Број: 09/17-18

Директор ДРЛС ''Север'' Марко Менићанин, поступајући као првостепени
дисциплински орган у смислу одредбе члана 75 став 2 Дисциплинског правилника РСС,
поводом дисциплинске пријаве делегата Стевице Јевремова, а у вези са догађајем на
утакмици 19. кола ДРЛС ''Север'' за мушкарце, која је одиграна дана 31.03.2018. године у
Ади, између екипа РК ''Потисје Плетекс'' из Аде и РК ''ПИК Пригревица'' из Пригревице,
на основу овлашћења из члана 26 Алинеја 10 Правилника о удруживању и раду
заједнице клубова ДРЛС ''Север'', дана 16.04.2018. године, донео је:
РЕШЕЊЕ
Никола Човић, играч РК ''ПИК Пригревица'', лиценца број 17211307
ОДГОВОРАН ЈЕ
што се дана 31.03.2018. године, непосредно после утакмице 19. кола ДРЛС
''Север'' за мушкарце, између екипа РК ''Потисје Плетекс'' из Аде и РК ''ПИК
Пригревица'' из Пригревице, неспортски и некултурно понашао, тако што се на
средини терена, током вербалне расправе са Радујко Миленком, играчем РК ''Потисје
Плетекс'', истом унео у лице,
чиме је извршио дисциплински прекршај из члана 163 Дисциплинског
правилника РСС,
па се сходно одредби члана 42 и члана 43 Дисциплинског правилника РСС
КАЖЊАВА
ЗАБРАНОМ НАСТУПА на 1 (ЈЕДНОЈ) ПРВЕНСТВЕНОЈ УТАКМИЦИ (20. коло
ДРЛС ''Север'')
Образложење
Делегат Стевица Јевремов је директору ДРЛС ''Север'', дана 31.03.2018. године,
поднео дисциплинску пријаву у смислу одредбе члана 85 Дисциплинског правилника
РСС, а из које произилази да је непосредно после утакмице 19. кола ДРЛС ''Север'' за
мушкарце, која је одиграна дана 31.03.2018. године у Ади, између екипа РК ''Потисје
Плетекс'' из Аде и РК ''ПИК Пригревица'' из Пригревице, учињен дисциплински
прекршај од стране играча Николе Човића.
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, прочитао
наведену пријаву, изјаву-сведочење рукометних судија Тамаре и Маријане Савковић,
као и изјаву-одбрану учиниоца прекршаја, који је био предмет расправљања и
одлучивања, а све за радње описане у наведеној дисциплинској пријави.

Пријављени Никола Човић, у својој писаној одбрани, у битном, навео је да му се
по завршетку утакмице противнички играч са бројем 3 обратио увредљивим речима и
да је пришао да види због чега му је то рекао. Није имао доказних предлога.
У односу на пријављеног Николу Човића, поред чињенице да је прибављена
писана одбрана пријављеног, у смислу члана 91 ДП РСС, прикупљени су и други докази,
при чему су прибављене изјаве рукометних судија, 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:
Никола Човић се дана 31.03.2018. године, непосредно после утакмице 19. кола
ДРЛС ''Север'' за мушкарце, између екипа РК ''Потисје Плетекс'' из Аде и РК ''ПИК
Пригревица'' из Пригревице, неспортски и некултурно понашао, тако што се на
средини терена, током вербалне расправе са Радујко Миленком, играчем РК ''Потисје
Плетекс'', истом унео у лице.
Посебно су цењене писане изјаве рукометних судија и делегата, из којих су
утврђене чињенице везане за време, место и начин извршења прекршаја, а како су
изјаве делегата и рукометних судија међусобно сагласне и чине логичну целину, истим
сам поклонио пуну веру.
Из одбране окривљеног не проистичу околности, које искључују противправност
радње пријављеног.
На основу свега утврђеног пријављени Никола Човић је несумњиво учинио
прекршај из члана 163 ДП РСС, а све на описан начин, због чега су стечени сви елементи
дисциплинског прекршаја за који је оглашен одговорним.
Приликом утврђивања врсте и висине дисциплинске санкције, водио сам рачуна
о врсти и висини запрећене дисциплинске санкције, при чему су, ранија некажњаваност
пријављеног, те изостанак тежих штетних последица, цењени као олакшавајуће
околности, док није било посебних отежавајућих околности, након чега је пријављеном
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.
На основу свега наведеног, одлучено је као у диспозитиву 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 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 16.04.2018. године

Директор лиге ДРЛС ''Север''
Марко Менићанин

