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Такмичарска комисија РСВ, поступајући као првостепени дисциплински орган у складу са 

одредбом члана 75. став 2. Дисциплинског правилника РСС, у поступку који је покренут против 
Омладинског рукометног клуба „Зрењанин“ из Зрењанина због сумње да је извршио 
дисциплински прекршај прописан одредбом члана 141. став 1. Дисциплинског правилника РСС, 
донео је: 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

Омладински рукометни клуб „Зрењанин“ из Зрењанина 
 

ОДГОВОРАН ЈЕ: 

јер дана 27.03.2021. године, у Суботици, неоправдано није наступио на утакмицама против 

МРК „Кикинда Grindex“ из Кикинде и РК „Спартак“ из Суботице, у оквиру турнира Лиге млађих 

категорија Рукометног савеза Војводине, за дечаке узрасне категорије М16 Прва лига, 

чиме је Омладински рукометни клуб „Зрењанин“ из Зрењанина извршио дисциплински 
прекршај прописан одредбом члана 141. став 1. Дисциплинског правилника РСС,па се: 

 

КАЖЊАВА 

Омладински рукометни клуб „Зрењанин“ из Зрењанина 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 

Делегат турнира Дамир Миљевић је пред почетак прве утакмице контактирао 
представника екипе ОРК „Зрењанин“ да провери да ли иста долази на поменути турнир, на шта је 
представник екипе одговорио да не долазе. Након тога је делегат турнира позвао координатора за 
ЛМК РСВ Дејана Марковића да потврди да екипа ОРК „Зрењанин“ из Зрењанина неће доћи на 
турнир. На турниру су поред ОРК „Зрењанин“ из Зрењанина учествовале и екипе МРК „Кикинда 
Grindex“ из Кикинде, РК „Потисје Плетекс“ из Аде, РК „Спартак“ из Суботице и РК „Хајдук“ из 
Чуруга, а због чијег недоласка се нису одиграле утакмице ОРК „Зрењанин“ – РК „Кикинда Grindex“ 
и РК „Спартак“ – ОРК „Зрењанин“. 
 Првостепени орган је по службеној дужности на основу навода делегата Дамира 
Миљевића да пријављени клуб није дошао на турнир и записника са одиграних утакмица, 
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. 
 



Пријављени клуб je у остављеном року од 8 (осам) дана доставио изјаву-одбрану у којој је 
између осталог наведено: „Тачни су наводи делагата турнира у Суботици, као и чињеница да смо 
се касно јавили за болест наших играча. С обзиром на општу неповољну епидемиолошку ситуацију 
у целој земљи нисмо желели да ризикујемо здравље како наших тако и играча наших спортских 
пријатеља те смо због тога изостали са турнира.“  

Након тога доставили су потврде од лекара за играче Узелац Душана, Владетић Луку, 
Кораћ Андреја, Глигић Уроша, Аћамовић Радомира и Пухар Александра са следећим дијагнозама: 
-Бол у пределу левог колена након ударца; 
-Акутни ринитис односно упала слузнице носа; 
-Стомачни вирус; 
-Бол у стомаку; 
-Упала грла; 
-Главобоља. 
 Неке од лекарских потврда за горе наведене играче су Такмичарској комисији РСВ 
достављене са датумом прегледа који је каснији од датума одигравања турнира, ни за једног 
играча није достављена потврда да је позитиван на вирус Covid-19, тако да се достављене потврде 
не могу прихватити као оправдање што нису наступили на турниру. 

 

С обзиром на доказе изведене током поступка, информације добијене од делегата 

турнира Дамира Миљевића, записнике са предметних утакмица, као и чињенице да пријављени 

клуб није обавестио Такмичарску комисију РСВ о разлозима због којих није дошао на турнир, 

првостепени орган је утврдио да дана 27.03.2021. године, у Суботици, неоправдано није наступио 

на утакмицама против МРК „Кикинда Grindex“ из Кикинде и РК „Спартак“ из Суботице, у оквиру 

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

Прва лига, чиме је Омладински рукометни клуб „Зрењанин“ из Зрењанина извршио дисциплински 

прекршај прописан одредбом члана 141. став 1. Дисциплинског правилника РСС. 

Приликом утврђивања врсте и висине дисциплинске санкције провостепени орган је ценио 
све околности случаја, а нарочито тежину и последице извршења прекршаја и околности под 
којима је учињен, при чему је као олакшавајуће околности ценио тешку материјално-финансијску 
ситуацију, а као отежавајућу околност што у ситуацији када су знали да неће доћи на турнир о 
томе нису обавестили орган за спровођење такмичења. Имајући у виду све наведено, 
првостепени орган сматра да ће изречена новчана казна у износу од 25.000,00 динара постићи 
сврху 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. 

Уколико се жалба поднесе без истовремене уплате прописане таксе првостепени орган ће 
жалбу одбацити. 

 
 
 
           Такмичарска комисија РСВ 
   
        
 
Доставити: 
 

ОРК „Зрењанин“ - Зрењанин 


