РУКОМЕТНИ САВЕЗ СРБИЈЕ
ЗАЈЕДНИЦА СУДИЈА И КОНТРОЛОРА
Дисциплинска комисија
Број: 62/1
Београд, 3.05.2017. 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,
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 поднете дана 5.04.2017. године од стране Дејана
Живковића, председника Управног одбора Заједнице судија и контролора
Рукометног савеза Колубарског округа, против рукометног контролора Горана
Ћирића, из Лознице, због дисциплинског прекршаја из чл. 177. Дисциплинског
правилника РСС, у складу са одредбама чл. 83 ст.1 ДП РСС, дана 25.04.2017.
године у Београду, на седници Комисије, после већања и гласања, једногласно је
донела:
РЕШЕЊЕ
1. Контролор Горан Ћирић из Лознице,
шифра РСС 2483, регистрациони број 176,
ОДГОВОРАН ЈЕ
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 је извршио дисциплински прекршај из члана 177. Дисциплинског
правилника РСС,
па му се у складу са чл. 44. и 63. ст.1 Дисциплинског правилника РСС изриче
УСЛОВНА ДИСЦИПЛИНСКА САНКЦИЈА
којом се утврђује ЗАБРАНА ВРШЕЊА ФУНКЦИЈА у временском периоду од 6
(шест) месеци и истовремено одређује да се она неће извршити под условом
да у периоду од 1 (једне) године (време проверавања) не изврши нови
дисциплински прекршај,
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те му се уједно стављају на терет и трошкови у поступку рада првостепеног
дисциплинског органа у износу од 2.470,50 РСД (словима: двехиљадечетиристотинеседамдесетдинара и 50/100), јер је оглашен одговорним за
дисциплински прекршај, а све у смислу чл. 82. ст.1 и 2 ДП РСС, које је дужан
уплатити на рачун ЗСиК РСС број 160-447544-21 код Интеса банке а.д., у року од
8 (осам) дана од ступања на правну снагу овог Решења.
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
Дисциплинска комисија Заједнице судија и контролора Рукометног савеза Србије
поступајући на основу пријаве достављене дана 05.04.2017. године Дисциплинској
комисији ЗСиК РСС од стране Живковић Дејана, у својству председника Управног
одбора Заједнице судија и контролора Колубарског округа, против рукометног
контролора Ћирић Горана из Лознице, да је именовани судио утакмице нелегалне
Интер лиге, дана 30.03.2017. године у 19,30 часоа 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 такмичеу без њихове сагласности, и уз коју пријаву је подносилац
доставио две фотографије, које су како се наводи начињене дана 30.03.2017.
године око 19,30 часова у Хали спортова у Ваљеву и узевши у обзир све наводе из
пријаве дисциплинског прекршаја,, Дисциплинска комисија ЗСиК РСС је заузела
становиште да постоје услови за покретање дисциплинског поступка против
Ћирић Горана, те је покренула дисциплински поступак у смислу чл. 88. ст. 1.
Дисциплинског правилника РСС.
Имајући у виду напред наведено, поступајући по дисциплинској пријави
председника Управног одбора ЗСиК Колубарског округа Дејана Живковића,
сматрајући да постоје услови за покретање дисциплинског поступка против
пријављеног Ћирић Горана је покренут дисциплински поступак због
дисциплинског прекршаја из чл. 177. ДП РСС, а на основу члана 68. ст. 1. и чл. 86.
ст. 1. ДП РСС и чл. 89. ст. 1. ДП РСС, те је донето решење о покретању дисциплинског поступка у смислу чл. 89. ст. 1. ДП РСС, које је сходно чл. 90. ст. 1. ДП РСС
заједно са дисциплинском пријавом достављено пријављеном.
Ради утврђивања чињеничног стања у поступку Комисија је затражила изјаву одбрану од окривљеног лица, те сведочење - писмено изјашњење од председника
Управног одбора ЗСиК Колубарског округа Дејана Живковића, рукометног судије
Бојана Јевремовића из Ваљева, контролора Видоја Николића из Лознице и
контролора Миленка Ашковића из Обреновца на околности о свим сазнањима у
вези са предметним догађајем, затражено је 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, затражено је и 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, пријатељских утакмица, турнира и сл. које се одржавају на територији
Рукометног савеза Колубарског округа и Рукометног савеза Мачванског округа,
као и да се изврши увид у две фотографије достављене уз дисциплинску пријаву.
Окривљени Горан Ћирић је доставио изјаву – одбрану, а писмено изјашњење су
доставили и председника Управног одбора ЗСиК Колубарског округа Дејан
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Живковић, рукометни судија Бојан Јевремовић из Ваљева и контролор Видоје
Николић из Лознице. Контролор Миленко Ашковић, као и Рукометни савеза
Србије и Заједница судија и контролора Рукометног савеза Београда нису
доставили у прописаном року своја писмена изјашњења.
На основу увида у обезбеђене списе у предмету, Комисија је заузела становиште
да испитивање окривљеног није нужно за утврђивање чињеница које су од
важности за доношење законите одлуке у поступку, а сходно чл. 71. ст. 2. ДП РСС.
У својој изјави - одбрани, достављеној Комисији, окривљени Горан Ћирић је
истако чињеницу да је био 20 (двадесет) година рукометни судија и да је судијску
каријеру завршио 2010. године, као и чињеницу да се не налази на листама судија
РСС и да му због тога нико не може забранити да у своје слободно време суди
рукометне утакмице. Такође, у својој одбрани наводи да нико од предложених
сведока, чак ни подносилац пријаве, није био присутан дана 30.03.2017. године у
Хали Спортова у Ваљеву када је судио утакмице тзв. Интер лиге млађих
категорија.
Председник Управног одбора ЗСиК Колубарског округа Дејан Живковић је у
својој изјави – сведочењу навео да је дана 30.03.2017. године око 19,30 часова,
дошао са судијом Бојаном Јевремовићем до канцеларије ЗСиК Колубарског
округа, која се налази у Хали Спортова Ваљево, ул. Карађорђева бр. 43, због
активности везаних за младе судије. Даље у својој изјави наводи да је при уласку у
салу за конференције за штампу, која има поглед на терен Хале Спортова, где се
иначе одржавају састанци њихове заједнице, приметио да се одржава такмичење
тзв. Интер лиге млађих категорија у рукомету и да је у току била утакмица између
ОРК Металац и РК Локомотива из Брчког коју је судио контролор Ћирић Горан из
Лознице, и да је том приликом сликао својим мобилним телефоном цео тај
догађај.
Рукометни судија Јевремовић Бојан из Ваљева у својој изјави – сведочењу навео је
да је дана 30.03.2017. године око 19,30 часова дошао са председником Управног
одбора ЗСиК Колубарског округа Дејаном Живковићем до канцеларије ЗСиК
Колубарског округа, која се налази у Хали Спортова Ваљево, ул. Карађорђева бр.
43, због активности везаних за младе судије. Даље у својој изјави наводи да је при
уласку у салу за конференције за штампу, која има поглед на терен Хале
Спортова, где се иначе одржавају састанци њихове заједнице, приметио да се
одржава такмичење тзв. Интер лиге млађих категорија у рукомету и да је у току
била утакмица између ОРК Металац и РК Локомотива из Брчког коју је судио
контролор Ћирић Горан из Лознице, и да је том приликом Дејан Живковић сликао
својим мобилним телефоном цео тај догађај.
Контролор Николић Видоје из Лознице у својој изјави – сведочењу навео је да је
Ћирић Горан био обавештен да је званичан став ЗСиК РС Београда да све активне
судије и контролори ЗСиК РС Мачванског округа не смеју вршити функције
службених лица на предметним утакмицама, као и да Ћирић Горан у почетку није
вршио функцију службеног лица на уткмицама Интер лиге. У својој изјави даље
наводи и да је дана 19.02.2017. год. на турниру у Бањи Ковиљачи Ћирић Горан
вршио функцију рукометног судије, као и да сведок има непосредна сазнања од
представника клубова, који су учесници Интер лиге, да је Ћирић Горан судио
утакмице и на турнирима у Обреновцу дана 25.02.2017. год. и дана 30.03.2017. год.
у Ваљеву.
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На основу изведених доказа, Комисија је утврдила следеће чињенично стање: Дана
30.03.2017. године у 19,30 часова у Ваљеву, контролор Ћирић Горан из Лознице
судио је утакмице нелегалне Интер лиге, 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.
Приликом утврђивања чињеничног стања Комисија је оценила све доказе
појединачно, као и у међусобном односу, те је у потпуности прихватила изјаву сведочење Живковић Дејана са достављеним прилогом уз изјаву - сведочење,
изјаву – сведочење Јевремовић Бојана и Николић Видоја, те изјаву - одбрану
окривљеног Ћирић Горана у делу у којем се слаже са сведочењем наведених
сведока и чини логичку целину. Наводи окривљеног у делу у којем указује да се не
налази на листама судија РСС су ирелевантни за спровођење дисциплинског
поступка, обзиром да је окривљени редовни члан ЗСиК РСС и активан у својству
контролора на листи Друге рукометне лиге Србије група ''Центар'' и према истом
се имају применити напред наведене одредбе Дисциплинског правилника РСС. У
својој одбрани окривљени не негира чињеницу да је судио утакмице Интер лиге и
чињеницу да је био упознат са званичним ставом ЗСиК Рукометног савеза
Београда, док из садржине његове целокупне одбране произилази да је исти
поступао са умишљајем и да су у радњама окривљеног оставрени сви елементи
бића дисциплинског прекршаја из члана 177. ДП РСС.
Комисија је ex officio узела у обзир све олакшавајуће и отежавајуће околности на
страни окривљеног.
Одлучујући о врсти и висини санкције приликом одмеравања казне према
окривљеном, Комисија је имала у виду и олакшавајуће околности да окривљени
Ћирић Горан није дисциплински кажњаван у претходне две године. Комисија је
узела у обзир и дугогодишњи стаж окривљеног као рукометног судије и личне,
материјалне прилике окривљеног, те да ће изрчена казна остварити сврху
кажњавања у смислу специјалне превенције, односно поправљања учиниоца
прекшаја, тако и у смислу генералне превенције и утицаја на друге чланове ЗСиК
РСС да не чине прекршаје.
Приликом одлучивања о износу трошкова дисциплинског поступка које сноси
окривљени, Комисија је узела у обзир укупне трошкове учињене поводом рада
Комисије и то путне трошкове чланова Комисије, умањене за половину износа
које сноси окривљени у другом предмету по којем је Комисија одлучивала на
седници дана 25.04.2017. године.

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ:
Против овог решења се може, сходно члану 100. ДП РСС, изјавити жалба Комисији
за жалбе РСС, путем овог првостепеног органа, а у року од 8 (осам) дана
рачунајући од дана достављања.
Подносилац жалбе је обавезан да уз жалбу приложи доказ о уплати таксе у износу
од 24.000,00 динара на текући рачун Рукометног савеза Србије број 3551029224-63
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Уколико се жалба поднесе без истовремене уплате прописане таксе, првостепени
орган ће жалбу одбацити као недозвољену.

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

Доставити:
− окр. Горану Ћирићу
− Архиви ЗСиК РСС
− објавити у Службеном гласилу ЗСиК РСС
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