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Такмичарска комисијa РСВ, поступајући као првостепени дисциплински орган у складу са 

одредбом члана 75. став 2. Дисциплинског правилника РСС, у поступку који је покренут против 
Рукометног клуба „Јабука“ из Јабуке због сумње да је извршио дисциплински прекршај прописан 
одредбом члана 141. став 1. Дисциплинског правилника РСС, донео је: 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

Рукометни клуб „Јабука“ из Јабуке 
 

ОДГОВОРАН ЈЕ: 

јер дана 14.03.2020. године, у Сенти, неоправдано није наступио на утакмицама против РК 

„Сента“ из Сенте и РК „Спартак“ из Суботице, у оквиру турнира Лиге млађих категорија Рукометног 

савеза Војводине, за дечаке узрасне категорије М16 Прва лига, група А, 

чиме је Рукометни клуб „Јабука“ из Јабуке извршио дисциплински прекршај прописан 
одредбом члана 141. став 1. Дисциплинског правилника РСС,па се: 

 

КАЖЊАВА 

Рукометни клуб „Јабука“ из Јабуке НОВЧАНОМ КАЗНОМ У ИЗНОСУ ОД 25.000,00 
(ДВАДЕСЕТПЕТХИЉАДА) ДИНАРА, коју су дужни уплатити у року од 30 (тридесет) дана рачунајући 
од дана правоснажности овог решења, на текући рачун РСВ бр. 340-1943-18. 
 

 

О б р а з л о ж е њ е 

Рукометни делегат, Кењало Мирко, је дана 14.03.2020. године обавестио председника 
Такмичарске комисије РСВ да екипа РК „Јабука“ из Јабуке није допутовала у Сенту, на турнир ЛМК 
РСВ М16 ПЛ и да је контактирао рукометног радника пријављеног клуба Миљковић Драгана, који га 
је обавестио да екипа дефинитивно неће доћи на поменути турнир, на ком су поред РК „Јабука“ из 
Јабуке, учествовале и екипе РК „Сента“ из Сенте, РК „Спартак“ из Суботице и РК „Пролетер“ из 
Зрењанина, а због чијег недоласка нису одигране утакмице између РК „Сента“ – РК „Јабука“ и РК 
„Јабука“ – РК „Спартак“. 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 Првостепени орган је по службеној дужности на основу навода делегата Кењало Мирка да 
пријављени клуб није дошао на турнир и записника са одиграних утакмица, покренуо дисциплински 
поступак сматрајући да су испуњени услови за покретање дисциплинског поступка против 
наведеног клуба, те је од пријављеног клуба тражио да изнесе своју писану одбрану. 
 

Пријављени клуб у остављеном року од 8 (осам) дана није доставио изјаву-одбрану и није 
се на било који начин изјашњавао на достављено Решење о покретању дисциплинског поступка. 
  

С обзиром на доказе изведене током поступка, информације добијене од делегата  турнира 

Кењало Мирка, записнике са предметних утакмица, као и чињенице да пријављени клуб није 

обавестио Такмичарску комисију РСВ о разлозима због којих није дошао на турнир, нити је у 

поступку дао одбрану којом би негирао извршење прекршаја, првостепени орган је утврдио да дана 

14.03.2020. године, у Сенти пријављени клуб неоправдано није наступио на утакмицама против РК 

„Сента“ из Сенте и РК „Спартак“ из Суботице, у оквиру турнира Лиге млађих категорија Рукометног 

савеза Војводине, за дечаке узрасне категорије М16 Прва лига група А, чиме је Рукометни клуб 

„Јабука“ из Јабуке извршио дисциплински прекршај прописан одредбом члана 141. став 1. 

Дисциплинског правилника РСС. 

Приликом утврђивања врсте и висине дисциплинске санкције провостепени орган је ценио 
све околности случаја, а нарочито тежину последица извршења прекршаја и околности под којима 
је учињен, при чему није нашао посебне олакшавајуће околности, а нарочито је ценио као 
отежавајућу околност да представници РК „Јабука“ нису обавестили Такмичарску комисију РСВ да 
неће наступити на предметним утакмицама, због чега се одлучила да пријављени клуб казни 
новчано, док је приликом одмеравања висине саме казне узео и у обзир личне прилике учиниоца, 
тј. материјалну ситуацију пријављеног клуба, па је имајући у виду све наведено одредила новчану 
казну у износу од 25.000,00 динара, сматрајући да ће се њоме постићи сврха кажњавања. 

 

 
 

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ: 
 

Против овог решења се може изјавити жалба, Комисији за жалбе РСС путем овог 
првостепеног органа у року од 8 дана рачунајући од дана достављања. 

Подносилац жалбе је дужан да уз жалбу поднесе и доказ о уплати таксе у износу од 
24.000,00 динара на текући рачун РСС. 

Уколико се жалба поднесе без остпвремене уплате прописане таксе првостепени орган ће 
жалбу одбацити као неосновану. 

 
 

 
 
           Такмичарска комисија РСВ 
          
 
 
 


