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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 Мушког рукометног клуба „Сомборелектро“ из Сомбора због сумње да је извршио 
дисциплински прекршај прописан одредбом члана 141 став 1. Дисциплинског правилника РСС, 
донео је: 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

Мушки рукометни клуб „Сомборелектро“ из Сомбора 
 

ОДГОВОРАН ЈЕ: 

јер дана 15.04.2018. године, у Новом Саду, неоправдано није наступио на утакмицама 

против РК ''Војводина'' из Новог Сада и МРК ''Кикинда Grindex'' из Кикинде, у оквиру турнира Лиге 

млађих категорија Рукометног савеза Војводине, за дечаке узрасне категорије М16, 

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

прекршај прописан одредбом члана 141. став 1. Дисциплинског правилника РСС, па се: 

КАЖЊАВА 

Мушки рукометни клуб „Сомборелектро“ из Сомбора 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, 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 нису одиграле утакмице између РК „Војводина“ – 
МРК „Сомборелектро“ и МРК „Кикинда Grindex“ – МРК „Сомборелектро“. 

 
 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 од доказа доставио само потврду 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 наведену потврду приватног 
превозника, 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 15.04.2018. године од 9:00:14 до 9:02:32, па је након тако спроведеног доказног 
поступка дана 23.04.2018. године донео Решење о кажњавању. 
 

Против наведеног Решења о кажњавању МРК „Сомборелектро“ је благовремено изјавио 
жалбу, коју је Комисија за жалбе РСС делимично усвојила, те је предмет враћен на поновни 
поступка. 

 
У поновњеном поступу првостепени орган је дана 30.05.2018. године поступио по 

упутствима Комије за жалбе РСС, те је дана 30.05.2018. године донео ново Решење о покретању 
дисциплинског поступка којим је прекршај за који се сумња да је извршио МРК „Сомборелектро“ 
квлаификовао као прекршај прописан одребом члана 141. став 1. Дисциплинског правилника РСС.     

Ново решење о покретању дисциплинског поступка заједно са прилозима, СМС 
комуникацијом између директора ДРЛС „Север“ Марка Менићанина и Милана Мискина од 
10.04.2018. године и транскриптом телефонског разговора између директора ЛМК РСВ, 
Владимира Кнежића и Марије Мискин од 15.04.2018. године, првостепени орган је дана 
30.05.2018. године доставио пријављеном клубу ради давања писане одбране.  

 
 На наведено, ново решење о покретању дисциплинског поступка пријављени клуб у 
остављеном року од осам дана није дао своју писану одбрану.  
  
 Првостепни орган је током поновљеног поступка извео доказе увидом у потврду Услужне 
занатско аутомеханичарске радње и ванлинијског превоза путника „Bulović Expres“, СМС 
комуникације између директора ДРЛС „Север“ Марка Менићанина и Милана Мискина и 
транскрипта разговора између Директор ЛМК РСВ, Владимира Кнежића и Марије Мискин.  

На основу тако изведених доказа првостепени орган је током поступка утврдио да Мушки 
рукометни клуб „Сомборелектро“ из Сомбора дана 15.04.2018. године, у Новом Саду, 
неоправдано није наступио на утакмицама против РК ''Војводина'' из Новог Сада и МРК ''Кикинда 
Grindex'' из Кикинде, у оквиру турнира Лиге млађих категорија Рукометног савеза Војводине, за 
дечаке узрасне категорије М16. 
  Првостепни орган је ценио и узео у обзир потврду Услужне занатско аутомеханичарске 
радње и ванлинијског превоза путника „Bulović Expres“, међутим исту није прихватио, јер потврда 
приватног превозника не може бити сама по себи, без других објективних доказа, доказ да је 
изостанак пријавњеног клуба са турнира оправдан, а ово тим пре што су наводи из потврде 
превозника у супротности са другим доказима изведеним током поступка. 
 

Првостепени орган је приликом утврђивања одговорности пријавњеног клуба посебно 
имао у виду 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, 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 је већ тада највио да из 
наведеног разлога  екипа МРК ,,Сомборелектро“ неће доћи или на турнир М16, или на утакмицу 
ДРЛС ,,Север“ са МРК ,,Славија“. 

 
 



 
Такође, Првостепни орган је узео у обзир и транскрипт разговора између Директора ЛМК 

РСВ, Владимира Кнежића и Марије Мискин од 15.04.2018. године, у ком разговору Марија Мискин 
наводи: „Комби возило, које је требало да нас вози се синоћ покварило. Целу ноћ су покушавали 
да отклоне квар, али нису успели“, што је у директној супротности са наводима из потврде 
приватног превозника, у којој се наводи да се комби покварио тек 15.04.2018. године, у 7:00 
часова, па и из наведеног разлога потврду која је доставњена уз писану одбрану пријавњеног 
клуба није прихватио, ценећи исту као доказ путем којег је пријављени клуба покушао да избегне 
одговорност за прекршај који је учинио. 

 
Приликом утврђивања врсте и висине дисциплинске санкције провостепени орган је ценио 

све околности случаја, а нарочито тежину и последица извршења прекршаја и околности под 
којима је учињен, при чему није нашао посебне олакшавајуће околности, а нарочито је ценио као 
отежавајућу околност да су предствници 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, због чега се одлучио да пријавњени клуб казни новчано, док је прилико 
одмеравања висине саме казне узео и у обзир личне прилике учиниоца, тј. материјалну ситуацију 
пријавњеног клуба, па је имајући у виду све наведено одредио 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. 

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

 
 

 
 
           ДИРЕКТОР ЛМК РСВ 
            Владимир Кнежић 
 
 
 


