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Директор ЛМК РСВ, Владимир Кнежић, поступајући као првостепени дисциплински орган у 

складу са одредбом члана 75. став 2. Дисциплинског правилника РСС, након скраћеног дисциплинског 
поступка, који је покренут против Мушког рукометног клуба „Сомборелектро“ из Сомбора, донео је: 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

Мушки рукометни клуб „Сомборелектро“ из Сомбора 
 

ОДГОВОРАН ЈЕ: 

јер неоправдано није наступио на турниру Лиге млађих категорија Рукометног савеза Војводине, 

за дечаке М16, који је одигран у Новом Саду дана 15.04.2018. године и то на утакмицама против РК 

„Војводина“ из Новог Сада и МРК „Кикинда Grindex“ из Кикинде 

чиме је Мушки рукометни клуб „Сомборелектро“ из Сомбора извршио дисциплински прекршај 

прописан одредбом члана 139. став 1. тачка 51. Дисциплинског правилника РСС, па се, на основу 

одредби чланова 37, 38, 39 и 40. Дисциплинског правилника РСС : 

 

КАЖЊАВА 

Мушки рукометни клуб „Сомборелектро“ из Сомбора НОВЧАНОМ КАЗНОМ У ИЗНОСУ ОД 
25.000,00 (ДВАДЕСЕТПЕТХИЉАДА) ДИНАРА, коју су дужни уплатити у року од 15 (петнаест) 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, Александар Медурић, је дана 15.04.2018. године обавестио Директора ЛМК 
РСВ да екипа МРК „Сомборелектро“ из Сомбора није допутовала у Нови Сад, на турнир ЛМК РСВ М16 и 
да је контактиран од стране Милана Мискина, који га је обавестио да екипа дефинитивно неће доћи на 
поменути турнир, на ком су поред МРК „Сомборелектро“ из Сомбора, учествовале и екипе РК „Црвенка“ 
из Црвенке, РК „Војводина“ из Новог Сада и МРК „Кикинда Grindex“ из Кикинде, а због чијег недоласка 
се неће одиграти утакмице РК „Војводина“ – МРК „Сомборелектро“ и МРК „Кикинда Grindex“. 
       Првостепени орган је, по службеној дужности покренуо скраћени дисциплински поступак 
сматрајући да су испуњени услови за покретање дисциплинског поступка против наведеног клуба. 

У поступку прикупљања доказа, првостепени орган је од МРК „Сомборелектро“ из Сомбора 
затражио достављање одговарајућих доказа о наводном квару превозног средства и то Извештај 
надлежне полицијске станице, као и потврду од стране превозника у чијем је власништво предметно 
комби-возило. Достављена је само потврда превозника и то Услужне занатско аутомеханичарске радње 
и ванлинијског превоза путника „Bulović Expres“ у којој је између осталог, наведено да је 15.04.2018. 
године возач, који је екипу МРК „Сомборелектро“ требао да превезе на предметни турнир, у 7:00 
констатовао „квар“ на возилу и да „није могао да стартује исто“. 



 Првостепени орган је током поступка узео у обзир СМС преписку између Милана Мискина и 

директора ДРЛ „Север“ Марка Менићанина, која је настала у уторак 10.04.2018. у периоду између 13:41 и 

13:44, као и транскрипт телефонског разговора између Марије Мискин и Директора ЛМК РСВ Владимира 

Кнежића, који је обављен у недељу 15.02.2018. године од 9:00:14 до 9:02:32, па је након тако спроведеног 

доказног поступка утврдио следеће чињенично стање : 

Мушки рукометни клуб „Сомборелектро“ из Сомбора неоправдано није наступио на турниру 
Лиге млађих категорија Рукометног савеза Војводине, за дечаке М16, који је одигран у Новом Саду дана 
15.04.2018. године и то на утакмицама против РК „Војводина“ из Новог Сада и МРК „Кикинда Grindex“ из 
Кикинде. 

Горе наведено чињенично стање је утврђено на основу изведених доказа који су цењени сваки 
појединачно, а и у међусобном контексту. 

Посебно је оцењивана СМС преписка између Милана Мискина и директора ДРЛ „Север“ Марка 
Менићанина, која је настала у уторак 10.02.2018. у периоду између 13:41 и 13:44, у којој је Милан 
Мискин, пет дана пре заказаног турнира, обавестио директора ДРЛ „Север“ да клуб има само један 
превоз и да три играча из прве екипе играју и за екипу М16, те га је замолио да покуша да искоординира 
заказивање утакмице ДРЛ „Север“ Славија – Сомборелектро за неки други дан. Како га је Директор ДРЛ 
„Север“ у истој преписци обавестио да је екипа МРК „Славија“ добила термин и заказала утакмицу за 
недељу у 16:30, Милан Мискин му је, након те информације, дао одговор: „Нешто онда нећемо играти. 
Знам да то није твој проблем, ал Боже мој“. 

Посебно је цењено и објашњење Марије Мискин, које је дала Директору ЛМК РСВ у разговору,  
који је обављен у недељу 15.02.2018. године од 9:00:14 до 9:02:32, које је гласило: „Комби возило, које 
је требало да нас вози се синоћ покварило. Целу ноћ су покушавали да отклоне квар, али нису успели“. 

Доказ који је доставио МРК „Сомборелектро“ и то Потврда Услужне занатско аутомеханичарске 
радње и ванлинијског превоза путника „Bulović Expres“ у којој је између осталог, наведено да је 
15.04.2018. године возач, који је екипу МРК „Сомборелектро“ требао да превезе на предметни турнир, у 
7:00 констатовао „квар“ на возилу и да „није могао да стартује исто“ недвосмислено указује да је квар 
уочен тек то јутро, непосредно пре планираног поласка комби возила, што представља 
контрадикторност у односу на на објашњење Марије Мискин, те сам исти окарактерисао као покушај 
избегавања одговорности.  

На основу свега утврђеног произилази да МРК „Сомборелектро“ неоправдано није наступио на 
предметном турниру, што је оцена Директора ЛМК РСВ, као првостепеног такмичарског органа на 
основу члана 14. Правилника о организацији и одигравању утакмица, због чега се у таквим радњама 
стичу сви битни елементи дисциплинског прекршаја из члана 139. став1. тачка 51. Дисциплинског 
правилника РСС. 

Приликом утврђивања врсте и висине дисциплинске санкције водило се рачуна о врсти и висини 
запрећене дисциплинске санкције, при чему су цењене све околности које утичу на одмеравање, при 
чему није било олакшавајућих околности, док је као отежавајућа околност узета чињеница да су чланови 
МРК „Сомборелектро“ неколико дана пре заказаног турнира одлучили да неће учествовати на истом, а 
да су покушали да обману Директора ЛМК, као и остале екипе учеснице да су оправдано изостали 
покушавајући да то докажу потврдом издатом од стране превозника, након чега је и одређена 
дисциплинска санкција, као у диспозитиву овог решења, уз очекивање да је казна одмерена сразмерно 
тежини извршених прекршаја и висини запрећене казне, те 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 3 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. 

Укплико се жалба поднесе без остпвремене уплате прописане таксе првостепени орган ће жалбу 
одбацити као неосновану. 
 
 
                   ДИРЕКТОР ЛМК РСВ 
         Владимир Кнежић, с.р. 
 


