
 

 

 
 
 
 
 
 
Београд, 15. октобар 2020. године 
 

РЕГИОНАЛНИ КОШАРКАШКИ САВЕЗИ 
КЛУБОВИ 
КОМЕСАРИ ТАКМИЧЕЊА 
 
ПРЕДМЕТ:                 TOK ТАКМИЧЕЊА У УСЛОВИМА ПАНДЕМИЈЕ / COVID-19 
 
 Поштовани, 

Овим путем желим да Вас обавестим да смо од стране надлежних органа и службених 
лица КСС, добили извештаје да поједини клубови нису у потпуности спроводили Протокол 
којим је дефинисан начин за организацију утакмица у ванредним околностима 
проузрокованим вирусном инфекцијом COVID - 19. 

 
Још једном напомињем да је Кризни штаб за сузбијање заразне болести COVID - 19 

на 45. седници одржаној 14. септембра 2020. године донео ЗАКЉУЧАК којим се усвајају 
препоруке о мерама за сузбијање и заштите од ширења заразне болести COVID-19 приликом 
одржавања спортских тренинга и такмичења у затвореном простору.  

 
Између осталог у  ставовима  2, 3, 4,  овог закључка предвиђено је следеће: 

- дозвољено је одржавање спортских тренинга и такмичења у 
затвореном простору, без присуства публике;  

- активни учесници тренинга и такмичења (спортисти који учествују у 
тренингу/утакмици/такмичењу и судије) не морају носити заштитну 
маску, док остали учесници морају носити заштитну маску;  

- уколико тренирају или се такмиче малолетна лица, која морају бити у 
присуству родитеља/одраслог, организатор тренинга или такмичења је 
дужан да упозори пратиоце малолетног лица да не могу присустовати 
тренингу/такмичењу.  

 
Закључак Кризног штаба се налази у прилогу овог дописа. 
 
Још једном се захваљујем клубовима на сарадњи око тестирања играча и показаном 

високом степену одговорности у циљу превентивне здравствене заштите играча и стручног 
особља клуба. 

 
Намера нам је да учинимо све како би у овим условима одржали такмичење, па смо 

стога и Протоколом предвидели број особа у сали у зони која није намењена активним 
учесницима и учесницима утакмице. 

 
Како је тај број потребно свести на минимум Протоколом смо предвидели  

прецизније, број људи који су у сали, позиције на којима могу да буду, мере које морају да 
се примењују (ношење маске, дистанца, дезинфекција...), уважавајући при том да присуство 
публике није дозвољено и да се сви закључци Кризног штаба односе на активне учеснике, 
учеснике и спортске реквизите. 
 



 

Питања у вези броја људи у сали, као и питања коришћења навијачких реквизита, 
заиста сматрам беспредметним и неадекватим, можда и неодговорним, када је јасно 
прецизирано под којим условима је могуће одржати такмичење. 

 
Напомињем да ово није ничији хир или жеља да се спроводи дисциплина, већ 

одговорно понашање у циљу одржавања такмичења. 
 
Кошаркашки савез Србије је свим клубовима омогућио и сноси трошкове директних 

преноса сениорских утакмица, између осталог и због тога што није дозвољено присуство 
публике у сали.  

 
Поједини клубови су крајње одговорно, што је за сваку похвалу, приступили овој 

ситуацији, отишли корак даље и успели да издејствују директне ТВ преносе на локалним 
медијима и тиме показали пун капацитет менаџмента клуба да омогући праћење утакмица за 
љубитеље кошарке у својој средини. Та врста ангажовања менаџмента клуба је дозвољена. 

 
Дакле, још једном апелујем на пуну одговорност организатора утакмица, да 

заједничком деловањем учинимо све у циљу одржавања такмичења. 
 
Кошаркашки савез Србије ће своју одговорност показати кроз сарадњу са клубовима, 

а не применом санкције, с` тим да та сарадња мора бити обострана. 
 
Свесни смо ситуације и са којим проблемима су суочени клубови у делу организације 

утакмица, зато и апелујемо за стрпљење, јер овако стање не може трајати вечно, а само 
одговорно понашање може да нас доведе у сутуацију да се обратимо надлежним органима и 
затражимо повећање броја људи у сали, што је на крају жеља свих нас. 

 
С` обзиром да смо највећи део овог дописа посветили организацији утакмица, 

прилика је да упутимо и апел и за придржавање мерама и за време спровођења тренажног 
процеса. 
 

На крају још један апел да одговорно приступимо такмичењу и да својим одговорним 
понашењем учинимо све како би се такмичење одвијало у најбољем реду. Сви смо уложили 
огроман труд и средства да створимо једине могуће услове за одигравање утакмица и 
оправдамо сврху нашег постојања. 

 
Овај допис је у духу добре намере, да на заједничком задатку покажемо међусобно 

поштовање и сарадњу. 
 

 
Срдачан поздрав, 

 
 
Кошаркашки савез Србије 
Душан Пројовић с.р., Потпредседник КСС 
 


