Број: 09-11/17
Датум: 01.12.2017 год.
Директор ПРЛ ИСТОК, Горан Стевановић, поступајући као првостепени дисциплински орган
у смислу одредбе чл.75 ст.2 Дисциплинског правилника РСС, те става 1. алинеја 11. Одлуке о
правима и дужностима Директора лиге, у дисциплинском поступку против делегата
Тирменштајн Владимира из Ћуприје, због дисциплинског прекршаја из чл.188 ст.2 ДП РСС, у
складу са одредбама чл.68 ст.2, Дисциплинског правилника РСС дана 01.12.2017. године,
донео је:
РЕШЕЊЕ
1. Делегат Тирменштајн Владимир из Ћуприје
ОДГОВОРАН ЈЕ
Што:
Није поступио у складу са Упутством о вршењу дужности службених лица став В. тачка 10. и
Упутством о попуњавању записника, Опште одредбе тачка 9. и није утврдио да Службени
представник екипе „Б“ није потписао записник пре почетка утакмице.
чиме је делегат Тирменштајн Владимир из Ћуприје извршио дисциплински прекршај из чл.
188 ст.1 Дисциплинског правилника РСС,
па се у складу са чл. 35, чл.51 и чл.52 Дисциплинског правилника РСС,
КАЖЊАВА
ОПОМЕНОМ
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
Увидом у записник са првенствене утакмице 03 кола ПРЛ ИСТОК за мушкарце која је
одиграна дана 15.10.2017. године у Бору између екипа РК Бор из Бора и РК БСК Хеба из
Бујановца, констатовано је да записник није потписан од стране представника екипе „Б“
Имајући у виду наведено, покренуо сам дисциплински поступак против именованог
службеног лица, због наведеног дисциплинског прекршаја, а на основу чл.68 ст.1, чл.86 ст.1
ДП РСС.
У току поступка сам извршио увид у Записник са предметне утакмице и изјаву достављену од
стране окривљеног службеног лица, које даје објашњење за свој поступак, који образлаже:
„После одржаног техничког састанка, откуцан је записник поменуте утакмице на лап топу.
Због техничких проблема са штампачем (навео сам у Извештају делегата са утакмице),
записник се није могао одштампати. Записник се водио на лап топу уредно са свим
неопходним евиденцијама. О овоме су обавештени представници екипа пре почетка
утакмице и замољени су да потпишу чим се створе техн. услови, са чим су се они и сложили.
Ово напомињем јер није тачан навод у Решењу о покретању дисц. поступка против мене где

се каже да “није утврдио да сл.представник екипе Б није потписао записник пре почетка
утакмице”. Ово је урађено да би утакмица почела на време, као што стоји у чл.13 ст.1
Правилника о организацији и одигравању утакмица. По завршетку утакмице техн.квар је
отклоњен, записник одштампан, представник екипе А је потписао, представник екипе Б је
кренуо да потпише а затим рекао “да питам шефа да ли смем да потпишем“, који му је
одговорио „кад стигне материјал за дисквалификоване играче, тад ћемо све да регулишемо“.
Предстваник екипе Б ми је рекао „ето,не смем, кад стигне то, онда ћемо“. Подсећања ради,
ни дисквалификовани играчи нису дали Изјаву-одбрану јер су отишли, као што сам и навео у
Извештају. У Упутствима и члановима који ми се стављају на терет нигде не пише да
утакмица не сме почети уколико се записник не потпише. Чак, у чл.26 ст.1 Правилника о
организацији и одигравању утакмица стоји „у случају вођења електронског записника, исти
се сматра закљученим 1 (један) сат након одигране утакмице“.
Ово је чињенично стање везано за овај догађај и оно што ми се ставља на терет у
покретању Дисциплинског поступка против мене. Још једном напомињем да је овако
урађено да би утакмица кренула на време.
Ово ми је била прва утакмица у ПРЛ Исток и први пут ми се дешава овако нешто. Свој посао
делегата сам до сада обављао савесно и трудићу се и да наставим тако. Ако првостепени
дисц.орган сматра да сам погрешио, ја му се извињавам“.
На основу тих доказа сам утврдио следеће чињенично стање:
Увидом у записник са првенствене утакмице 03 кола ПРЛ ИСТОК за мушкарце која је
одиграна дана 15.10.2017. године у Бору између екипа РК Бор из Бора и РК БСК Хеба из
Бујановца, констатовано је да записник није потписан од стране представника екипе „Б“.
Тачна је констатација окривљеног да клуб домаћин није обезбедио исправан штампач, што
је и наведено у Извештају делегата, те је због тога и клуб кажњен решењем број 03-10/17,
али не стоји део одбране у коме се позива на Правилник о организацији и одигравању
утакмица, јер вођење електронског записника прописује Директор лиге, на основу Одлуке
УО РСС о правима директора лиге у свим степенима такмичења, а то овде није био случај.
Такође, потписивање записника пре утакмице од стране представника екипа, је гаранција да
не постоје примедбе на наступ играча и услове за одигравање утакмице.
Наведене доказе сам ценио и прихватио у целости сматрајући да нема основа да се посумња
у тачност истих.
Због наведеног се у описаним радњама службеног лица садрже сва обележја дисциплинског
прекршаја из чл. 188 ст.1 Дисциплинског правилника РСС, због чега је проглашен
одговорним и кажњен као у диспозитиву овог решења.
Приликом одлучивања о врсти и висини дисциплинске санкције водио сам рачуна о
одредбама чл.35, чл.51, чл.52 и чл.188 ст.1 Дисциплинског правилника РСС, а при
одмеравању казне имао сам у виду висину запрећене казне и тежину извршеног прекршаја и
олакшавајуће околности да окривљени до сада није био кажњаван и није учинио прекршај
са умишљајем, већ је све последица жеље да утакмица почне у заказано време.
Казна изречена као у диспозитиву овог решења је изречена са уверењем да ће иста
поправно деловати на кажњено службено лице и уједно имати и васпитни утицај на друга
службена лица.
ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ:
Против овог решења се може изјавити жалба, Комисији за жалбе РСС, путем овог
првостепеног органа, а у року од 8 дана (чл.136 ДП РСС) рачунајући од дана достављања.

Подносилац жалбе је обавезан да уз жалбу приложи доказ о уплати таксе у износу од
24.000,00 динара на текући рачун РСС бр. 355-1029224-63
Уколико се жалба поднесе без истовремене уплате прописане таксе, првостепени орган ће
жалбу одбацити као недозвољену.
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