РУКОМЕТНИ САВЕЗ СРБИЈЕ
ЗАЈЕДНИЦА СУДИЈА И КОНТРОЛОРА
Дисциплинска комисија
Број: 115/1
Београд, 10.07.2018. год.

Дисциплинска комисија Заједнице судија и контролора Рукометног савеза Србије
у саставу: Душан Војводић, дипломирани правник, као председник, те Ђорђе
Јевтић, дипломирани правник и Никола Бакмаз, 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 три дисциплинске пријаве, све три од 27.06.2018. године, поднете од
стране Синише Лазића, председника Скупштине Заједнице судија и контролора
Рукометног савеза Србије, а у вези седнице Скупштине Заједнице судија и
контролора Окружног рукометног савеза Средњи Банат наводно одржане у
Зрењанину дана 12.06.2018. године, у складу са одредбама чл. 68. ст. 1., чл. 86. ст. 1.
и чл. 89. ст. 1. Дисциплинског правилника РСС, дана 7.07.2018. године, једногласно
је донела:

РЕШЕЊЕ

О ПОКРЕТАЊУ ДИСЦИПЛИНСКОГ ПОСТУПКА
ПРОТИВ :
1.

Рукометног судије ЗОРИЦЕ МАШИЋ из Зрењанина,
шифра РСС 424, регистрациони број 4

2.

Контролора ДРАГАНА ЈОСИФОСКОГ из Зрењанина,
шифра РСС 4052, регистрациони број 186

3.

Рукометног судије АЛЕКСАНДРА ПАНЏИЋА из Зрењанина,
шифра РСС 457, регистрациони број 38

ШТО СУ :
У својству рукометних радника и то: Зорица Машић, у својству члана
Верификационе комисије Скупштине ЗСиК ОкрРС Средњи Банат, Драган
Јосифоски, у својству члана Верификационе комисије Скупштине ЗСиК ОкрРС
Средњи Банат, као и Александар Панџић у својству члана Скупштине ЗСиК ОкрРС
Средњи Банат, наведени да су учествовали на седници Скупштине ЗСиК ОкрРС
Средњи Банат, односно са означеним датумом одржавања 12.06.2018. године, на
којој нису присуствовали чланови скупштине Ђорђе Вујацков, Јован Ристић и
Владимир Анђелов, те су донете незаконите одлуке о опозиву делегата у
Скупштини ЗСиК РСС и избору делегата у Скупштини ЗСиК РСС, иако предметна
седница уопште није сазвана, нити одржана, а потом је предметни записник
достављен Скупштини ЗСиК РСС са циљем да се користи као доказ о донетој
одлуци о избору делегата из ЗСиК ОкрРС Средњи Банат у Скупштини ЗСиК РСС на
који начин су злоупотребили наведене функције прикривајући битне чињенице да
наведена седница Скупштине ЗСиК ОкрРС Средњи Банат уопште није сазвана,
нити одржана у складу са општим актима ЗСиК ОкрРС Средњи Банат, на који
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начин крње углед наведене рукометне организације, као и ЗСиК РСС чији су
чланови.
чиме би:
1.

Зорица Машић извршила дисциплински прекршај из чл. 193.
Дисциплинског правилника РСС,

2.

Драган Јосифоски извршио дисциплински прекршај из чл. 193.
Дисциплинског правилника РСС, и

3.

Александар Панџић извршио дисциплински прекршај из чл. 193.
Дисциплинског правилника РСС.

Ради утврђивања чињеничног стања, у току дисциплинског поступка ће се:
-

Прибавити писменa: Изјаве - одбране пријављених лица Зорице Машић,
Драгана Јосифоског и Александра Панџића

-

Извести и други потребни докази.
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

Председник Скупштине ЗСиК РСС Синиша Лазић, после достављеног Закључка
Надзорног одбора ЗСиК РСС, а пошто је спроведен ванредни надзор над радом
ЗСиК ОкрРС Средњи Банат, поднео је дана 27.06.2018. године дисциплинске
пријаве против: судије Зорице Машић из Зрењанина, контролора Драгана
Јосифоског из Зрењанина и судије Александра Панџића из Зрењанина у којима је
навео да су Зорица Машић и Драган Јосифовски били наведени као чланови
Верификационе комисије на наводно одржаној седници Скупштине ЗСиК ОкрРС
Средњи Банат од дана 12.06.2018. године, а Александар Панџић као члан
Скупштине ЗСиК ОкрРС Средњи Банат који је на предметној седници незаконито
изабран за члана Скупштине ЗСиК РСС, иако, како се наводи у пријавама, постоје
јасни показатељи да предметна седница није ни сазвана, нити одржана, којим
поступком су на незаконит начин покушали да утичу на рад Скупштине ЗСиК РСС
чиме би злоупотребили положај, прекорачили овлашћења и нанели немерљиву
штету и нарушили углед ЗСиК РСС као организације чији су чланови пријављена
лица чиме би извршили прекршај из чл. 193. Дисциплинског правилника РСС, па
је Дисциплинска комисија ЗСиК РСС сматрајући да постоје услови за покретање
дисциплинског поступка против напред наведених лица, објединивши све три
запримљене пријаве јер се недвосмислено ради о истом животном догађају,
покренула дисциплински поступак, те је донела ово решење о покретању
дисциплинског поступка, у смислу чл. 89. ст. 1. Дисциплинског правилника РСС.
Ради утврђивања потребног чињеничног стања одређено је да се од пријављених
затражи писмена изјава - одбрана, те да се изврши извођење доказа читањем:
кореспонденције путем електронске поште председника ЗСиК ОкрРС Средњи
Банат са члановима ЗСиК ОкрРС Средњи Банат, Записник са седнице Скупштине
ЗСиК ОкрРС Средњи Банат од 12.06.2018. године, Закључак Надзорног одбора
ЗСиК РСС о спроводеној ванредној контроли одлука Скупштине ЗСиК ОкрРС
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Средњи Банат, бр. 95/2 од 22.06.2018. године, те писане изјаве пријављених лица
од 20.06.2018. године које су достављене уз додатну документацију на захтев
Надзорног одбора ЗСиК РСС уз јасно задоцњење.

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 против рукометног судије Зорице Машић
 Дисциплинска пријава против контролора Драгана Јосифоског
 Дисциплинска пријава против рукометног судије Александра Панџића
 Образац за давање писмене Изјаве - одбране

Доставити:
 Пријављенима
 Објавити у Службеном гласилу ЗСиК РСС

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