
 
 
 
 
 
 
 
 

 
85-018/1 

06.03.2019. године 
 

Директор ЛМК РСВ, Владимир Кнежић, поступајући као првостепени орган за спровођење 
такмичења је у складу са чланом 75. став 2. Дисциплинског правилника РСС, у поступку који је покренут 
против рукометног радника МРК „Сомборелектро“ Мискин Милана лиценца број 18511851 због  
дисциплинског прекршаја из члана 190. и члана 192. став 2. Дисциплинског правилника РСС, као и 
Мушког рукометног клуба „Сомборелектро“ из Сомбора због дисциплинског прекршаја из члана 139. 
став 1. тачка 45. и члана 143. Дисциплинског правилника РСС, донео је: 

 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
1. Рукометни радник МРК „Сомборелектро“ Мискин Милан, лиценца број 18511851, 
2. Мушки рукометни клуб „Сомборелектро“ из Сомбора 

 
 

ОДГОВОРНИ СУ : 
 Што су : 
 

I. рукометни радник МРК „Сомборелектро“, Милан Мискин, лиценца број: 18511851 у 13. минуту 
утакмице ЛМК РСВ М16 СЛ, која је одиграна у Новом Саду у суботу 2. фебруара 2019.године између 
екипа МРК „Сомборелектро“ из Сомбора и РК „Војводина“ из Новог Сада екстремно неспортски понашао 
тако што је псовао рукометног судију Војислава Црњанског, обративши му се речима: „Јебем ти и оца и 
мајку“, због чега је дисквалификован уз подношење дисциплинске пријаве, због екстремног неспортског 
понашања, у складу са правилом 8.10а Правила рукометне игре, 
 

чиме је рукометни радник МРК „Сомборелектро“, Милан Мискин, лиценца број: 18511851 
извршио дисциплински прекршај из члана 190. Дисциплинског правилника РСС, а МРК „Сомборелектро“ 
из Сомбора дисциплински прекршај из члана 139. став 1. тачка 45. Дисциплинског правилника РСС 

 
II.рукометни радник МРК „Сомборелектро“, Милан Мискин, лиценца број: 18511851 у 13. минуту 

утакмице ЛМК РСВ М16 СЛ, која је одиграна у Новом Саду у суботу 2. фебруара 2019.године између 
екипа МРК „Сомборелектро“ из Сомбора и РК „Војводина“ из Новог Сада, након добијања 
дисквалификације са писаним извештајем, одбио да напусти терен, што није учинио ни на захтев главног 
дежурног ни службе обезбеђења спортске хале, већ је напустио терен тек на интервенцију полицијских 
службеника, при чему је наговорио играче и другог рукометног радника свог клуба да не напуштају 
терен, како би спречили регуларно настављање поменуте утакмице, али и целог турнира, јер је после 
наведене утакмице требало да се играју још три  утакмице,  што су играчи његовог тима и послушали те 
нису хтели да напусте терен, што је коначно изазвало трајни прекид предметне утакмице, а пошто је све 
наведено трајало дуже од сат времена то је и знатно утицало на одлагање почетка наредних утакмица, 
 

чиме је рукометни радник МРК „Сомборелектро“, Милан Мискин, лиценца број: 18511851 
извршио дисциплински прекршај из члана 192. став 2. Дисциплинског правилника РСС, а МРК 
„Сомборелектро“ из Сомбора дисциплински прекршај из члана 143. Дисциплинског правилника РСС, па 
им се: 

на основу одредби чл.53 Дисциплинског правилника РСС претходно, 
 



У Т В Р Ђ У Ј У 
 

1. Рукометном раднику МРК „Сомборелектро“ Мискин Милану, лиценца број 18511851, 
-за дисциплински прекршај из члана 190. Дисциплинског правилника РСС, описан у тачки I изреке, 
дисциплинска санкција ЗАБРАНА ВРШЕЊА СВИХ ФУНКЦИЈА у трајању од 6 (шест) месеци, 
-за дисциплински прекршај из члана 192 став 2. Дисциплинског правилника РСС, описан у тачки II 
изреке, дисциплинска санкција ЗАБРАНА ВРШЕЊА СВИХ ФУНКЦИЈА у трајању од 1 (једне) године, 

 
2. Мушком рукометном клубу „Сомборелектро“ из Сомбора, 

-за дисциплински прекршај из члана 139. став 1. тачка 45. Дисциплинског правилника РСС, описан 
у тачки I изреке, дисциплинска санкција НОВЧАНА КАЗНА у износу од 8.000,00 (осам хиљада) 
динара, 
-за дисциплински прекршај из члана 143. Дисциплинског правилника РСС, описан у тачки II 
изреке, дисциплинска санкција НОВЧАНА КАЗНА у износу од 30.000,00 (тридесет хиљада) динара, 
 
па се применом одредби чланова 37. , 38. , 39. , 40. , 42. тачка 2. , 44. , 51. и 53. Дисциплинског 
правилника РСС : 
 

КАЖЊАВАЈУ 
 

1. Рукометни радник МРК „Сомборелектро“ Мискин Милана, лиценца број 18511851, на 
јединствену дисциплинску санкцију  ЗАБРАНЕ ВРШЕЊА СВИХ ФУНКЦИЈА у трајању од 1 (једне) 
године и 6 (шест) месеци, у коју му се има урачунати време за које није наступао за време 
суспензије почев од 15.02.2019. године па до укидања исте, 
 

2. Мушки рукометни клуб „Сомборелектро“ из Сомбора на јединствену НОВЧАНУ КАЗНУ у износу 
од 38.000,00 (тридесетосамхиљада) 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. 
 
Ако кажњени клуб не плати горе наведену новчануказну у остављеном року иста ће се заменити 
за другу дисциплинску санкцију и то за дисциплинску санкцију ОДУЗИМАЊЕ БОДОВА, тако што 
ће се за сваких започетих 10.000,00 (десет хиљада) динара новчане казне изрећи одузиманје по 1 
(једног) бода. 
 

О б р а з л о ж е њ е 
 
      У вези са дисциплинским прекршајима описаним у тачки I. изреке овог решења, рукометни 
судија Војислав Црњански је дана 02.02.2019. године поднео дисциплинску пријаву против рукометног 
радника МРК „Сомборелектро“, Милана Мискина, лиценца број: 18511851 са образложењем да га је 
пријављени рукометни радник псовао у 13. минуту утакмице ЛМК РСВ М16 СЛ, која је одиграна у Новом 
Саду у суботу 2. фебруара 2019. године, између екипа МРК „Сомборелектро“ из Сомбора и РК 
„Војводина“ из Новог Сада. 
 Наводе из дисциплинскe пријавe, потврдио је у својој изјави-сведочењу судија Бубања Никодин,  
као и делегат-контролор Миловац Миодраг, који су изјавили да је пријављени рукометни радник заиста 
опсовао судију речима: „Јебем ти и оца и мајку“, а да је након изрицања казне наставио са претњама и 
псовкама. 

Пријављени рукометни радник је одбио да делегату турнира да изјаву-одбрану на лицу места. 
У вези са дисциплинским прекршајима описаним у тачки II. изреке овог решења рукометни 

делегат-контролор Миловац Миодраг је дана 02.02.2019. године поднео дисциплинску пријаву против 
рукометног радника МРК „Сомборелектро“, Милана Мискина, лиценца број: 18511851 са 
образложењем да је пријављени рукометни радник, на горе наведеној утакмици, након добијања 
дисквалификације са писаним извештајем, одбио да напусти терен, што није учинио ни на захтев главног 
дежурног ни службе обезбеђења спортске хале, већ је напустио терен тек на интервенцију полицијских 
службеника, при чему је наговорио играче и другог рукометног радника свог клуба да не напуштају 
терен, како би спречили регуларно настављање поменуте утакмице, али и целог турнира, јер је после 
наведене утакмице требало да се играју још три  утакмице,  што су играчи његовог  тима и послушали те 



нису хтели да напусте терен, што је коначно изазвало трајни прекид предметне утакмице, а пошто је све 
наведено трајало дуже од сат времена то је и знатно утицало на одлагање почетка наредних утакмица, 

Пријављени рукометни радник је одбио да делегату турнира да изјаву-одбрану на лицу места. 
На основу свега горе наведеног, Директор ЛМК РСВ је, сматрајући да су испуњени услови за 

покретање дисциплинског поступка против пријављеног рукометног радника и његовог клуба, донео 
решење о покретању дисциплинског поступка, а све то у складу са одредбом члана 89. став 1. 
Дисциплинског правилника РСС, а затим је ради утврђивања релевантних чињеница, одређено је да се 
од пријављеног рукометног радника и клуба затражи писана одбрана у складу са чланом 90. 
Дисциплинског правилника РСС, а такође и изјаве-сведочења од: 

o Одговорног представника екипе РК „Војводина“ 
o Судија предметне утакмице 
o Записничара предметне утакмице 
o Мериоца времена предметне утакмице 
o Главног дежурног предметне утакмице 

У року од 8 (осам) дана, прибаљене су све изјаве-одбране, као и изјаве сведочења, осим изјаве-
одбране МРК ''Сомборелектро'' из Сомбора. 

Пријављени  рукометни радник Милан Мискин је дао своју одбрану у којој је навео: „Једино што 
сам рекао било је: „Момчино, то је морао бити жути, а ти ни фаул ниси свирао“ после чега ми је 
додељен црвени картон. 

Наведену одбрану Директор ЛМК РСВ је ценио, али исту није могао да прихвати, јер је у 
супротнисти са изјавом-сведочењем записничара Стеванов Мирјане и рукометног судије Бубања 
Никодина, као и садржејем изјава из дисциплинске пријаве рукометног судије Црњански Војислава и 
делегата Миловац Миодрага. 

У изјави-сведочењу судије Никодина Бубање навдено је следеће: „Дана 02.02.2019. на турниру 
лиге млађих категорија у Новом Саду на утакмици између РК Сомборелектро из Сомбора и РК Војводине 
из Новог Сада у 13. минути Милан Мискин се неспортски понео и негодовао одлуку мога колеге  тако 
што је ушао у терен у току игре и почео са протестовањем. Мој колега  свирао је  тајм-аут и упутио се ка 
представнику екипе РК Сомборелектро . Представник екипе Сомбора упућује речи претњеи вређања 
мом колеги,псује (оца и мајку),после чега му Војислав упучује црвени и плави картон сходно правилу 
8.10 А. После тога наставља са претњом и вређањем следећим речима : ,, Видећете ви после утакмице, 
чекам вас ја испред хале, Батина има два краја,  Отераћу вас у пакао ,моји су сада на власти. После свега 
уцењивао је све на терену да ће наставити утакмицу ако ми променимо своју одлуку. Након временског 
периода од 45 минута није хтео да настави са игром , у сагласности са делегатом колега и ја смо  
одлучили да трајно прекинемо утакмицу. Одговорни представник екипе РК Сомборелектроо  није 
напусти терен  уз даље негодовање и протестовање , при чему су  организатори турнира били 
приморани да позову полицију. “ 

У изјави-сведочењу мериоца времена Ање Пантић наведено је следеће: „На турниру Супер лиге 
млађих категорија, који се одржао у Новом Саду била сам на дужности као мерилац времена. У 13. 
минуту прве утакмице, која се играла између екипа РК Војводина и МРК Сомборелектро, дошло је до 
прекида исте када након недосуђеног слободног бацања за екипу из Сомбора од стране судијског пара 
Црњански – Бубања сва три службена представника екипе Сомборелектро бучно и жустро протествују 
уласком у терен. Судија Црњански након вербалног обрачуна са Мискин Миланом изриче 
дисквалификацију са писаним извештајем, након чега Мискин М. одбија да напусти терен и своју екипу 
задржава на центру терена и тиме прави прекид у трајању од 2 ч. Дошло је до интервенције главног 
дежурног, обезбеђења хале и на крају полиције. Тек након промене судијског пара који је предвиђен да 
суди и следећу утакмицу екипи из Сомбора, горе именовани је померио своју екипу са терена и 
омогућио наставак одигравања турнира. Као једино могуће решење у том тренутку, а све у циљу 
одигравања преосталих утакмица на турниру и уз одобрење директора лиге Кнежић В., одсудила сам са 
колегом Добријевић Т. утакмицу између РК Лавови БП и МРК Сомборелектро.“ 
 У изјави-сведочењу записничара Мирјане Стеванов наведено је следеће: „У 13.минуту утакмице, 
између Сомборелектро и Војводине, која се играла 02.02.2019.године,где је домаћин био 
Сомборелектро, у нападу домаће екипе код резултата 4:8, дошло је до једног фаула што су судије 
Црњански и Бубања одмах санкционисале. На то је бурно реаговала клупа домаће екипе и судије су дале 
тајм аут и дошле су до клупе домаће екипе и извадиле црвени картон и упутиле представнику екипе 
Милану Мискину. До тада сво време су преговарали сви службени представници домаће екипе и 
коментарисали суђење, и тада је дошло до бурне реакције Милана Мискина упућене судијама, врло 
погрдних и ружних речи: «Ово није крај, загорчаћу вам живот, добро ћете ме запамтити», псовао им је и 



мајку, на шта сам ја реаговала са стола и рекла да су то деца,као што су и његови синови који играју ту, 
на шта се он окренуо ка мени и одговорио: «Па ти иди кући и гаји унучиће». Ја сам 52 године у рокомету, 
овакву реакцију нисам никад доживела поготово не на такмичењу млађих категорија. Тада су судије 
после више од пола сата чекања, свирале крај утакмице, када је дошла полиција а они нису хтели да 
напусте терен. Цела екипа и управа је стојала на средини терена не дозволивши да се настави турнир 
млађих категорија. По доласку полиције није се ништа променило јер се оглушио на сваки позив 
полиције да напусти терен. “ 

У изјави-сведочењу главног дежурног Јелене Цвејић наведено је следеће: „Дана 
02.02.2019.године у Новом Саду се одржао турнир ЛМКВ М16, чији је организатор и домаћин турнира 
био Рукометни клуб «Војводина». Ја сам имала функцију главног дежурног на свим утакмицама турнира. 
Прва утакмица је била између РК»Сомборелектро» и РК»Војводина» , на којој је дошло до инцидента 
узрокованог недоличним и непримереним понашањем представника клуба Сомборелектро, Милана 
Мискина. Дотични је негодовао судијску одлуку, а након увреда упућених судији Црњанском, добија 
црвени и плави картон и одбија да напусти терен. Делегат утакмице Миловац Миодраг, ме је обавестио 
да на његове молбе да напусти терен, Мискин Милан не реагује, након чега сам ја покушала исто, такође 
без успеха. Позвала сам представника обезбеђења Зорана Ђаковића, а након што је Милан Мискин 
одбио и његове молбе да напусти терен, обавестили смо га да смо принуђени да позовемо полицију, 
што смо и учинили. Када је полиција стигла, узела је изјаве од свих учесника утакмице, а Милан Мискин 
је остао при свом ставу да неће да напусти терен док судије не промене своју одлуку. Нешто потом је 
имао и сулуду идеју да му Ања Пантић, која је била мерилац времена на том турниру, суди остатак 
утакмице. Затим је и наговорио своје играче и колеге са клупе да изађу на средину терена и тако спрече 
да се турнир настави, што је такође било некоректно према осталим учесницима турнира. Након 
отприлике два сата овог циркуса, и неспортског понашања свих играча и представника екипе 
Сомборелектро, коначно су напустили терен, а турнир се наставио.“ 

У изјави-сведочењу тренера РК „Војводина“ Драгана Кукића наведено је следеће: „У 13.минуту 
при резултату 8:4 за нас, у моменту и када смо имали посед лопте и кретали у контру судија је зауставио 
игру и окренуо се према Милану Мискину, представнику екипе Сомборелектро, и изрекао му казну 
црвени и плави картон, у том моменту мој фокус је био према мојој екипи да им дам још пар савета не 
обраћајући пажњу о току развоја спорне ситуације, надајући се да ће игра ускоро кренути даље. После 
пар минута видео сам да је настао неки проблем и схватио да Мискин не жели да напусти терен. Ја сам 
позвао моје играче да уђу на терен на своју половину да наставе да се загревају, да се не би охладили, а 
ја сам сео на крај клупе и чекао наставак утакмице. Милан Мискин је одбио да напусти терен и након 
молбе делегата, главног дежурног, обезбеђења, па и полиције, која је на крају дошла. У тој позицији смо 
били око пола сата док судија није одсвирао крај утакмице, а ја сам се са екипом повукао у 
свлачионицу.“ 

Горе наведене изјаве-сведочења и садржај изјаве из наведених дисциплинских пријава 
Директор ЛМК РСВ је посебно ценио и све их прихватио, сматрајући их као искрене и аргументоване и 
зато што у погледу релевантних чињеница чине једно јасну и логичну целину. 

На основу горе наведених доказа Директор ЛМК РСВ је утврдио следеће чињенично стање : 
Рукометни радник МРК „Сомборелектро“, Милан Мискин, лиценца број: 18511851 се у 13. 

минуту утакмице ЛМК РСВ М16 СЛ, која је одиграна у Новом Саду у суботу 2. фебруара 2019.године 
између екипа МРК „Сомборелектро“ из Сомбора и РК „Војводина“ из Новог Сада екстремно неспортски 
понашао тако што је псовао рукометног судију Војислава Црњанског, обративши му се речима: „Јебем ти 
и оца и мајку“, због чега је дисквалификован уз подношење дисциплинске пријаве, због екстремног 
неспортског понашања, у складу са правилом 8.10а Правила рукометне игре. 

Након добијања дисквалификације са писаним извештајем,  пријављени Милан Мискин је одбио 
да напусти терен, што није учинио ни на захтев главног дежурног ни службе обезбеђења спортске хале, 
већ је напустио терен тек на интервенцију полицијских службеника, при чему је наговорио играче и 
другог рукометног радника свог клуба да не напуштају терен, како би спречили регуларно настављање 
поменуте утакмице, али и целог турнира, јер је после наведене утакмице требало да се играју још три  
утакмице,  што су играчи његовог тима и послушали те нису хтели да напусте терен, што је коначно 
изазвало трајни прекид предметне утакмице, а пошто је све наведено трајало дуже од сат времена  то је 
знатно утицало на одлагање почетка наредних утакмица. 

Имајући у виду све горе наведено Директор ЛМК РСВ налази да се у описаним радњама 
пријављеног рукометног радника Милана Мискина, из тачке I. изреке овог решења, стичу сви битни 
елементи дисциплинских прекршаја из члана 190. Дисциплинског правилника РСС, а из тачке II. изреке 
овог решења из члана 192 став 2.Дисциплинског правилника РСС, као и да се у описаним радњама 



пријављеног Мушког рукометног клуба ''Сомборелектро'' из Сомбора, из тачке I.изреке овог решења, 
стичу сви битни елементи дисциплинских прекршаја из члана 139. став 1. тачка 45. Дисциплинског 
правилника РСС, а из тачке II. изреке овог решења из члана 143. Дисциплинског правилника РСС. 

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, док је ценио као отежавајућу околност 
да се радило о такмичењу у Лиги млађих категорија, где се деци – младим рукометашим даје веома лош 
пример и веома лоше утиче на њих, и чиме се ствара веома лоша „медијска слика“ о рукометном спорту 
у односу на друге спортове. Утицај рукометних радника на спортисте, а нарочито малолетне мора да 
буде усмерен управо супротно у односу на оно што је било виђено на предметној утакмици. Кажњеном 
рукометном раднику нису узете у обзир као отежавајућа околност ранија дисциплинска кажњаваност, 
иако је до сада био више пута дисциплински кажњаван, обзиром на одредбу члана 51. став 2. 
Дисциплинског правилника РСС. 

Све горе наведено је утицало на врсту и висину дисциплинске санкције на коју је кажњен 
пријављени рукометни радник, са убеђењем да се једино таквом санкцијом може постићи сврха 
изрицања дисциплинских санкција. 

Одлука о урачунавању времена под суспензијом у изречену дисциплинску санкцију је донета на 
основу одредбе члана 12. Дисциплинског правилника РСС. 

Приликом одмеравања врсте и висине дисциплинске санкције изречене пријављеном клубу 
узете су у обзир све околности конкретног случаја, при чему су као олакшавајуће околности узете у 
обзир материјална ситуација, док посебних отежавајућих околности није било, због чега сеизречена 
новчана казна указује као подобна ради постизања сврхе изрицања дисциплинских санкција. 

Одлука у вези замене новчане казне, у случају да је кажњени клуб не уплати, је донета на основу 
одредбе члана 40. Дисциплинског правилника РСС. 
 

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 истовремене уплате прописане таксе првостепени орган ће жалбу 

одбацити као неосновану. 
 
  

 
 
 

ДИРЕКТОР ЛМК РСВ 
Владимир Кнежић, с.р. 
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2. Мушки рукометни клуб „Сомборелектро“ из Сомбора 


