси извјештај Скупштини о своме раду.
 Стара се о предузимању мјера за развој аматерског, врхунског и
професионалног рукомета,
 Усваја финасијски план и завршни рачун Савеза,
 Усваја периодичне обрачуне,
 Бира из својих редова Предсједника до сједнице Скупштине у случајевима када је предходни поднио оставку, или је спријечен да
обавља дужност,
 Бира и разријешава дужности Генералног секретара Савеза,
 Бира и разријешава техничког секретара Савеза,
 Бира и разријешава дужности селекторе репрезентација,
 Бира и разријешава дужности предсједнике и чланове својих
органа,
 Успоставља и одржава међународне везе и одређује представнике
у спортским организацијама у земљи и иностранству,
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 Усваја извјештаје о раду својих органа,
 Спроводи такмичење, те врши регистрацију клубова, играча,
тренера, сл. лица и судија у складу са Правилима РС РС, ЕХФ-а и
ИХФ-а,
 Руководи такмичењима на Републичком нивоу, стим што одређене послове ових такмичења може повјерити својим комисијама
или Регионалним рукометним савезима,
 Доноси календар такмичења на приједлог Стручног савјета,
 Закључује утакмице репрезентација и одређује мјесто одигравања,
 Утврђује критеријуме за формирање листе судија, делегата контролора савезног степена такмичења на приједлог УО УРС РС,
 Утврђује листе судија, делегате и контролоре савезног степена
такмичења на приједлог УО УРС РС,
 Утврђује међународну листу судија, делегата (беобахтера) и лектора из РС на листама судија и делегата ЕХФ и ИХФ на приједлог
УО УРС РС,
 Утврђује кандидате за стицање звања међународног судије на
приједлог УО УРС РС,
 Утврђује, односно именује комесара за судијска питања у Републичким лигама на приједлог УО УРС РС,
 Утврђује, односно именује комесара за такмичење, односно
такмичарску комисију на приједлог Удружења лигаша,
 Доноси свој програм и план рада.
Члан 25.
Сједнице Управног одбора сазива предсједник. Сједнице
Управног одбора припрема Генерални секретар Савеза.
Управни одбор може пуноважно доносити одлуке ако
сједници присуствује већина од укупног броја чланова Управног
одбора.
Одлуке се доносе већином гласова присутног броја чланова.
Када Управни одбор доноси одлуке о систему такмичења,
Правилнике, финасијски план, завршни рачун, одлуке о кадровским
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питањима исте су пуноважне ако за њих гласа већина чланова
Управног одбора.

8. ПРЕДСЈЕДНИК УПРАВНОГ ОДБОРА
Члан 26.
Предсједник Управног одбора представља и заступа Савез,
предсједава сједницама Управног одбора, руководи радом Управног
одбора, обавља и друге послове утврђене Статутом и другим
актима Савеза.
Предсједника УО бира Скупштина на приједлог предсједника
Скупштине уз предходно обављене консултације са Регионалним
рукометним савезима.
Предсједник УО се бира на 4 године. Предсједник УО овлаштен је као наредбодавац за финасијско пословање Савеза.
Када Предсједник УО поднесе оставку или је спријечен да
обавља ову дужност, Управни одбор предлаже сазивање ванредне
сједнице Скупштине у року од 60 дана на којој се бира нови Предсједник УО.
Члан 27.
Предсједник Управног одбора за свој рад и рад УО одговара
Скупштини Савеза.
Скупштина може Предсједника разријешити дужности прије
истека мандата на који је биран када утврди да Предсједник не
испуњава преузете обавезе.
Поступак разријешења Предсједника УО може да покрене и
1/3 чланова УО уз обаваљање консултација са Предсједником Скупштине Савеза.
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9. НАДЗОРНИ ОДБОР
Члан 28.
Надзорни одбор је орган надзора и контроле Савеза.
Надзорни одбор се стара о спровођењу и поштовању одредби Статута и других аката, одлука органа, извршавање финасијског
плана, намјенског и рационалног кориштења средстава.
О уоченим неправилностима Надзорни одбор обавијештава
Скупштину, Управни одбор и захтијева отклањање истих.
Надзорни одбор има 3-5 чланова укључујући и предсједника.
Предсједника и чланове Надзорног одбора бира Скупштина из својих
редова а по регионалном принципу на период од четири године.
Одлуке Надзорног одбора доносе се већином гласова укупног броја чланова.

10. АРБИТРАЖНИ ОДБОР
Члан 29.
Арбитражни одбор је самостални орган Савеза који има
карактер суда, надлежан за ријешавање спорова поводом права, обавеза и одговорности који се стварају у Савезу.
Арбитражни одбор има 3-5 чланова укључујући и предсједника.
Арбитражни одбор бира Скупштина на четири године по
регионалном принципу. Одлуке Арбитражног одбора доносе се већином гласова укупног броја чланова.

11. ГЕНЕРАЛНИ СЕКРЕТАР
Члан 30.
Генералног секретара бира и разријешава Управни одбор.
Секретар се бира на четири године.
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За Генералног секретара може бити именовано лице које има
високу или вишу стручну спрему, радно искуство на истим или сличним
пословима тј. да је радило или се бавило рукометом, да активно или
пасивно познаје енглески, њемачки или француски језик.
Члан 31.
Послови које обавља Генерални секретар су:
 Руководи стручном службом Савеза,
 Припрема или организује израду нормативних аката који се односе на рад Савеза,
 Спроводи и прати реализацију Одлука и закључака Савеза,
 Организује припреме сједница органа Савеза,
 Заступа Савез пред трећим лицима,
 Води регистар организација унутар Савеза и прати регистар и
картотеку играча, судија, контролора, делегата, тренера и осталих чланова Републичких лига,
 Надгледа регистрацију, односно лиценцирање играча, судија и
контролора Републичких лига, делегата, тренера и свих осталих
учесника у такмичењу,
 Подстиче све органе и појединце на реализацију програма, планова и задужења,
 Брине о средствима и њиховом рационалном кориштењу,
 Обавијештава средства информисања о раду Савеза,
 Организује маркетинг службу,
 Врши и друге послове и задатке за које га овласти Савез.
Генерални секретар за свој рад је одговоран Управном
одбору Савеза.
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12. ОПШТИ АКТИ САВЕЗА
Члан 32.
Органи Савеза доносе опште и појединачне акте. Опште акте
доноси Скупштина Савеза и то:
СТАТУТ, ПРАВИЛНИКЕ И ПОСЛОВНИК О РАДУ.
Појединачне акте доносе изабрани органи Савеза у оквиру својих надлежности и то:
РЈЕШЕЊА, ЗАКЉУЧКЕ, ПРЕПОРУКЕ И МИШЉЕЊА.
Члан 33.
Статут је основни акт Савеза.
Правилници су општи акти којима се утврђују поједина подручја рада Савеза и органа Савеза.
У доношењу измјенама и допунама Статута, Правилника,
Одлука као и општих аката и појединачних аката предходи организована јавна расправа која траје најмање 30 дана.

13. ОСТАЛА ПИТАЊА ДЈЕЛАТНОСТИ САВЕЗА
Члан 34.
Савез води надзор над својим организацијама у свим категоријама које репрезентују рукометни спорт у земљи и иностранству.
Члан 35.
Савез додјељује признања и награде за допринос у развоју
рукометног спорта у Републици Српској. У Правилнику о признањима
и наградама Савеза утврђује се врста и начин додјеле признања и
награда Савеза.
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Члан 36.
Савез има финасијски план кога усваја Управни одбор, којим
се распоређују средства за финансирање задатака и послова Савеза.
Члан 37.
Средства Савеза се остварују из рукометне и ван рукометне
дјелатности.
Средства из рукометне дјелатности могу бити доприноси и
накнаде клубова за рад Савеза, накнаде клубова за учешће у такмичењима, дио спортске прогнозе, игара на срећу и других прихода.
Средства ван рукометне дјелатности су из прихода регистрованих дјелатности Савеза, привредног или сличног карактера,
донација државних, приватних предузећа и установа.

14. РЈЕШАВАЊЕ СПОРОВА
Члан 38.
Спорови из међусобних односа свих субјеката у рукометној
организацији, односно чланова рукометне организације ријешавају се
споразумно, односно путем Арбитражног одбора који има карактер
суда.
Чланови рукометне организације се не могу за ријешавање
међусобних спорова поводом права, обавеза и одговорности које се
остварују у рукометној организацији обраћати судовима ван рукометне организације, прије него се то буде ријешавало у Савезу путем
његових органа.
Члан 39.
Савез престаје са радом доношењем одлуке од стране
Скупштине Савеза.
Одлука Скупштине Савеза о престанку рада Савеза, доноси
се двотрећинском већином присутних чланова.
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Члан 40.
У случају престанка рада Савеза његова имовина се предаје
на чување Министарству спорта и омладине Републике Српске, све
док не буде оформљена организација са истим циљевима и задацима.

15. ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 41.
Сви савези, удружења, клубови и остале основне организације ускладиће своје Статуте и остала општа акта са овим Статутом
у року од 3 мјесеца од његовог доношења.
Члан 42.
Општи акти Савеза ускладиће се са овим Статутом у року од
2 мјесеца од његовог усвајања.
Члан 43.
Тумачење овог Статута даје Управни одбор Савеза.
Члан 44.
Овај Статут ступа на снагу даном усвајања на Скупштини, а
тиме престаје да важи Статут РС РС усвојен на Скупштини од
21.07.2001. године.
У Добоју, 26.07. 2002. године.
ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ РС РС
Предраг Глухаковић
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