Број: 10-07/17
Датум: 08.12.2017 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 делегатаконтролора Стојилковић Ивице из Врања, због дисциплинског прекршаја из чл.188 ст.1 ДП
РСС, у складу са одредбама чл.68 ст.2, Дисциплинског правилника РСС дана 08.12.2017.
године, донео је:
РЕШЕЊЕ
1. Делегат-контролор Стојилковић Ивица из Врања
ОДГОВОРАН ЈЕ
Што је:
учинио лакшу повреду дужности јер је током утакмице у четири наврата непотребно улазио
у терен и консултовао се са судијама, уместо да их позове и консултацију изврши код
записничког стола и што је доставио Извештај делегата који није веродостојан са
дешавањима на утакмици,
чиме је делегат-контролор Стојилковић Ивица из Врања извршио дисциплински прекршај из
чл. 188 ст.1 Дисциплинског правилника РСС,
па се у складу са чл.44 и чл.51 Дисциплинског правилника РСС,
КАЖЊАВА
Забраном вршења функције на 2 (две) првенствене утакмице
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
Сходно достављеном Стручном мишљењу од стране Комисије за праћење суђења Заједнице
судија и контролора РС ЦС, сматрајући да постоје услови за покретање дисциплинског
поступка против наведеног службеног лица, по службеној дужности, у складу са чл.68 ст.1 и
чл.86 ст.1 Дисциплинског правилника РСС, покренуо сам дисциплински поступак против
наведеног службеног лица.
У току поступка сам извршио увид у Стручно мишљење достављено од стране Комисије за
праћење суђења Заједнице судија и контролора РС ЦС, видео запис предметне утакмице,
Извештај делегата-контролора, Записник са предметне утакмице и изјаву достављену од
стране окривљеног службеног лица, па сам на основу тих доказа утврдио следеће
чињенично стање:
У записник првенствене утакмице 05. кола ПРЛ ИСТОК за мушкарце која је одиграна дана
29.10.2017. године у Блацу између екипа РК „Јастребац“ из Блаца и РК „Прогрес“ из
Сврљига, констатовано је да у записнику у рублици 7М гостујуће екипе није заокружено да
је реализован последњи седмерац и у збирном податку за гостујућу екипу је унет нетачан
податак, а у Извештају делегата је констатовано да је седмерац изведен у 59,58 минуту, а то
је време када је изведен седмерац за домаћу екипу.

У Стручном мишљењу достављено од стране Комисије за праћење суђења Заједнице судија
и контролора РС ЦС, констатује се да је именовани током утакмице у четири наврата
непотребно улазио у терен и консултовао се са судијама, уместо да их позове и консултацију
изврши код записничког стола, што је утврђено и увидом у видео запис са утакмице.
У својој изјави окривљени наводи: „Из свега наведеног што ми се ставља на терет и због
чега је против мене и судијског пара Радојичић – Маринковић покренут дициплински
поступак, не сматрам се кривим да би се овако решавала ситуација, уз наравно пропусте,
који су се дешавали, дешавају се и дешаваће се и на наредним утакмицама код свих судија и
контролора. У конкретном случају, када већ морам да напишем изјаву, изјављујем да је било
одређених пропуста који не завређују оволику пажњу и експертизу, већ је све могло и
усмено да се реши. Своју грешку видим у делу изласка на терен у једном случају и то клип
37, као своју, признајем грешку што држим руку у џеп, што није у реду. Остале ''минусе'' које
ми се стављају на терет не прихватам као кардиналне грешке, већ као хумани гест, што ни у
ком случају не могу да подведем као кардиналну грешку. Такође, жива материја са којом
радимо није исто као када се утакмица посматра из кревета и по Х пута се враћа и
понавља“.
Наведене доказе сам ценио и прихватио у целости сматрајући да нема основа да се посумња
у тачност истих.
Изјаву-одбрану пријављеног, сам прихватио делимично, обзиром да потврђује учињени
дисциплински прекршај, стим што део у коме се помиње тежина учињеног прекршаја и
евентуално решавање пропуста усменим путем нисам прихватио, сматрајући да је то
изречено у циљу ублажења одговорности пријављеног.
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.44, чл.51, и чл.188 ст.1 Дисциплинског правилника РСС, а при одмеравању
казне имао сам у виду висину запрећене казне и тежину извршеног прекршаја.
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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