
 

 

 

 

 
 
Бр.12 

               
                   ИЗВЕШТАЈ ДИСЦИПЛИНСКОГ СУДИЈЕ  
 
Следеће одлуке односе се на утакмице тринаестог кола 
 
 

МКК СПАРТАК OFFICE SHOES: КК СЛОГА 
 
- Без примедби на организатора утакмице као ни на гостујућу екипу. 
 
КК МЕТАЛАЦ: КК ЗЛАТИБОР GOLD GONDOLA 
 
- Без примедби на организатора утакмице као ни на гостујућу екипу. 
 
КК ЗДРАВЉЕ ЛЕСКОВАЦ: ОКК НОВИ ПАЗАР 
 
- Без примедби на организатора утакмице као ни на гостујућу екипу. 
 
КК ЧАЧАК 94 QUANTOX: KK ВРШАЦ 
 
- КК ЧАЧАК 94 QUANTOX изриче се новчана казна у износу од 24.000 динара због 
досуђене техничке грешке клупи-четврта од почетка такмичења ( чл 52 тачка Г 7 
Дисциплинског правилника 2022). 
 
КК КОЛУБАРА ЛА 2003: КК МЛАДОСТ MAX BET 
 
- Без примедби на организатора утакмице као ни на гостујућу екипу. 
 
КК ТАМИШ: ОКК БЕОГРАД 
 
-OKK БЕОГРАД изриче се новчана казна у износу од 12.000 динара због досуђене 
техничке грешке клупи-друга од почетка такмичења ( чл 52 тачка Г 7 
Дисциплинског правилника 2022). 
-Тренеру ОКК БЕОГРАД Авдаловић Вулету изриче се новчана казна у износу од 
6.000 динара због досуђене техничке грешке ( чл 52 тачка Г 7 Дисциплинског 
правилника 2022). 
 



 
КК ВОЈВОДИНА:КК ДУНАВ 
 
- Без примедби на организатора утакмице као ни на гостујућу екипу. 
 
 
KK СЛОБОДА: KK DYNAMIC BALKAN BET 
 
-КК СЛОБОДА изриче се новчана казна у износу од 6.000 динара због досуђене 
техничке грешке клупи ( чл.52 тачка Г 7 Дисциплинског правилника 2022). 
 
-Тренеру КК СЛОБОДА Гашић Велимиру изриче се новчана казна у износу од 6.000 
динара због досуђене техничке грешке клупи ( чл.52 тачка Г 7 Дисциплинског 
правилника 2022). 
 
-Играчу бр. 15 КК СЛОБОДА Миладиновић Давиду изриче се новчана казна у 
износу од 6.000 динара због досуђене техничке грешке клупи ( чл.52 тачка Г 7 
Дисциплинског правилника 2022). 
 
Следеће одлуке односе се на утакмице четрнаестог кола. 
 
МКК СПАРТАК OFFICE SHOES: KK DYNAMIC BALKAN BET 
 
- Без примедби на организатора утакмице као ни на гостујућу екипу. 
 
 
КК ДУНАВ; КК СЛОБОДА 
 
- Без примедби на организатора утакмице као ни на гостујућу екипу. 
 
ОКК БЕОГРАД; КК ВОЈВОДИНА 
 
- Без примедби на организатора утакмице као ни на гостујућу екипу. 
 
 
КК МЛАДОСТ MAX BET:КК ТАМИШ 
 
-Тренеру КК ТАМИШ  Јовичић Бојану изриче се новчана казна у износу од 18.000 
динара због досуђене техничке грешке-трећа од почетка такмичења ( чл. 52 тачка 
Г 7 Дисциплинског правилника 2022 ). 
 
- Играчу бр. 51 Станојевић Бојану изриче се новчана казна у износу од 12.000 
динара због досуђене техничке грешке-друга од почетка такмичења ( чл.52 тачка 



Г 7 Дисциплинског правилника 2022). 
 
КК ВРШАЦ: КК КОЛУБАРА ЛА 2003 
 
- Без примедби на организатора утакмице као ни на гостујућу екипу. 
 
ОКК НОВИ ПАЗАР: КК ЧАЧАК 94 QUANTOX 
 
- Без примедби на организатора утакмице као ни на гостујућу екипу. 
 
КК ЗЛАТИБОР GOLD GONDOLA: КК ЗДРАВЉЕ ЛЕСКОВАЦ 
 
-Играчу бр.35 КК ЗЛАТИБОР GOLD GONDOLA Тејић Марку изриче се новчана казна 
у износу од 18.000 динара због досуђене техничке грешке-трећа од почетка 
такмичења ( чл.52 тачка Г 7 Дисциплинског правилника 2022). 
 
КК СЛОГА: КК МЕТАЛАЦ 
 
-Без примедби на организатора утакмице као ни на гостујућу екипу. 
 
 
 
НАПОМЕНЕ ДИСЦИПЛИНСКОГ СУДИЈЕ 
 
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 27.12.2022.године                                                    ДИСЦИПЛИНСКИ СУДИЈА  
 
                                                                                                               Ср.        Драгутин Илић 


