Број: 01/17-18

Директор ДРЛС ''Север'', Марко Менићанин, поступајући као првостепени
дисциплински орган у смислу одредбе члана 75 став 2 Дисциплинског правилника РСС,
на основу извештаја делегата-контролора Саше Јандрића, са утакмице 5. кола ДРЛС
''Север'' за мушкарце, између РК ''Раднички'' из Јаше Томића и РК ''Металац'' из Футога,
која је одиграна дана 14.10.2017. године у Јаши Томићу, а на основу овлашћења из члана
26 алинеја 10 Правилника о удруживању и раду заједнице клубова ДРЛС ''Север'', због
дисциплинског прекршаја из члана 139 став 1 тачка 42 Дисциплинског правилника
РСС, дана 23.10.2017. године, донео је:

РЕШЕЊЕ
Рукометни клуб ''Раднички'' из Јаше Томића
о д г о в о р а н ј е:
што је:
дана 14.10.2017. године слабо организовао утакмицу 5. кола ДРЛС ''Север'' за
мушкарце, између екипа РК ''Раднички'' из Јаше Томића и РК ''Металац'' из Футога, јер је
у 36. минуту дошло до привременог прекида утакмице, који прекид је трајао 13 минута,
чиме је РК ''Раднички'' из Јаше Томића, учинио дисциплински прекршај из члана
139 став 1 тачка 42 Дисциплинског правилника РСС,
па се на основу наведеног члана, уз примену одредбе члана 63 став 1
Дисциплинског правилника РСС, Рукометном клубу ''Раднички'' из Јаше Томића,
изриче

НОВЧАНА КАЗНА У ИЗНОСУ ОД 5.000,00 (ПЕТХИЉАДА) ДИНАРА
која се неће извршити под условом да у року од 3 (три) месеца учинилац
прекршаја не учини нови прекршај
Образложење

Делегат-контролор Саша Јандрић, у свом Извештају са утакмице 5. кола ДРЛС
''Север'' за мушкарце, одигране дана 14.10.2017. године између РК ''Раднички'' из Јаше
Томића и РК ''Металац'' из Футога, навео да је у 36. минуту дошло до привременог
прекида утакмице, који прекид је трајао 13 минута.
Имајући у виду наведено, по службеној дужности, сходно члану 68 став 2 ДП РСС,
покренуо сам дисциплински поступак против клуба и затражио од Рукометног клуба
''Раднички''из Јаше Томића да достави писану изјаву поводом наведеног догађаја.

У писаној изјави, наведено је, у битном, да је организатор предметне утакмице у
свему поступио сходно Закону о спречавању насиља и недоличног понашања на
спортским приредбама, Правилником о безбедности и понашању на рукометним
такмичењима, као и Правилнику о организацији и одигравању утакмица, да је клуб
обезбедио три редара и обавестио ПС Сечањ о одигравању утакмице, да је пре одлуке о
привременом прекиду за коју сматрају да је потпуно неоснована судијски пар у једном
моменту искључио чак четири играча њиховог клуба, да је управо због наведеног
дошло до негодовања играча и руководства њиховог клуба, али да ни у једном моменту
безбедност учесника у рукометном такмичењу није доведена у питање, да је контролор
одједном и без икаквог објашњења захтевао присуство полиције, да полиција није
могла одмах да дође, јер нема довољно патрола, да је убеђивање трајало десетак
минута, па је чак и гостујући тим тражио да се утакмица настави, да се полиција
појавила десетак минута пре краја, да је веома тешко одржати дисциплину екипе када
један тим у кратком временском периоду остане без толико играча, да сматрају да је
процена службених лица о привременом прекиду утакмице била апсолутно неоснована
и да нема прекршаја на страни клуба. Није било доказних предлога.
У доказном поступку, првостепени орган је извео доказе читањем Извештаја
делегата/контролора Саше Јандрића и Изјава-сведочења рукометних судија Борка
Капура и Денија Вукамновића.
У писаним изјавама рукометних судија, Борка Капура и Денија Вукмановића,
наведено је да су се у 36. минуту после искључења играча А3, домаћи играчи,
представници домаће екипе и главни дежурни, некоректно понашали, да су у том
тренутку донели одлуку да санкционишу играча А5 прогресивном казном 2 минута и
пресдтавника домаће екипе жутим картоном, да је то довело до још веће тензије, да су
увидевши да се у таквим околностима утакмица не може безбедно одиграти, у
разговору са контролором, одлучили да прекину утакмицу и затраже долазак
припадника МУП-а, да су после неких десетак минута, након што су се страсти смириле,
проценивши да су се стекли услови за безбедан наставак утакмице, исту наставили и
привели крају без проблема, а да су се припадници МУП-а појавили после извесног
времена.
На основу овако спроведеног доказног поступка, оценом свих изведених доказа,
како појединачно, тако и у њиховој међусобној вези, утврђено је следеће чињенично
стање:
Рукометни клуб ''Раднички'' из Јаше Томића, дана 14.10.2017. године, слабо је
организовао утакмицу 5. кола ДРЛС ''Север'' за мушкарце, између екипа РК ''Раднички''
из Јаше Томића и РК ''Металац'' из Футога, јер је у 36. минуту дошло до привременог
прекида утакмице, који прекид је трајао 13 минута.
Чињенично стање, утврђено је на основу Извештаја делегата-контролора Саше
Јандрића и на основу Изјава-сведочења рукометних судија Борка Капура и Денија
Вукмановића.
Из писане изјаве РК ''Раднички'', не проистичу околности, које искључују
противправност радње клуба, јер је у току доказног поступка, на несумњив начин,
утврђено да је у 36. минуту предметне утакмице дошло до привременог прекида
утакмице, при чему је првостепени орган заузео становиште да је РК ''Раднички'', као
организатор утакмице, био обавезан да покаже више дужне пажње у организацији исте,
како би се предупредило наступање штетних последица, односно наступање
привременог прекида утакмице.

Приликом оцене изведених доказа, у целости су прихваћени Извештај делегатаконтролора Саше Јандрића, те Изјаве-сведочења рукометних судија Борка Капура и
Денија Вукмановића, имајући у виду да исти чине логичну и непротивречну целину,
при чему је првостепени орган сматрао да наведена службена лица нису имала
никаквог интереса да доносе одлуку о привременом прекиду предметне утакмице,
осим уколико су заиста службена лица проценила да у датом моменту нису били
испуњени сви безбедносни аспекти за несметано одвијање тока утакмице.
Приликом одлучивања о врсти дисциплинске санкције, сматрао сам да би, без
обзира на постојање одговорности, било престрого казнити РК ''Раднички'' из Јаше
Томића прописаном казном, а чланом 139 став 1 тачка 42 ДП РСС, предвиђена је
новчана казна од 5.000,00 (петхиљада) динара, имајући у виду да је у конкретном
случају клуб организовао редарску службу и надлежни орган унутрашњих послова у
Сечњу обавестио о одржавању јавног скупа, те да је после прекида од 13 минута
утакмица приведена крају без нових проблема по питању безбедности, па сам РК
''Раднички'', сходно члану 63 став 1 ДП РСС изрекао новчану казну од 5.000,00
(петхиљада) динара која казна се неће извршити под условом да у року од 3 (три)
месеца учинилац прекршаја не учини нови прекршај, сматрајући да је време
проверавања од три месеца адекватно учињеном прекршају, имајући у виду да време
проверавања може да траје од три месеца до три године.
Сходно наведеном, одлучено је као у изреци овог решења.
ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ:
Против овог решења се може изјавити жалба, Комисији за жалбе РСС путем овог
првостепеног органа у року од 8 (осам) дана, рачунајући од дана достављања.
Подносилац жалбе је обавезан да уз жалбу поднесе и доказ о уплати таксе у
износу од 24.000,00 динара на текући рачун РСС.
Уколико се жалба поднесе без истовремене уплате прописане таксе првостепени
орган ће жалбу одбацити као неосновану.

У Новом Саду,
дана 23.10.2017. године

Директор лиге ДРЛС ''Север''
Марко Менићанин

