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                   ИЗВЕШТАЈ ДИСЦИПЛИНСКОГ СУДИЈЕ ДВАДЕСЕТПЕТО КОЛО 
 

 
КК ВОЈВОДИНА : МКК СПАРТАК OFFICE SHOES 
 
- Без примедби на организатора утакмице као ни на гостујућу екипу. 
 
КК ТАМИШ : КК СЛОБОДА 
 
- КК СЛОБОДА изриче се новчана казна у износу од 12.000 динара због досуђене 
техничке грешке клупи – друга од почетка такмичења (члан 52 тачка Г7 
Дисциплинског правилника 2022). 
 
КК КОЛУБАРА ЛА 2003 : KK DYNAMIC BALKAN BET 
 
- Без примедби на организатора утакмице као ни на гостујућу екипу. 
 
КК ЧАЧАК 94 QUANTOX : КК ДУНАВ 
 
- Тренеру КК ДУНАВ Ашћерић Митру изриче се новчана казна у износу од 18.000 
динара због досуђене техничке грешке – трећа од почетка такмичења (члан 52 
тачка Г7 Дисциплинског правилника 2022). 
 
КК ЗДРАВЉЕ ЛЕСКОВАЦ : ОКК БЕОГРАД 
 
- Играчу бр. 33 ОКК БЕОГРАД Самарџиски Предрагу изриче се новчана казна у 
износу од 6.000 динара због досуђене техничке грешке (члан 52 тачка Г7 
Дисциплинског правилника 2022). 
 
КК МЕТАЛАЦ : КК МЛАДОСТ MAX BET 
 
- КК МЕТАЛАЦ изриче се новчана казна у износу од 6.000 динара због досуђене 
техничке грешке клупи (члан 52 тачка Г7 Дисциплинског правилника 2022). 
 
КК СЛОГА : KK ВРШАЦ 
 



- Без примедби на организатора утакмице као ни на гостујућу екипу. 
 
КК ЗЛАТИБОР GOLD GONDOLA : ОКК НОВИ ПАЗАР 
 
- Играчу бр. 4 ОКК НОВИ ПАЗАР „Jordon Talley“ изриче се новчана казна у износу од 
18.000 динара због досуђене техничке грешке – трећа од почетка такмичења (члан 
52 тачка Г7 Дисциплинског правилника 2022). 
 
- ОКК НОВИ ПАЗАР изриче се новчана казна у износу од 6.000 динара због 
неиспуњења финансијских обавеза у предвиђеном року (члан 52 тачка И1 
Дисциплинског правилника 2022). 
               

                   ИЗВЕШТАЈ ДИСЦИПЛИНСКОГ СУДИЈЕ ДВАДЕСЕТШЕСТО КОЛО 
 
 
МКК СПАРТАК OFFICE SHOES: КК ЗЛАТИБОР GOLD GONDOLA 
 

- Без примедби на организатора утакмице као ни на гостујућу екипу. 
 
КК СЛОГА: ОКК НОВИ ПАЗАР 
 

- Играчу бр. 4 ОКК НОВИ ПАЗАР Talley Jordan изриче се новчана казна у износу од 
24.000 динара због досуђене техничке грешке – четврта од почетка такмичења 
(члан 52 тачка Г7 Дисциплинског правилника 2022). 

 
KK ВРШАЦ: КК МЕТАЛАЦ 
 

- Без примедби на организатора утакмице као ни на гостујућу екипу. 
 

КК МЛАДОСТ MAX BET: КК ЗДРАВЉЕ ЛЕСКОВАЦ 
 

- Без примедби на организатора утакмице као ни на гостујућу екипу. 
 

ОКК БЕОГРАД: КК ЧАЧАК 94 QUANTOX 
 

- Без примедби на организатора утакмице као ни на гостујућу екипу. 
 

КК ДУНАВ: КК КОЛУБАРА ЛА 2003 
 

- Без примедби на организатора утакмице као ни на гостујућу екипу. 
 

KK DYNAMIC BALKAN BET: КК ТАМИШ 
 



- Играчу бр. 3 KK DYNAMIC BALKAN BET Бошковић Михајлу изриче се новчана казна 
у износу од 6.000 динара због досуђене техничке грешке (члан 52 тачка Г7 
Дисциплинског правилника 2022). 

 
- Тренеру КК ТАМИШ Јовичић Бојану изриче се новчана казна у износу од 30.000 
динара због досуђене техничке грешке – пета од почетка такмичења (члан 52 тачка 
Г7 Дисциплинског правилника 2022). 
 
- KK DYNAMIC BALKAN BET изриче се новчана казна у износу од 6.000 динара због 
досуђене техничке грешке клупи – (члан 52 тачка Г7 Дисциплинског правилника 
2022).  

 
- Тренеру KK DYNAMIC BALKAN BET Никитовић Саши изриче се новчана казна у 
износу од 18.000 динара због досуђене техничке грешке – трећа од почетка 
такмичења (члан 52 тачка Г7 Дисциплинског правилника 2022).  
 
- KK DYNAMIC BALKAN BET изриче се новчана казна у износу од 480.000 динара и 
забрана присуства гледалаца приликом одигравања утакмица на домаћем терену  
у трајању од четири утакмица, све због слабе организације утакмице (чл. 52 тачака 
А4, Б3, Б8, Б11, В3 и В3.1 Дисциплинског правилника 2022, као и непредузимања 
радњи организатора предвиђених одредбама члана 42 ставова 8 и 11 Пропозиција 
такмичења КЛС 2022/2023 ). 
 
-Играчу бр. 17 KK DYNAMIC BALKAN BET Шуловић Ненаду изриче се новчана казна у 
износу од 480.000 динара и временска казна забране играња у трајању од шест 
месеци (чл. 52 тачка Г6 у вези са тачком Г5 Дисциплинског правилника 2022). 
 
- Играчу бр. 51 КК ТАМИШ Станојевић Бојану изриче се новчана казна у износу од 
120.000 динара и казна забране играња на две утакмице (чл. 52 тачка Г6 у вези са 
тачком Г5.1 Дисциплинског правилника 2022). 
 
- Тренеру KK DYNAMIC BALKAN BET Никитовић Саши изриче се новчана казна у 
износу од 120.000 динара и казна забране играња/наступања на две утакмице (чл. 
52 тачка Г6 у вези са тачком Г5.1 Дисциплинског правилника 2022). 
 

КК СЛОБОДА: КК ВОЈВОДИНА 
 

- 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 22.03.2023.године                                                    ДИСЦИПЛИНСКИ СУДИЈА  
 
                                                                                                               Ср.        Драгутин Илић 
 
 


