Број: 09/17-18
Директор ДРЛС ''Север', Марко Менићанин, поступајући као првостепени
дисциплински орган у смислу одредбе члана 75 став 2 Дисциплинског правилника РСС,
а на основу овлашћења из члана 26 алинеја 10 Правилника о удруживању и раду
заједнице клубова ДРЛС ''Север'', поводом дисциплинског поступка, који се води против
Николе Човића, играча РК ''ПИК Пригревица'' из Пригревице, због дисциплинског
прекршаја из члана 163 Дисциплинског правилника РСС, дана 01.04.2018. године, донео
је:
РЕШЕЊЕ
НИКОЛИ ЧОВИЋУ, играчу РК ''ПИК Пригревица'' из Пригревице
лиценца број 17211307
ИЗРИЧЕ СЕ СУСПЕНЗИЈА
у трајању до коначности решења о дисциплинском прекршају, који је предмет
овог поступка, а најдуже до 30 (тридесет) дана.
За време трајања суспензије именовани не може наступати у такмичењима
ни по којем основу.
Жалба на ово решење не задржава његово извршење, а на основу члана 11 став 3
ДП РСС.
Образложење
Према дисциплинској пријави, коју је поднео делегат Стевица Јевремов са
утакмице 19. кола ДРЛС ''Север'' за мушкарце, која је одиграна између РК ''Потисје
Плетекс'' из Аде и РК ''ПИК Пригревица'' из Пригревице, дана 31.03.2018. године у Ади,
пријављени играч се непосредно после утакмице неспортски и некултурно понашао,
тако што се на средини терена, током вербалне расправе са Радујко Миленком, играчем
РК ''Потисје Плетекс'', истом унео у лице.
Поступајући као првостепени дисциплински орган, а по службеној дужности и на
основу наведене дисциплинске пријаве, те изјава-сведочења рукометних судија Тамаре
и Маријане Савковић, покренуо сам дисциплински поступак против пријављеног
играча, због дисциплинског прекршаја из члана 163 ДП РСС.

Имајући у виду садржај дисциплинске пријаве, те садржај напред наведених
изјава-сведочења, произилази да постоји основана сумња да је пријављени играч
извршио дисциплински прекршај, који му се ставља на терет, а ради се о тежем
прекршају у такмичењу за који је прописана дисциплинска санкција забрана
наступања до 3 (три) утакмице или новчана казна до 100.000,00 динара (прекршај из
члана 163 ДП РСС), а што је основ из члана 6 став 1 ДП РСС за могуће изрицање
суспензије.
Имајући у виду наведено, а налазећи да је изрицање суспензије оправдано
због начина извршења конкретног прекршаја, према пријављеном играчу је изречена
суспензија на основу одредбе члана 8 тачка 1 ДП РСС.
Дужина трајања суспензије је одређена у складу са одредбом члана 9 став 1
ДП РСС, налазећи да тежина прекршаја оправдава да се пријављеном онемогући
даљи наступ у такмичењу све до коначности решења о дисциплинском прекршају.
За време трајања суспензије пријављени не може наступати у такмичењу ни
по којем основу, а одлука је донета на основу одредбе члана 6 став 2 ДП РСС.
Евентуална жалба на ово решење не одлаже његово извршење, на основу
одредбе члана 11 став 3 ДП РСС, тако да исто производи дејство одмах по
објављивању на званичном сајту лиге (rsv.co.rs), а у смислу одредбе члана 10 став 4 ДП
РСС.
ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ:
Против овог решења се може изјавити жалба, Комисији за жалбе РСС, путем овог
првостепеног органа, у року од 3 (три) 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 РСВ 340-1943-18.
Уколико се жалба поднесе без истовремене уплате прописане таксе, првостепени
орган ће жалбу одбацити као неосновану.

У Новом Саду,
дана 01.04.2018. године

Доставити:
1. играчу Николи Човићу (преко клуба)
2. РК ''ПИК Пригревица''

Директор лиге ДРЛС ''Север''
Марко Менићанин

