РУКОМЕТНИ САВЕЗ СРБИЈЕ
ЗАЈЕДНИЦА СУДИЈА И КОНТРОЛОРА
Дисциплинска комисија
Број: 107/1
Београд, 6.09.2016. год.

Дисциплинска комисија Заједнице судија и контролора Рукометног савеза Србије у
саставу: Душан Војводић, дипломирани правник, као председник, те Александра
Станковић, дипломирани правник - мастер, и Ђорђе Јевтић, дипломирани правник, као
чланови, поступајући као првостепени дисциплински орган у смислу одредбе чл. 75. ст.4.
Дисциплинског правилника РСС, а на основу овлашћења из чл. 32. и 59. ст.1. тач.3. Статута
Заједнице судија и контролора Рукометног савеза Србије, на основу дисциплинске
пријаве - извештаја Комисије за праћење суђења Заједнице судија и контролора
Рукометног савеза Београда, као и изјаве - пријаве рукометног судије Бранислава
Ненадића из Младеновца, а у вези догађаја на регионалном јесењем семинару судија и
контролора групе ''Центар“, за чију техничку организацију и спровођење је била задужена
Заједница судија и контролора Рукометног савеза Београда, дана 4.09.2016. године у
Спортско пословном центру „Слодес“ у Београду, ул. Борска бр. 92Ф, у складу са
одредбама чл. 68. ст.1, чл. 86. ст.1. и чл. 89. ст.1. Дисциплинског правилника РСС, дана
6.09.2016. године, на електронској седници, једногласно је донела:

РЕШЕЊЕ
О ПОКРЕТАЊУ ДИСЦИПЛИНСКОГ ПОСТУПКА

ПРОТИВ :
1.

Контролора Славољуба Величковића из Београда,
шифра РСС 427, регистрациони број 127, и

2.

Рукометног судије Дарка Величковића из Београда,
шифра РСС 3858, регистрациони број 454

ШТО СУ :
После завршеног тзв. ''шатл-ран'' теста физичке припремљености судија на регионалном
јесењем семинару судија и контролора групе ''Центар“, за чију техничку организацију и
спровођење је била задужена Заједница судија и контролора Рукометног савеза Београда,
дана 4.09.2016. године у Спортско пословном центру „Слодес“ у Београду, ул. Борска бр.
92Ф, најпре пријављени Славољуб Величковић почео вербални сукоб са Браниславом
Ненадићем, у којем га је жустро псовао, вређао и претио, да би се у разговор умешао
пријављени Дарко Величковић и исто тако жустро псовао, вређао и претио Браниславу
Ненадићу, да би затим пријављени Славољуб Величковић погодио пластичном флашом
Бранислава Ненадића у пределу десне слепоочнице, образа и усне, да би га затим ухватио
обема рукама за врат и почео да дави,

чиме би:
1.

Славољуб Величковић извршио дисциплински прекршај из чл. 183.
Дисциплинског правилника РСС, и

2.

Дарко Величковић извршио дисциплински прекршај из чл. 183. у
вези чл. 30. Дисциплинског правилника РСС, у саизвршилаштву са
Славољубом Величковићем

Ради утврђења чињеничног стања, у току дисциплинског поступка ће се:
 прибавити писменa: Изјаве - одбране пријављених лица Салвољуба Величковића,
и Дарка Величковића
 прибавити писмена: Изјава – сведочење рукометног судије Марка Боричића,
Изјава – сведочење контролора Зорана Микића и Изјава – сведочење контролора
Зорана Ђуричића, сви чланови Заједнице судија и контролора Рукометног савеза
Београда
 извести и други потребни докази.

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
Комисија за праћење суђења Заједнице судија и контролора Рукометног савеза Београа, у
саставу Зоран Тијанић, председник, те Владо Пендић и Зоран Ђуричић, чланови,
доставила је дана 5.09.2016. године извештај са спровденог регионалног јесењег
семинара судија и контролора групе ''Центар'' у којем је садржана дисциплинска пријава
против горе наведених чланова Заједнице судија и контролора Рукометног савеза Србије,
Славољуба Величковића, контролора, и Дарка Величковића, који су учествовали на
поменутом семинару, сваки у наведеном својству. Рукометни судија Бранислав Ненадић
је, такође, дана 5.09.2016. године упутио изјаву - дисциплинску пријаву против горе
наведених чланова Заједнице судија и контролора РСС, па је Дисциплинска комисија
ЗСиК РСС сматрајући да постоје услови за покретање дисциплинског поступка против
напред наведених лица, објединивши обе запримљене пријаве јер се без недоумице ради
о истом случају, покренула дисциплински поступак по службеној дужности, те је донела
ово решење о покретању дисциплинског поступка, у смислу чл. 89. ст. 1. Дисциплинског
правилника РСС.
Ради утврђења потребног чињеничног стања одређено је да се од пријављених затражи
писмена одбрана, као и да се од сведока затражи писмена изјава, те да се изврши
извођење доказа читањем: Извештај лекара специјалисте Ургентни центар Клиничког
центра Србије, број амбулантног протокола Р0-126699/16 од 4.09.2016. године, Извештај
лекара специјалисте Клиника за максилофацијалну хирургију Стоматолошког факултета
у Београду од 4.09.2016. године, и Извештај лекара специјалисте Хитне медицинске
помоћи у Младеновцу од 5.09.2016. године, а све у смислу чл. 90. и чл. 91. Дисциплинског
правилника РСС.

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ:
Против овог решења жалба није дозвољена, у смислу чл. 89. ст. 3. Дисциплинског
правилника РСС.

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 овог решења се доставља:
 Дисциплинска пријава
 Дисциплинска пријава рукометног судије Бранислава Ненадића из Младеновца са
прилозима
 Образац за давање писмене Изјаве - одбране
 Образац за давање писмене Изјаве - сведочења

Доставити:




Пријављенима
Сведоцима
Објавити у Службеном гласилу ЗСиК РСС

ДИСЦИПЛИНСКА КОМИСИЈА
ЗАЈЕДНИЦЕ СУДИЈА И КОНТРОЛОРА РСС
Председник
ДУШАН ВОЈВОДИЋ, дипл.правник, с.р.

