РУКОМЕТНИ САВЕЗ СРБИЈЕ
ЗАЈЕДНИЦА СУДИЈА И КОНТРОЛОРА
Дисциплинска комисија
Број: 61/1
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 председника Управног одбора Заједнице судија и
контролора Рукометног савеза Србије Зорана Станојевића, у којој пријави се
наводи да се у циркуларном писму, достављеном председнику Управног одбора
РСС Божидару Ђурковићу, те вршиоцима дужности директора Супер рукометне
„А“ и „Б“ лиге Јовану Попадићу и Небојши Видановићу, пријављени Синиша Лазић
недолично и вулгарно понашао према именованим, инокосним органима РСС, ,
због дисциплинског прекршаја из чл. 174. 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 Синиша Лазић из Косовске Митровице,
шифра РСС 447, регистрациони број 347,
ОДГОВОРАН ЈЕ
ШТО ЈЕ:
Дана 23.03.2017. године, путем електронске поште, доставио циркуларно писмо
председнику Управног одбора РСС Божидару Ђурковићу, те вршиоцима дужности
директора Супер рукометне „А“ и „Б“ лиге Јовану Попадићу и Небојши
Видановићу у којем је вређао и клеветао именоване, инокосне органе Рукометног
савеза Србије,
чиме је извршио дисциплински прекршај из члана 174. Дисциплинског
правилника РСС,
па се у складу са чл. 37, 38. и 39.. Дисциплинског правилника РСС
КАЖЊАВА
Новчаном казном у износу од 20.000,00 РСД (словима: двадесетхиљададинара),
коју је дужан уплатити на рачун ЗСиК РСС број 160-447544-21 код Интеса банке
а.д., у року од 8 (осам) дана рачунајући од дана ступања на правну снагу овог
Решења.
1

У случају да се наведена новчана казна не уплати у остављеном року, иста ће се,
применом одредби чл. 40. ДП РСС заменити за другу дисциплинску санкцију и то
забрану вршења функције, тако ђто ће се за сваких започетих 1.000,00 РСД
новчане казне изрећи забрана вршења функције на 1 (једној) утакмици.
Именованом 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 од стране Зорана Станојевића,
председника Управног одбора Заједнице судија и контролора РСС, коју је сходно
одлуци Управног одбора ЗСиК РСС од дана 25.03.2017. године, поднео дана
28.03.2017. године Дисциплинској комисији ЗСиК РСС, против рукометног
контролора Синише Лазића из Косовске Митровице, а у вези са садржином
циркуларног писма које је пријављени Синиша Лазић доставио председнику
Управног одбора РСС Божидару Ђурковићу, те вршиоцима дужности директора
Супер рукометне „А“ и „Б“ лиге Србије Јовану Попадићу и Небојши Видановићу, у
којем се, између осталог, пријављени Лазић органима РСС обраћа вулгарним
изразима, те их назива лоповима итд. и уз коју пријаву је подносилац доставио и
одштампан текст без наслова у којем се, између осталог, наводи: „On 23.3.2017.
0:26, Sinisa Lazic wrote:....", 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 Синише Лазића, 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 РСС Зорана Станојевића, сматрајући да
постоје услови за покретање дисциплинског поступка против пријављеног
Синише Лазића је покренут дисциплински поступак због дисциплинског
прекршаја из чл. 174. ДП РСС, а на основу члана 68. ст. 1. и чл. 86. ст. 1. 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 РСС Божидара Ђурковића, вршилаца дужности директора Супер
рукометне „А“ и „Б“ лиге Јована Попадића и Небојше Видановића на околности
којег дана и у вези са којим догађајем су добили предметно циркуларно писмо, те
уколико исто још увек поседују, да уз писмено изјашњење доставе одштампано
предметно циркуларно писмо са подацима о времену пријема истог, подацима о
адреси са које, те на коју је исто циркуларно писмо достављено, посредством
којег средства комуникације (мобилни телефон, рачунар и сл.) и на који начин (email, SMS, Viber, Signal, WhatsApp или сл.) је исто циркуларно писмо достављено,
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подацима о наслову, односно тзв. subject предметног, циркуларног писма и сл. као
и о другим корисним сазнањима у вези са предметним околностима.
Окривљени Синиша Лазић је доставио изјаву - одбрану, а вршилац дужности
директора Супер рукометне "А" лиге Јован Попадић је доставио писмено
изјашњење са одштампаном предметном поруком у тзв. printscreen верзији која
му је достављена са адресе електронске поште lazicrss@yahoo.com од окривљеног
дана 23.03.2017. године у 00,27 часова. Председник РСС Божидар Ђурковић, те
вршилац дужности директора Супер рукометне "Б" лиге Небојша Видановић у
прописаном року нису доставили писмено изјашњење Комисији.
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 Синиша Лазић је,
између осталог, навео да је дана 22.03.2017. године, односно нешто после поноћи
послао e-mail поруку Божидару Ђурковићу, Јовану Попадићу и Небојши
Видановићу и да је иста била увредљива и мимо спортског фер плеја, те да у
потпуности прихвата одговорност за оно што је учинио и изразио је извињење и
кајање због тога што је учинио.
Вршилац дужности директора Супер рукометне "А" лиге Јован Попадић је у својој
изјави - сведочењу навео да је дана 22.03.2017. године добио писмо, путем
електронске поште, од стране контролора Мирослава Јанковића, те да су у
електронској пошти биле наведене електронске адресе свих контролора и
делегата СРЛС, а да у одговору контролору Мирославу Јанковићу и претходној
преписци са именованим Јанковићем, путем електронске поште, није споменут
Синиша Лазић, да би дана 23.03.2017. године у 00,27 часова добио поруку, путем
електронске поште, од Синише Лазића и исту је у тзв. printscreen верзији доставио
у прилогу своје изјаве. Јован Попадић је, такође, навео да га је неколико дана
после тога позвао Синиша Лазић телефоном и упутио му извињење због тога.
На основу изведених доказа, Комисија је утврдила следеће чињенично стање: Дана
23.03.2017. године у 00,27 часова са електронске адресе lazicrss@yahoo.com која је
регистрована у званичном адресару Рукометног савеза Србије достављена је
порука на адресе в.д. директора Супер рукометне "А" лиге Јована Попадића,
председника РСС Божидара Ђурковића, в.д. генералног секретара РСС Александра
Петровића, в.д. директора Супер рукометне "Б" лиге Небојше Видановића, те
електронске адресе свих контролора и делегата на листи СРЛС, у којој поруци је
Синиша Лазић вређао и клеветао наведене изабране, инокосне органе РСС.
Приликом утврђивања чињеничног стања Комисија је оценила све доказе
појединачно, као и у међусобном односу, те је у потпуности прихватила изјаву сведочење Јована Попадића са достављеним прилогом уз изјаву - сведочење, те
изјаву - одбрану окривљеног Синише Лазића у делу у којем се слаже са
сведочењем Јована Попадића и чини логичку целину. Наводи окривљеног у делу у
којем се указује на наводне неправилности у раду Рукометног савеза Србије су
ирелевантни за спровођење дисциплинског поступка, те Комисија упућује
окривљеног да са истим сазнањима информише надлежне органе Рукометног
савеза Србије, а у случају основа сумње да је истим радњама извршено кривично
дело, прекршај или привредни преступ поднесе пријаву надлежним државним
органима, односно надлежном јавном тужилаштву.
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Последица коју је предметним радњама учинио окривљени је неспорна и
представљала је отежавајућу околност, на начин да је учињена штета угледу
наведених појединаца и обраћање непримереним, вулгарним изразима, а
посредна штета је учињена угледу ЗСиК као струковној организацији унутар РСС
чији је ЗСиК део и која је у свом деловању остваривала одличну сарадњу са свим
организационим деловима РСС на добробит рукомета у нашој земљи.
Одлучујући о врсти и висини санкције приликом одмеравања казне према
окривљеном, Комисија је имала у виду и олакшавајуће околности да окривљени
Лазић није дисциплински кажњаван у претходне две године, те његово држање
после учињеног прекршаја, односно да је изразио кајање, те да се непосредно
извинио оштећеном Јовану Попадићу. У вези са износом одмерене новчане казне
Комисија је узела у обзир личне, материјалне прилике окривљеног, односно
евентуални приход по основу контролорске таксе на утакмицама СРЛС, те да ће
изречена казна остварити сврху кажњавања како 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.
Такође, оштећени имају могућност подношења приватне тужбе у кривичном
поступку за увреду, те тужбе за накнаду штете против окривљеног Синише Лазића
за клевету у парничном поступку пред належним судом.
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
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. Синиши Лазићу
− Архиви ЗСиК РСС
− објавити у Службеном гласилу ЗСиК РСС
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