РУКОМЕТНИ САВЕЗ СРБИЈЕ
ЗАЈЕДНИЦА СУДИЈА И КОНТРОЛОРА
Дисциплинска комисија
Број: 103/1
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 дана 24.02.2019. године у Спортском џентру ''Вождовац“ у Београду
вређао чланове органа ЗСиК РСС, 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 СЕ :
Дана 24.02.2019. године у Спортском центру ''Вождовац“ у Београду, на редовном
зимском семинару службених лица групе ''Центар“ у организацији ЗСиК РСС,
након што му је од стране Зорана Ђуричића, у својству члана Комисије за праћење
суђења групе Центар у функцији Испитне комисије семинара, предочено да не
може приступити полагању физичког теста, обратио присутнима речима: „Пичка
ли Вам материна“ а затим и речима: ’’Треба вас све побити, и ону двојицу из Новог
Сада“,
чиме би:
Иван Пендић извршио дисциплински прекршај из чл.174. Дисциплинског
правилника РСС, на тај што постоји сумња да је именовани дана 24.02.2019.
године у Спортском центру ''Вождовац“ у Београд на редовном зимском семинару
службених лица групе ''Центар'' вређао чланове органа ЗСиК РСС,
Ради утврђивања чињеничног стања, у току дисциплинског поступка ће се:
-

Прибавити писменa: Изјава - одбрана судије Ивана Пендића

-

Извести и други потребни докази.
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ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
Дисциплинска комисија ЗСиК РСС дошла је до сазнања да се судија Иван Пендић
дана 24.02.2019. године у Спортском центру ''Вождовац“ у Београду, на редовном
зимском семинару службених лица групе ''Центар“ у организацији ЗСиК РСС,
након што му је од стране Зорана Ђуричића, у својству члана Комисије за праћење
суђења групе Центар у функцији члана Испитне комисије семинара, предочено да
не може приступити полагању физичког теста, обратио присутнима речима:
„Пичка ли Вам материна“ а затим и речима: ’’Треба вас све побити, и ону двојицу
из Новог Сада“,
чиме би извршио прекршај из чл. 174. 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 допунски извештај Комисије за праћење
суђења групе Центар у функцији Испитне комисије семинара, прибави изјава –
сведочење од: Зорана Тијанића, председника Испитне комисије, Зорана Ђуричића
и Мирослава Јанковића, чланова Испитне комисије, и Ивана Колавчића, техничког
сарадника на семинару, о напред наведеним околностима.
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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