РУКОМЕТНИ САВЕЗ СРБИЈЕ
ЗАЈЕДНИЦА СУДИЈА И КОНТРОЛОРА
Дисциплинска комисија
Број: 55/1
Београд, 7.04.2017. год.

Дисциплинска комисија Заједнице судија и контролора Рукометног савеза Србије у
саставу: Душан Војводић, дипломирани правник, као председник, те Ђорђе Јевтић и
Никола Бакмаз, обојица дипломирани правници, као чланови комисије, поступајући као
првостепени дисциплински орган у смислу одредбе чл. 75. ст. 4. Дисциплинског
правилника РСС и овлашћења из чл. 32. и 59. ст.1. тач.3. Статута Заједнице судија и
контролора Рукометног савеза Србије, на основу дисциплинске пријаве поднете дана
5.04.2017. године од стране Дејана Живковића, у својству председника Управног одбора
Заједнице судија и контролора Рукометног савеза Колубарског округа, против
рукометног контролора Горана Ћирића из Лознице, у којој пријави се наводи да је
именовани дана 30.03.2017. године од 19,30 сати судио у Ваљеву утакмице нелегалне тзв.
''Интер лиге'', у складу са одредбама чл. 68. ст. 1., чл. 86. ст. 1. и чл. 89. ст. 1. Дисциплинског
правилника РСС, на електронској седници одржаној дана 7.04.2017. године након већања
и гласања, једногласно је донела:

РЕШЕЊЕ

О ПОКРЕТАЊУ ДИСЦИПЛИНСКОГ ПОСТУПКА
ПРОТИВ :
1.

Контролора ГОРАНА ЋИРИЋА из Лознице,
шифра РСС 2483, регистрациони број 176

ШТО ЈЕ :
судио утакмице нелегалне Интер лиге, дана 30.03.2017. године у 19,30 часова, у Ваљеву,
иако је званичан став ЗСиК Рукометног савеза Београда, која је надлежна за делегирање
службених лица за Колубарски и Мачвански округ, да се не могу вршити функције
службених лица на предметном такмичењу без њихове сагласности
чиме би извршио прекршај из чл. 177. Дисциплинског правилника РСС.
Ради утврђивања чињеничног стања, у току дисциплинског поступка ће се:
-

Затражити писмена одбрана Горана Ћирића

-

Затражити писмене изјаве - сведочења од: Бојана Јевремовића из Ваљева, ул.
Рудничка бр. 11/6, Дејана Живковића из Ваљева, ул. Јакова Ненадовића бр. 2/А,
Видоја Николића из Лознице, ул. Жиће Марковића бр. 12 и Миленка Ашковића из
Обреновца, ул. Вашариште бр. 14, о свим сазнањима у вези са предметним
догађајем
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-

Затражити писмено изјашњење од Рукометног савеза Србије да ли је тзв. Интер
лига такмичење које је пријављено у Рукометном савезу Србије, те уколико јесте,
ко је и када пријавио наведено такмичење, те да ли је у истој пријави наведено на
који начин ће се вршити делегирање службених лица

-

Затражити писмено изјашњење од Заједнице судија и контролора Рукометног
савеза Београда о свим сазнањима у вези са предметним догађајем, те на
околности поступка делегирања службених лица за утакмице млађих категорија,
пријатељске утакмице, турнире и сл. које се одржавају на територији Рукометног
савеза Колубарског округа и Рукометног савеза Мачванског округа

-

Извршити увид у две фотографије достављене уз дисциплинску пријаву

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
Дејан Живковић, председник Управног одбора Заједнице судија и контролора
Колубарског округа, поднео је дана 5.04.2017. године Дисциплинској комисији ЗСиК РСС,
дисциплинску пријаву против рукометног контролора Горана Ћирића из Лознице, у којој
се наводи да је именовани судио утакмице нелегалне Интер лиге, дана 30.03.2017. године
у 19,30 часова, у Ваљеву, иако је званичан став ЗСиК Рукометног савеза Београда, која је
надлежна за делегирање службених лица за Колубарски и Мачвански округ, да се не могу
вршити функције службених лица на предметном такмичењу без њихове сагласности, те
су уз пријаву достављене 2 (две) фотографије, како се наводи, начињене дана 30.03.2017.
године око 19,30 часова у Хали спортова у Ваљеву.
Дисциплинска комисија ЗСиК РСС узевши у обзир све наводе из пријаве дисциплинског
прекршаја, заузела је становиште да постоје услови за покретање дисциплинског
поступка против Горана Ћирића, те је покренула дисциплински поступак и одлучила као
у диспозитиву овог решења о покретању дисциплинског поступка у смислу чл. 88. ст. 1.
Дисциплинског правилника РСС.

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

ПОУКА О ПРАВИМА УЧЕСНИКА У ПОСТУПКУ :
Пријављени има право да се брани сам или уз стручну помоћ браниоца.
За браниоца се може узети адвокат који је дужан да поднесе уредну пуномоћ.
Пријављени има право да подноси доказе, ставља предлоге и употребљава сва правна
средства предвиђена Дисциплинским правилником РСС.
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У прилогу се доставља:




Дисциплинска пријава са прилогом
Образац за давање писмене Изјаве - одбране
Образац за давање писмене Изјаве - сведочења

Доставити:






Пријављеном
Сведоцима
Рукометном савезу Србије
Заједници судија и контролора РС Београда
Објавити у Службеном гласилу ЗСиК РСС

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