
 
 
 
 
 
 
 
 

 
75-018/1 

15.02.2019. године 
 

Директор ЛМК РСВ, Владимир Кнежић, поступајући као првостепени такмичарски орган је у складу 
са чланом 75. став 2. Дисциплинског правилника РСС, по дисциплинским пријавама рукометног судије 
Војислава Црњанског и рукометног делегата-контролора Миловац Миодрага поднетих против рукометног 
радника МРК „Сомборелектро“, Милана Мискина, лиценца број: 18511851, и наведеног клуба, а у вези са 
догађајем на утакмици 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 у складу са одредбама 
члана 68. став 1. члана 86. став 1. и члана 89. став 1. Дисциплинског правилника РСС, донео је: 

 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ПОКРЕТАЊУ ДИСЦИПЛИНСКОГ ПОСТУПКА 

 
Против:  
 
1. Рукометног радника МРК „Сомборелектро“ Мискин Милана, лиценца број 18511851, 
2. Мушког рукометног клуба „Сомборелектро“ из Сомбора 

 

 Због основане сумње : 
 

I. да се 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 би рукометни радник МРК „Сомборелектро“, Милан Мискин, лиценца број: 18511851 
извршио дисциплински прекршај прописан одредбом члана 190. Дисциплинског правилника РСС, а МРК 
„Сомборелектро“ из Сомбора дисциплински прекршај прописан одредбама члана 139. став 1. тачка 45. 
Дисциплинског правилника РСС 

 
II.да je 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 и знатно утицало на одлагање почетка наредних утакмица, 
 

чиме би рукометни радник МРК „Сомборелектро“, Милан Мискин, лиценца број: 18511851 
извршио дисциплински прекршај прописан одредбом члана 192. став 2. Дисциплинског правилника РСС, 
а МРК „Сомборелектро“ из Сомбора дисциплински прекршај прописан одредбама члана 143. 
Дисциплинског правилника РСС. 

 



О б р а з л о ж е њ е 
 
      У вези са дисциплинским прекршајима описаним у тачки I. 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 
Бубања, 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. 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 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 лиге је, сматрајући да су испуњени услови за покретање 

дисциплинског поступка против пријављеног рукометног радника и његовог клуба, донео решење о 
покретању дисциплинског поступка, као што је наведено у диспозитиву овог решења, а све то у складу са 
одредбом члана 89. став 1. Дисциплинског правилника РСС. 

 
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. 
 
 

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ: 

 
Против овог решења се не може изјавити жалба, у складу са одредбама члана 89. став 3. 

Дисциплинског правилника РСС.  
 
 
Ради утврђивања чињеничног стања, у току дисциплинског поступка ће се: 
- Прибавити писане одбране пријављеног клуба и рукометног радника, 
- По потреби извести и други докази. 
 
Пријављени могу доставити своје писане одбране у року од осам (8) дана од дана пријема овог 

решења.   
 
 
ПОУКА О ПРАВИМА УЧЕСНИКА У ПОСТУПКУ : 
 

Пријављени имају право да се бране сами или уз стручну помоћ браниоца. 

За браниоца се може узети адвокат који је дужан да поднесе уредну пуномоћ. 



Пријављени имају право да подносе доказе, стављају предлоге и употребљавају сва правна 

средства предвиђена Дисциплинским правилником РСС. 
  

 
У прилогу се доставља: 
- Пријаве за покретање дисциплинског поступка, 
- Фотографије предметне ситуације, 
- Изјаве-сведочења, 
- Образац за давање писмене изјаве-одбране, 
- Образац за давање писмене изјаве-сведочења. 

 
 
 

ДИРЕКТОР ЛМК РСВ 
Владимир Кнежић, с.р. 

 
 
 
 
 
 
 

Доставити:  
1. Пријављеном рукометном раднику (преко клуба) 
2. Пријављеном клубу 
3. Одговорном представнику екипе РК „Војводина“ 
4. Судијама предметне утакмице 
5. Записничару предметне утакмице 
6. Мериоцу времена предметне утакмице 
7. Главном дежурном предметне утакмице 
8. Надлежној полицијској станици 


