МАЧЕВАЛАЧКИ САВЕЗ СРБИЈЕ
Дисциплинска комисија
Дп.број: 1-1/2019
Дана: 04.02.2019. године
Дисциплинска комисија Мачевалачког савеза Србије (у даљем тексту: МСС), у саставу Данило Николић као Председник комисије, Лука Николић и Зоран Коврлија као чланови комисије, у дисциплинском поступку против Вељка Ћука, Дине Каравидин, Матеје Руски, Соње Стојановић, Теодоре Голић,
Луке Штиклице, Луке Ранковића и Ивана Макевића, због повреде из члана 3 став 2 тачка 2 Правилника о дисциплинској и материјалној одговорности, на основу члана 33 Статута Мачевалачког савеза
Србије, дана 04.02.2019. године доноси следеће
РEШEЊE
Вељкo Ћук члан МК ”Војводина”, Дина Каравидин члан МК ”Омладинац”, Матеја Руски члан МК
”Војводина”, Соња Стојановић члан МК ”Војводина”, Теодора Голић члан МК ”Омладинац”, Лука
Штиклица члан МК ”Црвена Звезда”, Луке Ранковића члан МК ”Церски јунаци 1914” и Ивана Макевића члан МК ”Црвена Звезда”
криви су
што су повредили углед МСС-а на тај начин што су као чланови МСС-а дана 20.08.2018. године, на
припремама у организацији МСС-а у Омладинском спортском кампу ”Караташ” као корисници кампа
у собама 7, 9 и 10 проузроковали оштећења, улубљења на зиду испод прозора, применом физичке
силе односно непажње
чиме су учинили лакшу дисциплинску повреду из члана 3 став 2 тачка 2 Правилника о дисциплинској
и материјалној одговорности, повреду угледа члана МСС-а, те се на основу наведеног прописа
КАЖЊАВАЈУ
ОПОМЕНОМ која мера ће се сматрати извршеном достављањем одлуке окривљенима.
На основу одлуке Управног одбора обавезују се окривљени да солидарно плате трошкове дисциплинског поступка у паушалном износу од 6.000,00 (шестхиљада) динара у року од 8 дана од дана
пријема ове одлуке.
Неизвршавање одлука органа МСС-а представља тежу дисциплинску повреду.
Образложење
Дана 03.12.2018. године, Председник дисциплинске комисије МСС-а примио је захтев за покретање
дисциплинског поступка против окривљених од стране Управног одбора МСС-а, уз који захтев је
достављен извештај о начињеној штети у објекту ”Љубљана” који се налази у оквиру ОСК ”Караташ”
, а којим управља Завод за спорт и медицину спорта Републике Србије, потписан од стране овлашћених представника обе стране (у далљем тексту: извештај). Уз захтев је ишла и посебна напомена да

иако су надлежни на лицу места изјавили да МСС неће материјално одговарати за насталу штету, став
је Управног одбора да се овакво понашање мора санкционисати.
Истог дана Председник дисциплинске комисије је донео одлуку о покретању претходног поступка,
током којег поступка су прибављене изјаве свих окривљених, као и сведока Данила Перовића и
Николе Рацковића као овлашћених представника МСС-а на припремама у Караташу.
Окривљени Ћук, Руски и Каравидин у својим достављеним изјавама признају кривицу, наводећи да је
до оштећења у соби 7 дошло седењем и наслањањем.
Окривљени Голић и Стојановић у својим достављеним изјавама такође признају кривицу, наводећи да
је до оштећења у соби 9 дошло због остављања мачевалачке опреме да се суши.
Окривљени Штиклица, Макевић и Ранковић у достављеним изјавама негирају кривицу, наводећи да
за време свог боравка у соби 10 нису приметили штету констатовану у извештају.
Сведок Данило Перовић, са којим је у свему сагласан сведок Никола Рацковић, изјављује да је штета
констатована у извештају била видљива на лицу места, те да су из тог разлога и потписали извештај,
као и да су наведену штету дефинитивно направили чланови МСС-а, односно да на његово питање
упућено окривљенима приликом констатовања штете на лицу места да ли имају нешто да кажу у вези
са тим сви су ћутали и на тај начин индиректно признали одговорност. Такође, Перовић напомиње да
током припрема нико од окривљених није тврдио да је наведена штета настала пре њиховог боравка
или да није њихова кривица.
На основу овако спроведеног поступка и брижљиве оцене доказа, сваког засебно и свих доказа као
целине, а имајући у виду садржину изведених доказа, утврђено је чињенично стање из ког несумњиво
произилази да су окривљени починили дисциплинску повреду која им се ставља на терет, те је Дисциплинска комисија решење донела на нејавној седници, а на основу члана 12 и члана 14 Правилника
о дисциплинској и материјалној одговорности.
Како је утврђено да се у радњама окривљених стичу сва обележја повреде из члана 3 став 2 тачке 2
Правилника о дисциплинској и материјалној одговорности, за исту су оглашени кривим, а пошто је у
питању лака дисциплинска повреда свима је изречена опомена као једина предвиђена мера.
Приликом одређивања врсте и висине казне, Дисциплинска комисија је имала у виду све околности
извршења повреде, а нарочито држање окривљених током поступка. Овом приликом посебно указујемо на држање окривљених Штиклице, Макевића и Ранковића које је усмерено на избегавање дисциплинске одговорности, а посебно из разлога што њихова наизглед симпатична цимерска солидарност
представља заправо несолидарност са другим такмичарима и представницима МСС-а, који су показали далеко већу одговорност и озбиљност, те да је постојала могућност да се исти теже казне у односу
на друге окривљене комисија би такву могућност озбиљно размотрила, али будући да то није могуће
сви су кажњени истом казном.
На основу одлуке Управног одбора Мачевалачког савеза Србије окривљени су обавезни да солидарно
сносе трошкове дисциплинског поступка у наведеном паушалном износу.

На основу изложеног одлучено је као у изреци овог решења.
ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ:
Против овог решења, може се изјавити приговор Управном одбору Мачевалачког савеза Србије, у
року од 8 дана од дана уручења решења.
Приговор одлаже извршење решења.
Данило Николић
Председник дисциплинске комисије
Лука Николић
члан дисциплинске комисије
Зоран Коврлија
члан дисциплинске комисије

