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Бр.пр.24/22  

 

На основу одредбе члана 6. Дисциплинског правилника Тениског савеза Србије, поступајући 

по дисциплинској пријави поднетој од стране ТК „ЦРВЕНА ЗВЕЗДА“, од дана  02.11.2022. 

године, против Wang Lei, држављанина Народне Републике Кине, број пасоша EJ486l691, 

рођеног 07.јула 1972. године, са тренутним боравиштем у притворској јединици Централног 

затвора, Бачванска бр.14, дисциплински судија ТСС је дана 03.11.2022. године, донео 

следеће 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

 

 

 

Пријављеном Wang Lei, држављанину Народне Републике Кине, број пасоша EJ486l691, 

рођеном 07.јула 1972. године, са тренутним боравиштем у притворској јединици Централног 

затвора, Бачванска бр.14, ИЗРИЧЕ СЕ МЕРА СУСПЕНЗИЈЕ, у трајању од 6 месеци, а 

најдуже до доношења правноснажне одлуке у дисциплинском поступку. 

 

Мером суспензије из претходног става, забрањује се пријављеном да учествује и/или  

присуствује на било ком тениском  такмичењу или догађају који се одржава под 

ингеренцијом Тениског савеза Србије, регионалних савеза у саставу, или чланова ТСС, или  

у оквиру спортских капацитета чланова ТСС,  као и да приступа у исте. 

 

Ова одлука ступа на снагу даном усвајања. 

 

Образложење 

 

 

 

Дисциплинском судији Тениског савеза Србије, дана 02.11.2022. године, против пријављеног  

Wang Lei, држављанина Народне Републике Кине, број пасоша EJ486l691, рођеног 07.јула 

1972. године, са тренутним боравиштем у притворској јединици Централног затвора, 

Бачванска бр.14, поднета је дисциплинска пријава,   зато што је дана 17.10.2022. године, 

током припрема за наступајуће турнире,  на тениском терену бр.3 Тениског клуба „Црвена 

Звезда „ у Београду, улица Мије Ковачевића бр.9, око 9.15 часова, на изузетно груб и 

безобзиран начин претукао малолетну тенисерку Wang Yixuan , држављанку Народне 

Републике Кине, рођену 09. августа 2008. године, чиме је учинио дисциплинску повреду из 

члана 15. став 1. одељак б. Дисциплинског правилника. 

 

Уз пријаву је достављен видеоснимак немилог догађаја, на коме се види изузетно груб 

физички напад на малолетну тенисерку. 

 

 Чланом 6. Дисциплинског правилника у ставу 1., предвиђено је да ако Дисциплински судија 

ТСС-а из навода писане пријаве и других предочених доказа закључи да се ради о нарочито 

тешкој повреди дисциплине, може у току претходног поступка суспендовати особу против 

које је поднета писана дисциплинска пријава. У ставу 3 истог члана, предвиђено је да се 

суспензија  изриче у виду решења, у писаном облику и траје до правоснажности одлуке о 

дисциплинском прекршају,  а најдуже 6 месеци од доношења одлуке о суспензији 
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Имајући у виду тежину прекршаја, као и узнемирење тениске и опште  јавности, и опасност 

од понављања сличног прекршаја, применом цитираних одредби материјалног права на 

утврђено чињенично стање, Дисциплински судија је донео одлуку као у изреци. 

 

Поука о правном леку:  

 

Против овог решења, може се изјавити жалба Дисциплинском већу, у року од 8 дана од 

пријема одлуке. 

 

 

Жалба не одлаже извршење решења. 

 

 

 

У Београду, дана 03.11.2022. године                                 Дисциплински судија 

 

                                                                                    Адвокат Предраг Л. Аврамовић 

 

 

 

 

 

ДНА: Решење доставити: 

 

- Пијављеном Wang Lei , поштом на адресу Централног затвора 

- Тениским клубовима, члановима ТСС 
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