76-018/2
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, а поводом дисциплинског поступка који је покренут
против рукометног радника МРК „Сомборелектро“, Милана Мискина, лиценца број: 18511851, због
дисциплинских прекршаја из члана 190. и члана 192. став 2. Дисциплинског правилника РСС, те против
МРК „Сомборелектро“, из Сомбора, због дисциплинских прекршаја из члана 139. став 1. тачка 45. и члана
143. Дисциплинског правилника РСС, 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 7. став 1. Дисциплинског правилника РСС, донео
је:

РЕШЕЊЕ
Према:
Рукометном раднику МРК „Сомборелектро“ Мискин Милану, лиценца број 18511851, на основу
одредби члана 8. тачка 1. и тачка 2. Дисциплинског правилника РСС
ИЗРИЧЕ СЕ СУСПЕНЗИЈА
која му по овом решењу може трајати до доношења коначног решења о дисциплинским
прекршајима који су предмет овог дисциплинског поступка, а најдуже 30 (тридесет) дана.
За време трајања суспензије суспендовани не може да наступа у такмичењу.
Жалба на ово решење не задржава његово извршење.
Образложење
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.
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.
Због свега горе наведеног донето је решење о покретању дисциплинског поступка бр. 75-018/1
дана 15.02.2019. године против рукометног радника МРК „Сомборелектро“, Милана Мискина, лиценца
број: 18511851 због основане сумње да је извршио дисциплинске прекршаје из члана 190. и члана 192.
став 2. Дисциплинског правилника РСС, те против МРК „Сомборелектро“, из Сомбора, због основане
сумње да је извршио дисциплинске прекршаје из члана 139. став 1. тачка 45. и члана 143. Дисциплинског
правилника РСС.
Основана сумња да су пријављени извршили горе наведене дисциплинске прекршаје произилази
из навода дисциплинских пријава, који су потврђени и у својој изјави-сведочењу рукометног судије
Бубања Никодин Бубања, као и рукометног 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, као и да није хтео да напусти терен, те да је наговарао
играче и другог рукометног радника свог клуба да не напуштају терен, а што су га ови послушали, а што је
довело до трајног прекида предметне утакмице.
Због наведеног је наведеном рукометном раднику изречена суспензија, а по основу из одредбе
члана 8. тачка 1. и тачка 2. Дисциплинског правилника РСС.
Сматрам да је оправдано да се пријављеном изрекне суспензија, с обзиром на начин извршења
предметних дисциплинских прекршаја, јер је пријављени показао упорност одбијајући дужи временски
период да напусти терен што је изазвало знатно одлагање почетка следећих утакмица, а нарочито јер се
ради о такмичењу у ЛМК, па се пријављени на описан начин понашао пред младим играчима, а што све
представља основ за изрицање суспензије према члану 8. тачка 2. Дисциплинског правилника РСС.
Такође, сматрам да стоји основ из члана 8. тачка 3. Дисциплинског правилника РСС за изрицање
суспензије јер је пријављени и раније дисциплински кажњаван, што указује његову склоност ка вршењу
оваквих дисциплинских прекршаја, због чега налазим да постоји опасност да ће пријављени, ако му се не
изрекне суспензија, поновити овакав или сличан дисциплински прекршај.
Дужина трајања суспензије је одређена у складу са одредбом члана 9. став 1. Дисциплинског
правилника РСС.
Да суспендовани не може за време суспензије да наступа у такмичењу је одлучено на основу
одредбе члана 6. став 2. Дисциплинског правилника РСС.
Да жалба на ово решење не одлаже његово извршење је одлучено на основу члана 11. став 3.
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.
Укплико се жалба поднесе без истовремене уплате прописане таксе првостепени орган ће жалбу
одбацити као неосновану.

ДИРЕКТОР ЛМК РСВ
Владимир Кнежић, с.р.

Доставити:
1.Пријављеном рукометном раднику (преко клуба)
2.Надлежном органу за такмичење

