
 

 

 

 

 
Бр.10 

                                ИЗВЕШТАЈ ДИСЦИПЛИНСКОГ СУДИЈЕ  
 
Следећа одлука односи се на утакмицу осмог кола 

 
ОКК БЕОГРАД : КК СЛОГА 

 
- Играчу бр. 7 КК СЛОГА Матовић Стефану, изриче се новчана казна у износу од 
6.000 динара због досуђене техничке грешке (члан 52 тачка Г7 Дисциплинског 
правилника 2022). 
 
Следеће одлуке односе се на утакмице једанаестог кола 
 
КК ЗЛАТИБОР GOLD GONDOLA : МКК СПАРТАК OFFICE SHOES 
 
- Без примедби на организатора утакмице као ни на гостујућу екипу 
 
ОКК НОВИ ПАЗАР: КК СЛОГА 
 
- Играчу бр.9 ОКК НОВИ ПАЗАР Микавица Богдану, изриче се новчана казна у 
износу од 6.000 динара због досуђене техничке грешке (члан 52 тачка Г7 
Дисциплинског правилника 2022). 
 
KK МЕТАЛАЦ : KK ВРШАЦ 
 
- Без примедби на организатора утакмице као ни на гостујућу екипу 
 
КК ЗДРАВЉЕ ЛЕСКОВАЦ : КК МЛАДОСТ MAX BET 
 
- Играчу бр. 18 КК ЗДРАВЉЕ ЛЕСКОВАЦ Lampkin Thomas, изриче се новчана казна у 
износу од 6.000 динара због досуђене техничке грешке (члан 52 тачка Г7 
Дисциплинског правилника 2022). 
 
КК ЧАЧАК 94 QUANTOX : ОКК БЕОГРАД 
 
- Без примедби на организатора утакмице као ни на гостујућу екипу 
 
 
 



КК КОЛУБАРА ЛА 2003 : КК ДУНАВ 
 
- Без примедби на организатора утакмице као ни на гостујућу екипу 
 
КК ТАМИШ : KK DYNAMIC BALKAN BET 
 
- Играчу бр. 51 КК ТАМИШ Станојевић Бобану, изриче се новчана казна у износу 
од 6.000 динара због досуђене техничке грешке (члан 52 тачка Г7 Дисциплинског 
правилника 2022). 
 
- Играчу бр. 17 КК DYNAMIC BALKAN BET Шуловић Ненаду, изриче се новчана 
казна у износу од 12.000 динара због досуђене техничке грешке – друга од 
почетка такмичења (члан 52 тачка Г7 Дисциплинског правилника 2022). 
 
- Тренеру КК DYNAMIC BALKAN BET Никитовић Саши изриче се опомена због тога 
што је на прес конференцију приступио неадекватно одевен, чиме је поступио 
супротно члану 52. тачка Г14 Дисциплинког правнилика 2022, а у вези са чланом 
23. став 2. Пропозиција такмичења КЛС 2022/23. 
 
КК ВОЈВОДИНА : КК СЛОБОДА 
 
- Играчу бр. 10 КК СЛОБОДА Божић Ђорђу, изриче се новчана казна у износу од 
12.000 динара због досуђене техничке грешке – друга од почетка такмичења 
1(члан 52 тачка Г7 Дисциплинског правилника 2022). 
 
- Играчу бр. 21 КК ВОЈВОДИНА Чампара Љубомиру, изриче се новчана казна у 
износу од 6.000 динара због досуђене техничке грешке (члан 52 тачка Г7 
Дисциплинског правилника 2022). 
 
НАПОМЕНЕ ДИСЦИПЛИНСКОГ СУДИЈЕ 
 
Увидом у делегатске извештаје са утакмица једанаестог кола, утврђено је да на 
утакмици између ОКК НОВИ ПАЗАР : КК СЛОГА, помоћне судије нису биле 
једнообразно одевене, што је у супротности са одредбама прописа о облачењу, 
као и неблаговремени долазак главног мериоца времена. Такође је утврђено да 
на утакмици између КК ЗДРАВЉЕ ЛЕСКОВАЦ : КК МЛАДОСТ MAX BET помоћне 
судије нису биле једнообразно одевене. О свему наведеном биће обавештени 
повереници региона, а у случају поновљеног поступања на горе описани начин, 
биће предузете одговарајуће мере. 
 
Опомена упућена тренеру КК DYNAMIC BALKAN BET односи се и на тренере свих 
учесника такмичења, који су одредбама Пропозиција такмичења КЛС 2022/23 
обавезни да на прес конференцију приступају одевени у сако и панталоне.  



 
Казне су донете након спороведеног поступка, делегатских извештаја, дописа 
клубова у конкретним случајевима, изјаве службених лица, играча и увидом у 
снимак утакмице. Висина казне опредељена је у складу са Дисциплинским 
правилником 2022., који је усвојила скупштина УККЛС-а. 
Сваком клубу/лицу биће послата и посебна Одлука о казни. 
 
У Београду 09.12.2022.године                                                    ДИСЦИПЛИНСКИ СУДИЈА  
 
                                                                                                               Ср.        Драгутин Илић 


