
 

Tермини и делегирање 

 

 

 

 
 
 

Бр.8 
        
                ИЗВЕШТАЈ ДИСЦИПЛИНСКОГ СУДИЈЕ  
 

 
Следеће одлуке односе се на утакмице осмог кола 
 
КК СЛОДЕС SoocerBet: КК ЗЛАТИБОР 
 
-Играчу бр.28 КК ЗЛАТИБОР Lee Ross La Quinton изриче се новчана казна у износу    

 од 6.000   динара због досуђене техничке грешке (чл 52 тачка Г7 Дисциплинског    
 правилника 2020). 
 
КК МЛАДОСТ MaxBet : КК ВРШАЦ 
 

- Без примедби на организатора утакмице као ни на гостујућу екипу. 
 
Следеће одлуке односе се на утакмице деветог кола 
 
КК ВОЈВОДИНА:КК КОЛУБАРА ЛА 2003 
 

- Без примедби на организатора утакмице као ни на гостујућу екипу. 
 
КК DYNAMIC VIP PAY: ОКК БЕОГРАД 
 
-Играчу бр.15 ОКК БЕОГРАД Брекић Марку изриче се новчана казна у износу    
 од 6.000   динара због досуђене техничке грешке (чл 52 тачка Г7 Дисциплинског    
 правилника 2020). 
 
KK TАМИШ: КК СПД РАДНИЧКИ ДОО  
 
-Тренеру КК ТАМИШ Јовичић Бојану изриче се новчана казна у износу    
 од 6.000   динара због досуђене техничке грешке (чл 52 тачка Г7 Дисциплинског    
 правилника 2020). 
 
-Делегату Милану Крнети изриче се казна неделигарања у једном колу  због     
несавесног и неуредног обављања дужности ( чл. 52 тачка Ж 20 Дисциплинског  
правилника 2020 ). 

  
 КК ВРШАЦ: КК СЛОГА 
 
-Играчу бр.10 КК СЛОГА Бараћ Немањи изриче се новчана казна у износу    
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 од 6.000   динара због досуђене техничке грешке (чл 52 тачка Г7 Дисциплинског    
 правилника 2020). 
 
КК ДУНАВ: КК ЗДРАВЉЕ ЛЕСКОВАЦ 
 
- Играчу бр. 55 КК ЗДРАВЉЕ ЛЕСКОВАЦ Blackwell Noah  изриче се новчана казна у 
износу од 6.000   динара због досуђене техничке грешке (чл 52 тачка Г7 
Дисциплинског  правилника 2020). 
- Играчу бр.5 КК ДУНАВ Поповић Срђану изриче се новчана казна у износу    
 од 6.000   динара због досуђене техничке грешке (чл 52 тачка Г7 Дисциплинског    
 правилника 2020). 
 
КК ЗЛАТИБОР: ОКК НОВИ ПАЗАР 
 
- Без примедби на организатора утакмице као ни на гостујућу екипу. 
 
КК СЛОБОДА: КК МЛАДОСТ MaxBet 
 
-КК СЛОБОДА изриче се новчана казна у износу од 6.000   динара због досуђене 
техничке грешке-клупи (чл 52 тачка Г7 Дисциплинског правилника 2020). 
 
-КК СЛОБОДА изриче се новчана казна у износу од 12.000   динара због досуђене 
техничке грешке-клупи, друга од почетка такмичења (чл 52 тачка Г7 
Дисциплинског правилника 2020). 
 
КК МЕТАЛАЦ: КК СЛОДЕС SoocerBet 
 
- Без примедби на организатора утакмице као ни на гостујућу екипу. 
 
Следеће одлуке односе се на утакмице десетог кола 
 
КК КОЛУБАРА ЛА 2003: КК СЛОДЕС SoocerBet 
 
- Без примедби на организатора утакмице као ни на гостујућу екипу. 

 
ОКК НОВИ ПАЗАР: КК МЕТАЛАЦ 
 
-ОКК НОВИ ПАЗАР изриче се новчана казна у износу од 12.000 динара због 
неисправности техничких уређаја (чл.52 тачка А2 Дисциплинског правилника 
2020). 
 
КК ЗДРАВЉЕ ЛЕСКОВАЦ: КК ЗЛАТИБОР 
 
-Без примедби на организатора утакмице као ни на гостујућу екипу. 
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КК МЛАДОСТ MaxBet: КК ДУНАВ 
 
- Играчу бр.24 КК ДУНАВ Радовановић Николи изриче се новчана казна у износу    
 од 6.000   динара због досуђене техничке грешке (чл 52 тачка Г7 Дисциплинског    
 правилника 2020). 
 
КК СЛОГА: КК СЛОБОДА 
 
-Без примедби на организатора утакмице као ни на гостујућу екипу. 
 
КК СПД РАДНИЧКИ ДОО : КК ВРШАЦ 
 
- Без примедби на организатора утакмице као ни на гостујућу екипу. 
 
ОКК БЕОГРАД: КК ТАМИШ 
 
- Без примедби на организатора утакмице као ни на гостујућу екипу. 
 
КК ВОЈВОДИНА: КК DYNAMIC VIP PAY 
 
-Тренеру КК ВОЈВОДИНА Николић Мирославу изриче се новчана казна у износу    
 од 6.000   динара због досуђене техничке грешке (чл 52 тачка Г7 Дисциплинског    
 правилника 2020). 
 
-Тренеру КК DYNAMIC VIP PAY Никитовић Саши изриче се новчана казна у износу    
 од 6.000   динара због досуђене техничке грешке (чл 52 тачка Г7 Дисциплинског    
 правилника 2020). 
 
Подсећам Делегате КЛС-а да су у обавези да у својим извештајима назначе 
тачно време, разлог  и пуно лично име играча/тренера коме је досуђена 
техничка грешка . 
Казне су донете након спороведеног поступка, делегатскиг извештаја дописа 
клубова у конкретним случајевима, изјаве службених лица, играча  Те 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 22.11.2021.године   
                                                                         ДИСЦИПЛИНСКИ СУДИЈА  
                                                                            Ср.        Драгутин Илић 
                                                                                  


