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КЛУБОВИМА СЕНИОРСКИХ ЛИГА – ПРВА И ДРУГА МУШКА РЕГИОНАЛНА ЛИГА 
КЛУБОВИМА МК 
СЛУЖБЕНИМ ЛИЦИМА - Делегати, судије, помоћне судије, статистичари 

 
ПРЕДМЕТ: КРАЋИ ИЗВОД ИЗ ПРОТОКОЛА И ПРЕПОРУКА О ОРГАНИЗАЦИЈИ УТАКМИЦА  
 
Поштовани, 
У циљу спречавања ширења заразне болести проузроковане вирусом КОВИД-19, Кошаркашки савез 
Србије је доставио више докумената у којима су дефинисани услови и препоруке у вези 
организације такмичења-утакмица. 
Овим путем достављамо краћи и сажети  

 

ИЗВОД ОБАВЕЗНИХ И ПРЕПОРУЧЕНИХ МЕРА: 
 

ТЕСТИРАЊЕ 
Пре почетка такмичења сви актери такмичења (клубови – играчи, тренери и пратећа лица, 
службена лица – делегати, судије, помоћне судије, статистичари) обавезни су да ураде једно од 
наведених тестирања и извештаје о тестирању приложе делегату утакмице на увид пре почетка 
утакмице. 
Клубови/службена лица по свом нахођењу тестирања могу да ураде у било којој референтној 
здравственој установи. 

 
ТИПОВИ ТЕСТИРАЊА – потребно урадити један по сопственом одабиру 
1. Тест за одређивања укупних антитела на SARS CoV 2,  
2. Серолошки ELISA тест SARS CoV 2 IgM i IgG, као и брзи тест (антигенски тест) 
3. ПЦР тест.  

 

ИЗЈАВА О КОНТАКТУ СА ЗАРАЖЕНИМА COVID 19 
Пре почетка такмичења-утакмице сви актери такмичења (играчи, тренери и пратећа лица, службена 
лица – делегати, судије, помоћне судије, статистичари) обавезни су да делегату утакмице предају 
потписану изјаву да у периоду од 10 дана од дана давања изјаве нису били у свесном контакту са 
особом код које је потврђена болест COVID 19 (Образац Изјаве чланова клуба и Изјаве службених 
лица у прилогу). 
 
ИЗЈАВА ОРГАНИЗАТОРА ТАКМИЧЕЊА О СПРОВОЂЕЊУ ПРОТОКОЛА 
Пре почетка такмичења-утакмице клуб организатор је у обавези да делегату утакмице достави 
Изјаву клуба о спровођењу протокола о организацији утакмице (Образац Изјаве у прилогу). 
 

ПРАВИЛА ПОНАШАЊА У СПОРТСКОМ ОБЈЕКТУ 

1. На видном месту обавезно морају бити истакнута правила понашања (документ у прилогу); 

 

2. Сви учесници у организацији и спровођењу утакмице дужни су да се придржавају свих 
прописаних мера Владе Републике Србије и Кошаркашког савеза Србије које се односе на 
спречавање ширења заразне болести вирусом КОВИД-19; 
 

3. Одржавање такмичења у затвореном простору – ШКОЛСКИМ СПОРТСКИМ САЛАМА И 

СПОРТСКИМ САЛАМА је без присуства публике. Такмичењу могу да присуствују играчи и 

стручни штаб екипа, службена лица и 3 представника клуба организатора; 

 



4. На улазу у објекат и у салу у којој се одржава такмичење обавезно стоји дезо баријера; 

 

5. Обавезна је дезинфекција лопти пре почетка и на полувремену утакмице; 

 

6. Забрањено је међусобно руковање; 

 

7. Организатор такмичења-утакмице је у обавези да пре почетка такмичења-утакмице, сваком 

активном учеснику такмичења (члановима екипа и службеним лицима) код записничког 

стола мери телесну температуру и дезинфикује руке препаратом на бази 70% алкохола. 

Уколико било које лице има повишену телесну температуру (изнад 37,2) или друге знакове 

респираторне инфекције (кашаљ, малаксалост, отежано дисање и др.) том лицу неће бити 

дозвољен улазак у објекат, 

 

8. Организатор такмичења-утакмице је у обавези да присутним представницима клуба – 

менаџмента при уласку у спортски објекат мери телесну температуру и дезинфикује руке 

препаратом на бази 70% алкохола. Уколико било које лице има повишену телесну 

температуру (изнад 37,2) или друге знакове респираторне инфекције (кашаљ, малаксалост, 

отежано дисање и др.) том лицу неће бити дозвољен улазак у објекат; 

 

9. Пре почетка такмичења, као и након одржаног такмичења све просторије објекта морају 

бити проветрене, а подови, опрема, справе и реквизити дезинфиковани; 

 

10. Сви активни учесници такмичења-утакмице приликом доласка и уласка у спортски објекат 

морају носити заштитне маске; 

 

11. Сви присутни представници клуба - менаџмента приликом доласка и боравка у спортском 

објекту морају носити заштитне маске и придржавати се мере физичке дистанце; 

 

12. Придржавати се и свих других мера прописаних у званичном документу КСС – Протокол 

организације утакмице у ванредним околностима (документ у прилогу); 

 

 

ЗА КОНТРОЛУ СПРОВОЂЕЊА МЕРА И ПРЕПОРУКА НАДЛЕЖАН ЈЕ ДЕЛЕГАТ УТАКМИЦЕ ! 

 


