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                 ИЗВЕШТАЈ ДИСЦИПЛИНСКОГ СУДИЈЕ  
 
 

1. ПОЛУФИНАЛЕ ПЛЕЈ ОФ КЛС 
 
 
 

КК ЦРВЕНА ЗВЕЗДА МТС: КК МЕГА Mozzart 
 
-Без примедби на организатора утакмице као ни на гостујућу екипу. 
 
КК МЕГА Mozzart: КК ЦРВЕНА ЗВЕЗДА МТС 
 
-КК ЦРВЕНА ЗВЕЗДА МТС изриче се новчана казна у износу од 6.000 динара због 
досуђене техничке грешке клупи ( чл 52 тачка Г7 Дисциплинског правилника 
2020). 
 
- КК МЕГА Mozzart изриче се дисциплинска мера, новчана казна у износу од 
24.000 динара због некултурног понашања гледалаца ( чл.52 тачка Б 3 
Дисциплинског правилника 2020). 
 
КК ЦРВЕНА ЗВЕЗДА МТС: КК МЕГА Mozzart 
 
-Без примедби на организатора утакмице као ни на гостујућу екипу. 
 
КК ПАРТИЗАН НИС: КК ФМП Meridian 
 
-утакмица није одиграна. 
 
-КК ПАРТИЗАН НИС изриче се новчана казна у износу од 600.000 динара из 
разлога што је одбио да одигра утакмицу  у складу са чланом 52 тачка Е 2 
Дисциплинског правилника 2020 . 
 



 

 

-Тренеру КК ПАРТИЗАН НИС Жељку Обрадовићу изриче се дисциплинска мера 
забране вршења дужности тренера на четри наредне утакмице такмичења КЛС. 
 
-Службеном представнику КК ПАРТИЗАН НИС Каравесовић Дулету   изриче се 
дисциплинска мера забране вршења дужности службеног преставника на четри 
наредне утакмице такмичења КЛС. 
 
-КК ПАРТИЗАН НИС изриче се новчана казна у износу од 1.200.000 динара због 
нарушавања угледа КЛС ( члан  16 и 55 Дисциплинског правилника 2020). 
 
-Одговорном лицу у КК ПАРТИЗАН НИС Кијановић Дејану изриче се дисциплинска 
мера забране вршења дужности у трајању од 6 месеци у оквиру такмичења КЛС ( 
члан  55 Дисциплинског правилника 2020). 
 
-КК ПАРТИЗАН изриче се новчана казна у износу од 12.000 динара због 
недостављања документације канцеларији лиге ( чл. 52 тачка А 1.2 
Дисциплинског правилника 2020). 
 
-Председнику удружења  и Директору такмичења указујем на  Статут УККЛС, а 
посебно члан 18 који дефинише услове и начине за престанак или стицање 
чланства у УККЛС обзиром на саопшење и став  КК ПАРТИЗАН НИС те 
предлажем да се Председништво УККЛС као надлежан орган удружења изјасни 
о статусу КК ПАРТИЗАН НИС у што краћем року а све у складу са важећим 
актима УККЛС, КСС И ФИБА . О евентуланим одлукама обавестити Управни 
одбор КСС  у вези   Правилника о такмичењу КСС  посебно члан 36 и друге акте 
КСС који се односе на конкретан случај. 
 

2. ФИНАЛЕ ПЛЕЈ ОФ КЛС 
 
КК ЦРВЕНА ЗВЕЗДА МТС:  КК ФМП Meridian 
 
-Без примедби на организатора утакмице као ни на гостујућу екипу. 
 
КК ФМП Meridian: КК ЦРВЕНА ЗВЕЗДА МТС 
 
-Играчу КК ЦРВЕНА ЗВЕЗДА МТС  Бранку Лазићу изриче се новчана казна у износу 
од 6.000 динара због досуђене техничке грешке ( чл 52 тачка Г7 Дисциплинског 
правилника 2020). 
 
--Играчу КК ЦРВЕНА ЗВЕЗДА МТС  Николи Калинићу изриче се новчана казна у 
износу од 6.000 динара због досуђене техничке грешке ( чл 52 тачка Г7 
Дисциплинског правилника 2020). 
 



 

 

-Играчу КК ЦРВЕНА ЗВЕЗДА МТС Луки Митровићу изриче се новчана казна у износу 
од 6.000 динара због досуђене техничке грешке ( чл 52 тачка Г7 Дисциплинског 
правилника 2020). 
 
-Тренеру КК ЦРВЕНА ЗВЕЗДА МТС Дејану Радоњићу изриче се новчана казна у 
износу од 6.000 динара због досуђене техничке грешке ( чл 52 тачка Г7 
Дисциплинског правилника 2020). 
 
-Играчу КК ФМП Meridian Ненаду Неранџићу изриче се новчана казна у износу од 
6.000 динара због досуђене техничке грешке ( чл 52 тачка Г7 Дисциплинског 
правилника 2020). 
 
 
 
НАПОМЕНА:  
 
 
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 20.06.2022.године   
                                                                           ДИСЦИПЛИНСКИ СУДИЈА  
                                                                                  Ср. Драгутин Илић 


