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                    ИЗВЕШТАЈ ДИСЦИПЛИНСКОГ СУДИЈЕ   
 
СЛЕДЕЋА ОДЛУКА ОДНОСИ СЕ НА УТАКМИЦУ ДРУГОГ КОЛА 
 
КК ЗЛАТИБОР: КК ТАМИШ 
 
-Без примедби на организатора утакмице као ни на гостујућу екипу. 
 

СЛЕДЕЋЕ ОДЛУКЕ ОДНОСЕ СЕ НА ЧЕТВРТО КОЛО 
 
 КК КОЛУБАРА ЛА 2003: КК ДУНАВ 
 
-Без примедби на организатора утакмице као ни на гостујућу екипу. 
 
КК ЗЛАТИБОР: КК СЛОБОДА 
 
-Без примедби на организатора утакмице као ни на гостујућу екипу. 
 
КК МЕТАЛАЦ: КК ВРШАЦ 
 
 -Без примедби на организатора утакмице као ни на гостујућу екипу. 
 
КК СЛОДЕС SoccerBet : КК ТАМИШ 
 
-Играчу бр.5 КК ТАМИШ Лугић Лазару изриче се новчана казна у износу од 6.000 
динара због досуђене техничке грешке (чл 52 тачка Г7 Дисциплинског правилника 
2020). 
 
ОКК НОВИ ПАЗАР: КК DYNAMIC VIP PAY 
 
-ОКК НОВИ ПАЗАР изриче се новчана казна у износу од 24.000 динара због слабе 
организације утакмице-бацања меких предмета на терен( чл.52 тачка Б8 
Дисциплинског правилника 2020). 
-Играчу бр.7 КК DYNAMIC VIP PAY Yigit Onan изриче се новчана казна у износу од 



Саопштење бр.1 

6.000 динара због досуђене техничке грешке (чл 52 тачка Г7 Дисциплинског 
правилника 2020). 
- КК DYNAMIC VIP PAY  изриче се новчана казна у износу од 6.000 динара због 
досуђене техничке грешке клупи (чл 52 тачка Г7 Дисциплинског правилника 2020). 
 
КК ЗДРАВЉЕ ЛЕСКОВАЦ: КК ВОЈВОДИНА 
 
-Без примедби на организатора утакмице као ни на гостујућу екипу. 
 
КК МЛАДОСТ MaxBet: ОКК БЕОГРАД 
 
-Без примедби на организатора утакмице као ни на гостујућу екипу. 
 
КК СЛОГА: КК СПД РАДНИЧКИ КРАГУЈЕВАЦ ДОО 
 
-Без примедби на организатора утакмице као ни на гостујућу екипу. 
 
 
 
НАПОМЕНЕ ДИСЦИПЛИНСКОГ СУДИЈЕ 
 
Указујем свим учесницима такмичења да је неопходно да  се придржавају ,, 
Протокола организације  утакмице КЛС Ковид -19,, јер је то у интересу свих 
учесника, непоштовање правила Протокола повлачи за собом примену 
одредби Дисциплинског правилника 2020. 
Опомињем делегате и посебно указујем на чл.32 став.5 и 6. Пропозиција 
такмичења. Пропусти у примени правила КЛС-а од стране службених лица 
повлаче за собом примену одредби Дисциплинског правилника 2020. 
Казне су донете након спороведеног поступка, делегатскиг извештаја дописа 
клубова у конкретним случајевима, изјаве службених лица, играча  Ти увидом у 
снимак утакмице. Висина казне опредељена је у складу са Дисциплинским 
правилником 2020 које је усвојила скупштина КЛС-а. 
 
Сваком клубу/лицу бице послата и посебна Одлука о казни 
 
 
У Београду 27.10.2021.године   
 

ДИСЦИПЛИНСКИ СУДИЈА  
 
                                                                                  
 

   Ср.        Драгутин Илић 

 


