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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, у поступку који је покренут 
против Рукометног клуба „Југовић“ из Каћа 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 „Југовић“ из Каћа 
 

ОДГОВОРАН ЈЕ: 

 Што : 

дана 20.10.2018. године, у Кикинди, неоправдано није наступио на утакмицама против ОРК 

„Младост ТСК“ из Темерина и МРК „Кикинда“ из Кикинде, у оквиру турнира Лиге млађих 

категорија Рукометног савеза Војводине, за дечаке узрасне категорије М12, 

чиме је Рукометни клуб „Југовић“ из Каћа извршио дисциплински прекршај прописан 
одредбом члана 141. став 1. Дисциплинског правилника РСС,  

 
па се применом горе наведеног члана, те чл.37,38,39,40,51 и 52 Дисциплинског 

правилника РСС, 

 

КАЖЊАВА 

На НОВЧАНУ КАЗНУ 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 

Председник РК „Југовић“ из Каћа, Душан Мирковић, је дана 20.10.2018. године у 7:24 
путем СМС-а обавестио директора ЛМК РСВ да екипа РК „Југовић“ из Каћа неће допутовати у 
Кикинду, на турнир ЛМК РСВ М12, на ком су поред РК „Југовић“ из Каћа, учествовале и екипе МРК 
„Кикинда“ из Кикинде, РК „Потисје Плетекс“ из Аде, ОРК „Младост ТСК“ из Темерина, РК „Младост 
ТСК“ из Баког Јарка и РК „Кањижа“ из Кањиже, а због чијег недоласка се неће одиграти утакмице 
РК „Југовић“ – ОРК „Младост ТСК“ и РК „Југовић“ – МРК „Кикинда“. 
 Првостепени орган је по службеној дужности 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. 
 



Уз својој одбрани пријављени клуб је навео да председник клуба, због учешћа у 
организацији традиционалног турнира, на ком су учествовали РК „Војводина“, РК „Растимо“, РК 
„Југовић“ и РК „Дортмунд“, „није могао да буде на два еста у исто време. Даље се наводи: „Ова 
одлука је донета и након претходно обављеног телефонског разговора са директором ЛМК РСВ, а 
у вези нашег покушаја евентуалног одлагања или померања турнира ЛМК РСВ М16, који је 
одигран истог дана, на којем смо уз само нама знане проблеме, ипак успели да настпимо. Као што 
се да закључити, на разумевање нисмо наишли“. 

Још је и наведено да се од првостепеног органа у дисциплинском поступку очекује 
разумевање, које „до сада није имао“. 

 
У току поступка је утврђено да се РК ''Југовић'' из Каћа уредно пријавио за такмичење у 

ЛМК РСВ у конкуренцији М12, али да дана 20.10.2018.године није приступио на горе наведени 
турнир у Кикинди. 

 
Одбрана клуба, ипак није прихватљива, обзиром да се ради о унутрашњим проблемима у 

организацији клуба који нису оправдање за ненаступање на такмичењу за које се обавезао да ће 
наступати. Наиме, клуб ни једног тренутка није тражио било какво одлагање ни за М12, а ни за 
М16, што је наведено у изјваи-одбрани као потпуна неистина. Једино је затражена корекција 
распореда одигравања утакмица на турниру М16, за шта се клубу изашло у сусрет. Такође, наводи 
се да је одлука донета након разговора са директором ЛМК РСВ, а на почетку образложења се 
види у ком је тренутку директор ЛМК РСВ обавештен о недоласку екипе. 

 
Због свега наведеног произилази да је клуб учинио дисциплински прекршај из чл.141 ст.1 

Дисциплинског правилника РСС, јер клуб неоправдано није наступио на наведеном такмичењу. 
 
Приликом утврђивања врсте и висине дисциплинске санкције провостепени орган је ценио 

све околности случаја, а нарочито тежину и последице извршења прекршаја и околности под 
којима је учињен, при чему је као олакшавајуће околности ценио материјално-финансијске 
проблеме у којима се клуб налази, док је као отежавајућу околност ценио чињеницу да се истом 
клубу изашло у сусрет, пошто пред први турнир у ЛМК нису успели да на време лиценцирају 
екипу, а ни да отпутују на турнир, када због специфичних околности у којима се нашао клуб није 
изречена ни једна казна и да је представницима клуба скренута пажња да се убудуће сличне 
ситуације неће толерисати, јер клуб има иста права и обавезе, као и остали клубови учесници. 
Поред тога, отежавајућа околност је чињеница да је само неколико дана пре овог прекршаја, 
клубу изречена казна за идентичан прекршај, али у узрасту М16. 

Приликом одмеравања висине саме казне узте су у обзир конкретне прилике учиниоца, тј. 
материјална ситуација пријавњеног клуба, па је имајући у виду све наведено изречена новчана 
казна 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. 

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


