Број: 07/17-18

Директор ДРЛС ''Север'' Марко Менићанин, поступајући као првостепени
дисциплински орган у смислу одредбе члана 75 став 2 Дисциплинског правилника РСС,
поводом дисциплинске пријаве Здравка Адамовића, помоћника директора ДРЛС
''Север'' за судијска питања, а у вези утакмице 16. кола ДРЛС ''Север'' за мушкарце, која
је одиграна дана 10.03.2018. године у Сомбору, између екипа МРК ''Сомборелектро'' из
Сомбора и РК ''Потисје Плетекс'' из Аде, на основу овлашћења из члана 26 алинеја 10
Правилника о удруживању и раду заједнице клубова ДРЛС ''Север'', дана 19.03.2018.
године, донео је:
РЕШЕЊЕ
Рукометне судије:
НИКОЛА ЗОРИЋ (лиценца број 17112007)
и
ЈОВАН ЛАБУС (лиценца број 17112008)
ОДГОВОРНИ СУ:
што су дана 10.03.2018. године, на утакмици 16. кола ДРЛС ''Север'' за мушкарце,
између екипа МРК ''Сомборелектро'' из Сомбора и РК ''Потисје Плетекс'' из Аде,
учинили лакшу повреду прописа који регулишу дужности судије, тако што су у 30.
минуту наведене утакмице Виктору Фелбабу, тренеру РК ''Потисје Плетекс'', због
уласка у терен и вербалног протеста, изрекли дисквалификацију у складу са Правилима
рукометне игре 8.7 а), иако су били дужни да изрекну дисквалификацију са писаном
пријавом, сходно Правилима рукометне игре 8.10 д) под б),
чиме су извршили дисциплински прекршај из члана 180 став 1 Дисциплинског
правилника РСС,
па се сходно одредби члана 42 и члана 44 Дисциплинског правилника РСС
КАЖЊАВАЈУ
ЗАБРАНОМ ВРШЕЊА ФУНКЦИЈЕ У ТРАЈАЊУ ОД 15 (ПЕТНАЕСТ) ДАНА

Образложење
Здравко Адамовић, помоћник директора ДРЛС ''Север'' за судијска питања је
директору ДРЛС ''Север'', дана 11.03.2018. године, доставио дисциплинску пријаву, из
које произилази да су наведене рукометне судије на утакмици у Сомбору учинили
дисциплински прекршај ближе описан и квалификован у изреци овог Решења.

Директор ДРЛС ''Север'' је на основу одредбе члана 68 став 1 Дисциплинског
правилника РСС, по службеној дужности, након сазнања о извршеном прекршају, а из
наведене дисциплинске пријаве, као првостепени дисциплински орган, извршио увид у
наведену изјаву-пријаву, као и увид у изјаву-одбрану учиниоца прекршаја, који је био
предмет расправљања и одлучивања, а све за радње описане у наведеној дисциплинској
пријави.
Писане одбране рукометних судија Николе Зорића и Јована Лабуса, цењене су као
признање прекршаја, који им је стављен на терет.
У односу на пријављене рукометне судије, поред чињенице да је прибављена
писана одбрана пријављених, у смислу члана 91 ДП РСС, изведени су докази читањем
записника са предметне утакмице и извештаја о суђењу, па је без одржавања расправе,
оцењујући у смислу члана 92 став 3 ДП РСС да иста није неопходна ради разјашњења
стања, утврђено следеће чињенично стање:
рукометне судије Никола Зорић и Јован Лабус дана 10.03.2018. године, на
утакмици 16. кола ДРЛС ''Север'' за мушкарце, између екипа МРК ''Сомборелектро'' из
Сомбора и РК ''Потисје Плетекс'' из Аде, учинили су лакшу повреду прописа који
регулишу дужности судије, тако што су у 30. минуту наведене утакмице Виктору
Фелбабу, тренеру РК ''Потисје Плетекс'', због уласка у терен и вербалног протеста,
изрекли дисквалификацију у складу са Правилима рукометне игре 8.7 а), иако су били
дужни да изрекну дисквалификацију са писаном пријавом, сходно Правилима
рукометне игре 8.10 д) под б).
На основу овако утврђеног чињеничног стања, пријављене рукометне судије
Никола Зорић и Јован Лабус су несумњиво начинили прекршај из члана 180 став 1 ДП
РСС, а све на описани начин, због чега су стечени сви елементи дисциплинског
прекршаја за који су проглашени одговорним.
Приликом утврђивања врсте и висине дисциплинске санкције, водио сам рачуна
о врсти и висини запрећене дисциплинске санкције (забрана вршења функције до
месец дана или новчана казна до 50.000 динара), при чему су цењене, као олакшавајуће
околности, да до сада нису кажњавани, те њихово искрено држање у току поступка, док
није било посебних отежавајућих околности, након чега је пријављенима одмерена
дисциплинска санкција, као у диспозитиву овог решења, уз очекивање да је казна
одмерена сразмерно тежини извршеног прекршаја, висини запрећене казне, те да ће се
тако постићи сврха кажњавања.
Приликом одмеравања казне, имао сам у виду да је чланом 44. Дисциплинског
правилника РСС, прописан минимум трајања забране вршења функције и то у
временском периоду, који не може бити краћи од 15 (петнаест) дана.
У наведену дисциплинску санкцију, која је изречена рукометним судијама,
урачунава се време за које нису вршили судијску функцију за време суспензије, то јест,
почев од дана 12.03.2018. године, када је донето Решење о суспензији, а сходно члану 12
став 1 Дисциплинског правилника РСС.

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ:
Против овог решења се може изјавити жалба, Комисији за жалбе РСС путем овог
првостепеног органа у року од 8 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 19.03.2018. године

Директор лиге ДРЛС ''Север''
Марко Менићанин

