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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 РК „Јабука“ из Јабуке због сумње да је извршио дисциплински прекршај 
прописан одредбом члана 141 став 2. Дисциплинског правилника РСС, донео је: 

 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

Рукометни клуб „Јабука“ из Јабуке 
 

ОДГОВОРАН ЈЕ: 

 Што : 

је одустао од даљег такмичења у Лиги млађих категорија Рукометног савеза Војводине у 
узрасту дечаци М16, 

чиме би Рукометни клуб „Јабука“ из Јабуке извршио дисциплински прекршај прописан 

одредбом члана 141. став 2. 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 30.000,00 (ТРИДЕСЕТХИЉАДА) 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 „Јабука“ из Јабуке, Слободан Пешко, је дана 12.02.2019. године у 15:11 
путем телефонског разговора обавестио директора ЛМК РСВ да екипа РК „Јабука“ из Јабуке неће 
допутовати у Суботицу, на турнир ЛМК РСВ М16, као и да ће највероватније одустати од даљег 
такмичења у Лиги млађих категорија Рукометног савеза Војводине у узрасту дечаци М16. 
 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. 
 
 



 
У својој одбрани пријављени клуб је навео: „Због недовољног броја играча у кадетској 

екипи.принуђени смо да иступимо из супер лиге Војводине у овој такмичарској сезони .Искрено 

нам је жао зог ове ситуације, и надамо се да ћемо од следеће сезоне поново испратити ово 

такмичење.“.  

У току поступка је утврђено да се РК „Јабука“ из Јабуке уредно пријавио за такмичење у 
ЛМК РСВ у конкуренцији М16, као и да је одриграо први турнир у такмичењу, односно прва два 
кола Супер лиге“. 

 
Одбрана клуба, без обзира на разумевање целокупне ситуације, 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. 

 
Због свега наведеног произилази да је клуб учинио дисциплински прекршај из чл.141 ст.2 

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 последица извршења прекршаја и околности под 
којима је учињен, при чему је као олакшавајуће околности ценио тешку материјално-финансијску 
ситуацију, док је као отежавајућу околност ценио чињеницу да су чак два клуба директно 
оштећена, јер им се због овог одустајања од даљег такмичења бришу бодови из међусобних 
сусрета, али и преостала три клуба, која су се пласирала у супер лигу, јер ће због тога имати 
одређене трошкове доласка на турнире, на којима ће одиграти само по једну утакмицу. Поред 
тога, приликом одмеравања висине саме казне узете су у обзир конкретне прилике учиниоца, тј. 
материјална ситуација пријавњеног клуба, па је имајући у виду све наведено изречена новчана 
казна у износу од 30.000,00 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 
 
 
 

 


