РУКОМЕТНИ САВЕЗ СРБИЈЕ
ЗАЈЕДНИЦА СУДИЈА И КОНТРОЛОРА
Дисциплинска комисија
Број: 153/1
Београд, 29.08.2018. год.

Дисциплинска комисија Заједнице судија и контролора Рукометног савеза Србије
у саставу: Душан Војводић, дипломирани правник, као председник, те Никола
Бакмаз, дипломирани правник, 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, од 21.08.2018. године, поднете од стране Слободана
Вишекруне, потпредседника Управног одбора Заједнице судија и контролора
Рукометног савеза Србије и председника Комисије за праћење, а у вези догађаја
на Летњем кампу судија и контролора у Крагујевцу од 27-29.07.2018. године, у
складу са одредбама чл. 68. ст. 1., чл. 86. ст. 1. и чл. 89. ст. 1. Дисциплинског
правилника РСС, дана 28.08.2018. године, једногласно је донела:

РЕШЕЊЕ

О ПОКРЕТАЊУ ДИСЦИПЛИНСКОГ ПОСТУПКА
ПРОТИВ :
1.

Рукометног судије МИЛОША ПЕШИЋА из Крагујевца,
шифра РСС 6953, регистрациони број 587

2.

Рукометног судије БОЈАНА СТОЈКОВИЋА из Лапова,
шифра РСС 5411, регистрациони број 211

3.

Рукометног судије МАРЈАНА ГОЛУБОВИЋА из Лесковца,
шифра РСС 10845, регистрациони број 1045

ШТО СУ :
У својству рукометних судија – учесника Летњег кампа судија и контролора
„Крагујевац 2018“ и то: Милош Пешић, Бојан Стојковић и Марјан Голубовић
вршили психичко насиље над атлетичаркама Позивног кампа Атлетског савеза
Србије смештеним у соби бр. 114 анекса Хотела „Шумарице“ у Крагујевцу у
периоду од 27-29.07.2018. године,
чиме би:
1.

Милош Пешић извршио дисциплински прекршај из чл. 183.
Дисциплинског правилника РСС,

2.

Бојан Стојковић извршио дисциплински прекршај из чл. 183.
Дисциплинског правилника РСС, и

1

3.

Марјан Голубовић извршио дисциплински прекршај из чл. 183.
Дисциплинског правилника РСС.

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

Прибавити писменa: Изјаве - одбране пријављених лица Милоша Пешића,
Бојана Стојковића и Марјана Голубовића

-

Извести и други потребни докази.
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

Потпредседник Управног одбора Заједнице судија и контролора РСС и
председник Комисије за праћење суђења ЗСиК РСС Слободан Вишекруна, поднео
је по службеној дужности дана 21.08.2018. године дисциплинску пријаву против
рукометних судија: Милоша Пешића из Крагујевца, Бојана Стојковића из Лапова и
Марјана Голубовића из Лесковца у којој је навео да су Милош Пешић, Бојан
Стојковић и Марјан Голубовић боравећи у хотелској соби бр. 115 исказали
непримерен и некоректан однос девојчицама старости од 12 до 14 година, које су
боравиле у суседној соби бр. 114 анекса Хотела „Шумарице“ у Крагујевцу, после
чега је један од тренера Позивног кампа Атлетског савеза Србије Никола
Томасовић замолио руководство Заједнице судија и контролора РСС да скрену
пажњу својим члановима на понашање. Даље се наводи у дисциплинској пријави
да су именовани, према посредним сазнањима, делимично или у целости
узнемиравали младе атлетичарке тако што су им лупали на врата и зид од собе,
позивали их телефоном и представљали се да су са рецепције, позивали их да их
масирају ако су повређене провоцирајући их истовремено. чиме би извршили
прекршај из чл. 183. Дисциплинског правилника РСС, па је Дисциплинска
комисија ЗСиК РСС заузела становиште да постоје услови за покретање
дисциплинског поступка против напред наведених лица, 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 одбрана, да се од Комисије и руководства друге смене Летњег
кампа „Крагујевац 2018.“ затраже изјаве – сведочења, те да се изврши извођење
доказа читањем: Закључка Управног одбора ЗСиК 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.
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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 рукометних судија Милоша Пешића,
Бојана Стојковића и Марјана Голубовића
 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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