РУКОМЕТНИ САВЕЗ СРБИЈЕ
ЗАЈЕДНИЦА СУДИЈА И КОНТРОЛОРА
Дисциплинска комисија
Број: 102/1
Београд, 16.05.2019. год.

Дисциплинска комисија Заједнице судија и контролора Рукометног савеза Србије
у саставу: Душан Војводић, као председник, те Ђорђе Јевтић, Горан Ковач, Милан
Станисављевић и Горан Здравковић, 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 сазнања да је судија Иван
Пендић доставио лекарско уверење наводно издато од Завода за спорт и
медицину спорта Републике Србије за које постоје основи сумње да се ради о
фалсификату, у складу са одредбама чл. 68. ст. 2., чл. 86. ст. 1. и чл. 89. ст. 1.
Дисциплинског правилника РСС, дана 09.05.2019. године, једногласно је донела:

РЕШЕЊЕ

О ПОКРЕТАЊУ ДИСЦИПЛИНСКОГ ПОСТУПКА
ПРОТИВ :
1.

Рукометног судије ИВАНА ПЕНДИЋА из Београда,
шифра РСС 474, регистрациони број 55

ШТО ЈЕ :
у својству рукометног судије приложио Заједници судија и контролора РСС
лекарско уверење, наводно издато од Завода за спорт и медицину спорта
Републике Србије, ради стицања услова за обављање дужности судије у пролећном
делу такмичарске 2018/19. године,

чиме би:
Иван Пендић извршио дисциплински прекршај из чл. 193. Дисциплинског
правилника РСС, на тај начин што би прикривањем битних чињеница о
здравственој способности довео у заблуду органе ЗСиК РСС у погледу
испуњености услова за обављање дужности судије,
Ради утврђивања чињеничног стања, у току дисциплинског поступка ће се:
-

Прибавити писменa: Изјавa - одбранa судије Ивана Пендића

-

Извести и други потребни докази.
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ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
Дисциплинска комисија ЗСиК РСС дошла је до сазнања да је судија Иван Пендић
ради стицања услова за обављање дужности у пролећном делу такмичарске
2018/19. године приложио лекарско уверење наводно издато од Завода за спорт и
медицину спорта Републике Србије, за које постоје основе сумње да се ради о
фалсификату те би прикривањем битних чињеница о здравственој способности
довео у заблуду органе ЗСиК РСС чиме би извршио прекршај из чл.193.
Дисциплинског правилника РСС, па је Дисциплинска комисија ЗСиК РСС
сматрајући да постоје услови за покретање дисциплинског поступка против
напред наведеног лица, 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 пријављеног
затражи писмена одбрана, изврши увид у допис Завода за спорт и медицину
спорта Република Србије број 01-1027 од 12.03.2019. године, саслуша у својству
сведока др Љубан Мартиновић из Београда, те изведу други потребни докази.
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 има право да се брани сам или уз стручну помоћ браниоца.
За браниоца се може узети адвокат који је дужан да поднесе уредну пуномоћ.
Пријављени има право да подноси доказе, ставља предлоге и употребљава сва
правна средства предвиђена Дисциплинским правилником РСС.
У прилогу овог решења се доставља:
 Образац за давање писмене Изјаве - одбране
Доставити:
 Пријављеном
 Објавити у Службеном гласилу ЗСиК РСС

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