РУКОМЕТНИ САВЕЗ СРБИЈЕ
ЗАЈЕДНИЦА СУДИЈА И КОНТРОЛОРА
Дисциплинска комисија
Број: 155/1
Београд, 2.09.2018. 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 1.09.2018. године, поднете од стране Мирослава
Јанковића, секретара Управног одбора Заједнице судија и контролора Рукометног
савеза Србије, а у вези објаве о организовању семинара за службена лица Супер
рукометне лиге Србије, од стране Такмичарске комисије РСС у сарадњи са
директором лиге и Заједницом делегата РСС, на званичној презентацији Супер
рукометне лиге Србије од 31.08.2018. године, у складу са одредбама чл. 68. ст. 1.,
чл. 86. ст. 1. и чл. 89. ст. 1. Дисциплинског правилника РСС, дана 1.09.2018. године,
једногласно је донела:

РЕШЕЊЕ

О ПОКРЕТАЊУ ДИСЦИПЛИНСКОГ ПОСТУПКА
ПРОТИВ :
1.

Рукометног контролора ЗОРАНА МИКИЋА из Земуна,
шифра РСС 868, регистрациони број 31

2.

Помоћног судије ДРАГИШЕ НЕШИЋА из Књажевца,
шифра РСС 1691, регистрациони број 1107

ШТО СУ :
У својству чланова Такмичарске комисије Рукометног савеза Србије, а као
регистровани, односно удружени чланови ЗСиК РСС, учествовали у доношењу
одлуке о организовању семинара за службена лица Супер рукометне лиге Србије
за 08.09.2018. године у Београду, као обавезујућег за добијање лиценце за
службена лица за сезону 2018/19. године противно одредбама из чл. 14. ст. 1. тачка
3. и чл. 34. ст. 1. тачка 2. Статута ЗСиК РСС
чиме би:
1.

Зоран Микић, рукометни контролор, извршио дисциплински
прекршај из чл. 193. Дисциплинског правилника РСС,

2.

Драгиша Нешић, помоћни судија, извршио дисциплински прекршај
из чл. 193. Дисциплинског правилника РСС, и
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Ради утврђивања чињеничног стања, у току дисциплинског поступка ће се:
-

Прибавити писменa: Изјаве - одбране пријављених лица Зорана Микића и
Драгише Нешића

-

Извести и други потребни докази.
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

Секретар Заједнице судија и контролора РСС Мирослав Јанковић поднео је дана
01.09.2018. године дисциплинску пријаву против рукометног контролора: Зорана
Микића из Земуна и помоћног судије Драгана Нешића из Књажевца, у којој се
наводи да су именовани као чланови Такмичарске комисије РСС, а при томе
регистровани чланови ЗСиК РСС, прекорачили овлашћења тиме што су
учествовали у донешењу одлуке о организацији семинара судија и контролора
Првог степена такмичења за 08.09.2018. године у Београду, односно на тај начин
што су са другим члановима Такмичарске комисије РСС, који нису регистровани
чланови ЗСиК РСС, те директором СРЛС и Заједницом делегата РСС, сазвали
семинар судија, контролора и делегата ради провере знања и способности те тиме
подредили друге чланове ЗСиК РСС сопственим интересима. Даље се наводи у
дисциплинској пријави да им наведено не припада по надлежности, нити по
стручним компетенцијама, нити по квалитативном фактору и стеченим звањима,
односно стварном знању и способностима које имају, те су тиме покушали да на
противправан начин утичу на питање стручног рада, чиме би у потпуности
урушили интегритет и достојанство ЗСиК РСС. Такође, у пријави се наводи да је
при објави позива за наведени семинар искоришћена фотографија са симболима
рукометне федерације непризнате државе Косово, што прекршај пријављених
лица, како се наводи у пријави, карактерише као нарочито тежак чиме би
извршили прекршај из чл. 193. 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, те да се изведу докази читањем: увид у Службено
гласило РСС (званична Интернет презентација Супер рукометне лиге Србије),
увид у Статут ЗСиК РСС, увид у Закон о спорту, увид о Правилник о номенклатури
стручних занимања и звања у оквиру спортске делатности...
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.
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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 контролора Зорана Микића из
Земуна и помоћног судије Драгише Нешића из Књажевца
 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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