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РУКОМЕТНИ САВЕЗ СРБИЈЕ 
ЗАЈЕДНИЦА СУДИЈА И КОНТРОЛОРА 
ДИСЦИПЛИНСКА КОМИСИЈА 
Адреса: 11070 Нови Београд; Тошин бунар 
272; сајт: http://rsk.rs ;  mejl: zsikrss@rsk.rs ; 

 

 

Број: II-3-01/2022 

Београд, 23.05.2022. 

 

 

Дисциплинска комисија Заједнице судија и контролора Рукометног савеза Србије у 

саставу: Ђорђе Јевтић, председник, Никола Бакмаз, Немања Живић, као чланови комисије, 

уз учешће записничара Ивана Колавчић, на седници одржаној дана 23.05.2022. године, 

поступајући као првостепени дисциплински орган у смислу одредбе чл. 75. ст. 4. 

Дисциплинског правилника РСС, сходно чл. 32. и чл. 59. ст. 1. тачка 3. Статута Заједницe 

судија и контролора Рукометног савеза Србије, у вези са захтевом за исплату трошкова 

дисциплинског поступка поднетим од стране адвоката Станка Фуштара из Крагујевца, у 

складу са одредбама чл. 82.  став 3. Дисциплинског правилника РСС, једногласно је донела: 

 

Р Е Ш Е Њ Е  

 

I ДЕЛИМИЧНО СЕ УСВАЈА ЗАХТЕВ Пешић Милоша из Крагујевца, који је поднет 

преко браниоца Станка Фуштара, адвоката из Крагујевца, на име састава жалбе на 

решење о трошковима дисциплинског поступка у износу од 33.000,00 динара и 

трошкови на име таксе на жалбу у износу од 24.000,00 динара, а све у укупном износу 

од 57.000,00 динара (педесетиседамхиљададинара), док се преостали део захтева за 

надокнаду трошкова до укупно траженог износа од 439.500,00 динара одбија као 

несонован. 

 

II Исплату извршити у року од 60 дана од дана правоснажности овог решења на 

текући рачун Пешић Милоша из Крагујевца, који се води код банке HALKBANK, 

број рачуна 155-65001815585620-92, а из буџетских средстава Заједнице судија и 

контролора Рукометног савеза Србије. 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

Решењем Комисије за жалбе РСС број 189/1 од 03.03.2022. године укинуто је решење о 

трошковима поступка Дисциплинске комисије ЗСиК РСС број 56/1 од 25.02.2020. године 

којим је одбијен захтев за исплату трошкова поступка у дисциплинском поступку број 136, 

па је предмет враћен првостепеном органу на поновни поступак и одлучивање. 

 

Напред наведеним Решењем усвојена је жалба адвоката Станка Фуштара са образложењем 

да првостепена Дисциплинска комисија ЗСиК РСС треба тачно да утврди и наведе које 

радње (писмене и усмене) је предузимао пуномоћник Пешић Милоша, као и да утврди које 

је неопходне радње (посебно писмене) предузео пуномоћник, односно да ли су исте биле 

оправдане и потребне за доношење одлуке или не, као и да ли су се у препискама 

понављали наводи пуномоћника, а све усмерено на наплату трошкова или не. Такође, 

предметним Решењем је наложено да Дисциплинска комисија ЗСиК РСС утврди да ли су у 
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току поступка постојале оправдане радње пуномоћника, те да исте јасно определи, као и да 

их подведе под важећи Тарифни број уколико исте прихавти. 

 

Дисциплинска комисија ЗСиК РСС као првостепени орган коме је предмет враћен на 

поновни поступак и одлучивање, обзиром да је од дана доношења укинутог Решења дошло 

до промене у саставу већа, утврдила следеће чињенице као неспорне. 

 

Дана 22.08.2018. године запримљена је пријава за покретање дисциплинског поступка 

против рукометних судија Милоша Пешића из Крагујевца, Бојана Стојковића из Лапова и 

Марјана Голубовића из Лесковца, а коју је поднео потпредседник УО ЗСиК РСС Слободан 

Вишекруна из Бачке Паланке, чији је деловодни број 145/1. 

 

На основу напред наведене пријаве Дисциплинска комисија ЗСиК РСС донела је Решење о 

покретању дисциплинског поступка број 153/1 од 28.08.2018. године. 

 

Од пријављених лица су прибављене писмене изјаве-одбране. Пријављени Милош Пешић 

је дана 03.09.2018. године поднео Дисциплинској комисији ЗСиК РСС писмену одбрану 

коју је својеручно сачинио. 

 

У даљем току поступка Дисциплинска комисија ЗСиК РСС прибавила је предложене 

доказе, да би дана 09.07.2019. године донела решење којим се обуставља поступак против 

рукометних судија Милоша Пешића из Крагујевца, Бојана Стојковића из Лапова и Марјана 

Голубовића из Лесковца.  

 

Имајући у виду напред наведено Дисциплинска комисија ЗСиК РСС је неспорно утврдила 

да је дисциплински поступак покренут на основу пријаве за покретање дисциплинског 

поступка против пријављених лица дана 22.08.2018. године, а да је Решењем број 153/1 од 

28.08.2018. године Дисциплинска комисија ЗСиК РСС покренула дисциплински поступак. 

Такође, неспорно је утврђено да је Дисциплинска комисија ЗСиК РСС дана 09.07.2019. 

године донела Решење којим се обуставља поступак против рукометних судија Милоша 

Пешића из Крагујевца, Бојана Стојковића из Лапова и Марјана Голубовића из Лесковца. На 

Решење о обустављању поступка није изјављена жалба у законом предвиђеном року, те је 

иста постала правноснажна дана 18.07.2019. године. 

 

Адвокат Станко Фуштар из Крагујевца, као бранилац пријављеног Милоша Пешића, путем 

електронске поште, доставио је захтев ради накнаде трошкова које је Милош Пешић имао у 

току дисциплинског поступка који је против њега вођен, а све имајући у виду да исти није 

оглашен одговорним за пријвљени прекршај односно да је против истог поступак 

обустављен. Бранилац пријављеног је определио свој захтев тражећи да му првостепни 

орган призна на име накнаде следеће трошкове: за састав поднесака од 2.11.2018. године; 

од 21.03.2019. године; од 09.05.2019. године; од 09.12.2019. године; од 17.07.2019. године 

износе од по 45.000,00 динара; на име опомена-ургенција од 19.07.2019. године; 

31.07.2019. године; 07.08.2019. године; 20.08.2019. године, 11.09.2019. године износе од по 

22.500,00 динара; и на име писменог правног савета од 26.09.2018. године износ од 

45.000,00 динара, а све укупно  382.500,00 динара. 

 

Увидом у списе предмета утврђено је да су напред наведени поднесци, као и ургенције 

били усмерени на тражење да се поступак убрза, јер пријављени Милош Пешић трпи штету 

због вођења предметног поступка, као и на тражење одређених обавештења и достављања 

Решења којим се поступак против пријављеног Пешић Милоша обуставља. Такође, 

утврђено је да су сви поднесци и ургенције, осим поднеска од 02.11.2018. године који је 

достављен препорученом поштом, били упућени са мејл адресе браниоца. Додајемо да су 
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мејлови (поднесци и ургенције) слати на различите мејл адресе (председнику УО ЗСиК 

РСС, секретару ЗСиК РСС, лично председнику Дисциплинске комисије ЗСиК РСС, као и на 

званичну мејл адресу Заједнице судија и контролора РСС а која је уједно у мејл адреса 

Дисциплинске комисије ЗСиК РСС). 

 

Из свега напред наведеног произилази да предузете радње од стране браниоца Пешић 

Милоша  нису биле нужне, односно да у конкретном случају нису биле узрочно-

последично везане са благовременом, савесном и стручном помоћи пријављеном у 

одбрани. Бранилац је поднео захтев на име саства напред наведених поднесака али по 

налажењу ове комисије исти нису били неопходно потребни у циљу давања одбране 

пријављеног, а имајући у виду да је пријављени Милош Пешић дао писмену одбрану, 

својеручно потписану, дана 03.09.2018. године и да су у току поступка изведени и остали 

докази који су предложени од стране подносиоца пријаве, те да бранилац пријављеног у 

предметним писменима није предлагао доказе или истима оспоравао изведене доказе, већ 

су као што смо напред навели били усмерени на ургирање да се поступак што пре оконча. 

Предузете радње браниоца нису биле оправдане и потребне за доношење мериторне 

одлуке, а у препискама су се понављали наводи браниоца. Ниједан од напред наведених 

поднесака браниоца није састављен у циљу остваривања права на одбрану пријављеног, а 

са свих напред изнетих разлога.  

 

У погледу захтева за наканду трошкова на име писменог правног савета од 26.09.2018. 

године, комисија такође налази да исти није био нужан и дат у циљу одбране пријављеног 

у овом потупку, имајући у виду пре свега чињеницу да је Милош Пешић дана 03.09.2018. 

године поднео Дисциплинској комисији ЗСиК РСС писмену одбрану коју је својеручно 

сачинио, из чега произилази да је правни савет дат 23 (двадест и три) дана након давања 

писмене одбране те очигледно са истим није у вези, а као друго након давања писмене 

одбране од стране окривљеног нису предлагани нови докази, или осопораване чињенице 

које су у дотадашњем току поступка утврђене па је и са ових разлога налазимо да исти није 

дат у циљу одбране и доношења мериторне одлуке. 

 

Дисциплинска комисија ЗСиК РСС је увидом у списе предмета утврдила да је захтев за 

надокнаду трошкова на име састава жалбе на решење о трошковима поступка, као и захтев 

за надокнаду трошкова на име таксе на жалбу основан, обзиром да су исти били нужни, а 

имајући у виду да је Комисија за жалбе РСС изјављену жалбу усвојила и укинула решење о 

трошковима поступка. Трошкови поступка су одмерени у складу са важећом АТ. Сходно 

свему напред наведеном Дисциплинска комисија ЗСиК РСС доноси закључак као у 

диспозитиву Решења. 

 

На овакав закључак упућује и одредба члан 82. Дисциплинског правилника којом је 

прописано да су трошкови поступка издаци учињени поводом вођења поступка од његовог 

покретања до завршетка, а нарочито издаци на име такси, путних трошкова, трошкова за 

рад дисциплинских органа и др. Трошкови поступка падају на терет лица које је оглашено 

одговорним за дисциплински прекршај. Трошкове дисциплинског поступка за 

дисциплински прекршај по коме је поступак обустављен сноси првостепени орган који је 

поступак водио. У решењу о дисциплинском прекршају одлучиће се ко сноси трошкове 

поступка, у ком износу и у ком року је дужан да их плати. 

 

Сходно напред наведеном, а у сладу са чл. 82 Дисциплинског правилника једногласно је 

донета одлука као у диспозитиву овог Решења. 
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ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ : 

 

Против овог решења може се изјавити жалба Комисији за жалбе РСС, а преко 

Дисциплинске комисије, у року од 8 (осам) дана од дана пријема решења.  

 

Подносилац жалбе је у обавези да уз жалбу приложи доказ о уплати таксе у износу од 

24.000,00 динара, на текући рачун РСС број 325-9500600047582-88.  

 

У случају подношења жалбе без истовременог достављања доказа о уплати таксе, жалба ће 

бити одбачена као недозвољена. 

 

 

                                                                                             Дисциплинска комисија ЗСиК РСС 

 Председник 

 Ђорђе Јевтић, с.р. 

 

 

Доставити: 

 

1. Милош Пешић из Крагујевца, 

2. Адвокат Станко Фуштар из Крагујевца, 

3. a/a 

 


