Број: 13/17-18
Директор ДРЛС ''Север'' Марко Менићанин, поступајући као првостепени
дисциплински орган, у смислу одредбе члана 75. став 2. Дисциплинског правилника
РСС, поводом дисциплинских пријава Дамира Дунклера, рукометног радника МРК
''Сомборелектро'' из Сомбора, а у вези са догађајем пре утакмице 22. кола ДРЛС ''Север''
за мушкарце, која је одиграна дана 28.04.2018. године у Пригревици, између екипа РК
''ПИК Пригревица'' из Пригревице и МРК ''Сомборелектро'' из Сомбора, на основу
овлашћења из члана 26. алинеја 10. Правилника о удруживању и раду заједнице
клубова ДРЛС ''Север'', дана 24.05.2018. године, донео је:
РЕШЕЊЕ
на основу члана 95. став 1. тачка 8. Дисциплинског правилника РСС
ОБУСТАВЉА СЕ ДИСЦИПЛИНСКИ ПОСТУПАК
против рукометних судија:
1. ДЕЈАНА МАРТИНОВИЋА (лиценца 17112009) и
2. БРАНИСЛАВА ЋИРКОВИЋА (лиценца 17112010)
што се:
дана 28.04.2018. године, пре почетка утакмице 22. кола ДРЛС ''Север'' за
мушкарце, између екипа РК ''ПИК Пригревица'' из Пригревице и МРК ''Сомборелектро''
из Сомбора, нису руковали са Дамиром Дунклером, званичником клуба на поменутој
утакмици,
чиме би извршили дисциплински прекршај из члана 180. став 1. Дисциплинског
правилника РСС,
JЕР НИЈЕ ДОКАЗАНО ДА СУ ПРИЈАВЉЕНИ УЧИНИЛИ ДИСЦИПЛИНСКИ ПРЕКРШАЈ КОЈИ
ИМ СЕ СТАВЉА НА ТЕРЕТ.
Образложење
Дана 01.05.2018. године, Дамир Дунклер, рукометни радник МРК
''Сомборелектро'' из Сомбора, поднео је дисциплинске пријаве против рукометних
судија Дејана Мартиновића и Бранислава Ћирковића.
У дисциплинским пријавама се наводи да се рукометне судије Дејан Мартиновић
и Бранислав Ћирковић, дана 28.04.2018. године, пре почетка утакмице 22. кола, између
екипа РК ''ПИК Пригревица'' из Пригревице и МРК ''Сомборелектро'' из Сомбора, нису
руковали са Дамиром Дунклером, сходно члану 23. тачка 9. Правилника о организацији
и одигравању утакмица.
Директор ДРЛС ''Север'' је на основу одредбе члана 68. став 1. Дисциплинског
правилника РСС, по службеној дужности, након сазнања о извршеном прекршају, а из
наведених дисциплинских пријава, као првостепени дисциплински орган, покренуо
дисциплински поступак против наведених рукометних судија.

У току дисциплинског поступка, пријављени Дејан Мартиновић је у писаној
одбрани навео: ''После разговора који смо обавили у свлачионици и припреме за меч,
изашли смо из свлачионице и отишли на загревање. После десетак минута загревања
које смо обавили на супротној страни од клупа екипа, прилазимо записничком столу
како би проверили записник и одређене техничке ствари које се иначе раде пре сваког
меча. Пар минута пре почетка меча службени представници обе екипе су позвани да
потпишу записник. За екипу А Никшић Милка, за екипу Б Мискин Милан. По
потписивању записника, искористио сам прилику да представницима обе екипе
пожелим добар меч. Пружио сам руку Никшић Милки и Мискин Милану. У тренутку
када сам се поздрављао са оба представника Дунклер Дамир се налазио код деветерца
своје екипе и водио загревање своје екипе. Напомињем да у тренутку док сам се
поздрављао са представницима екипа, колега Ћирковић Бранислав је жребом
одређивао која екипа ће извести почетни ударац. На полувремену утакмице, поред мене
је прошла и госпођа Мискин Марија којој сам се такође уљудно јавио и пружио руку и
тако поздравио. Дунклер Дамир је у том тренутку већ био на излазу са терена према
свлачионицама. На крају утакмице, када су се играчи обе екипе разишли, прилазимо
столу, рукујемо се са Никшић Милком службеним представником екипе А и Мискин
Миланом службеним представником екипе Б, који се уљудно поздравља и честита на
суђењу. Дунклер Дамир у том тренутку седи на клупи гостујуће екипе и држи флашу са
водом. Као што видите из моје изјаве Дунклер Дамир је имао више прилика да се
поздравимо. Сматрам да сам професионално и у складу са Кодексом понашања ЗСиК
РСС обављао своју дужност.''
Пријављени Бранислав Ћирковић је у писаној одбрани навео: ''Сматрам да није
истина да нисам пружио руку представнику МРК Сомборелектро. Ове сезоне смо имали
прилику да три пута судимо екипи МРК Сомборелектро и до сад није постојао никакав
проблем, а ни сад не знам у чему је проблем. Увек смо се колега и ја придржавали
Кодекса понашања ЗСиК РСС и сматрам да треба пружити руку, а и моје кућно
васпитање ми не дозвољава да се другачије понашам. Увек сам спреман да се рукујем са
представницима свих екипа. Са Дунклер Дамиром сам имао увек коректан однос и
надам се да ће тако и остати.''
У доказном поступку, првостепени орган је извршио увид у видео-запис са
предметне утакмице.
Савесном и брижљивом оценом одбране пријављених и изведеног доказа,
појединачно и у њиховој међусобној вези, није се могло стећи уверење о битној
чињеници, оспореној од стране пријављених приликом изношења одбране, да су
извршили дисциплински прекршај који им се ставља на терет, односно није било
доказа да су исти извршили.
Наиме, према чињеницама утврђеним у току овог дисциплинског поступка
произилази да рукометни радник Дамир Дунклер ни у једном моменту није
манифестовао намеру да се рукује са службеним лицима, односно пријављеним
рукометним судијама, на начин да им је пришао и пружио своју руку.
Са друге стране, пријављени су се уљудно и уредно поздравили са осталим
службеним лицима и званичницима оба клуба, што није спорно, а што јасно указује да
су се понашали у складу са Кодексом понашања ЗСиК РСС.
Одредбом члана 23. алинеја 9. Правилника о организацији и одигравању
утакмица, прописано је: ''Тренери и званичници клубова су такође дужни да се
међусобно поздраве, као и са свим службеним лицима''.

Овако формулисана одредба цитираног правилника, по становишту
првостепеног органа, примарно прописује обавезу тренера и званичника клубова,
између осталих и према службеним лицима, у погледу поздрављања, а не обрнуто, што
значи да су тренери и званичници клубова дужни да дођу до службених лица,
конкретно пријављених судија и да се са њима поздраве, а у конкретном случају нема
доказа да је рукометни радник Дамир Дунклер то учинио, па да су то пријављени
одбили.
У конкретном случају, а што проистиче, како из писаних одбрана пријављених,
тако и из чињеница утврђених вршењем увида у видео-запис предметне утакмице,
произилази да рукометни радник Дунклер Дамир није ни манифестовао намеру да се
рукује са службеним лицима, то јест да истима није прилазио, нити пружио руку у
намери да се тако поздрави са њима.
Обзиром да из изведеног доказа (видео-записа предметне утакмице)
првостепени орган није могао извести закључак да су пријављени одбили да се
поздраве са рукометним радником Дамиром Дунклером, јер за то није било доказа, то је
обустављен дисциплински поступак за прекршај из члана 180. став 1. Дисциплинског
правилника РСС, сходно члану 95. став 1. тачка 8. Дисциплинског правилника РСС.
ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ:
Против овог решења пријављени и подносилац пријаве могу изјавити жалбу,
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 24.05.2018. године

Директор лиге ДРЛС ''Север''
Марко Менићанин

