
 

 

 
 
 
 
 
 
Београд, 22. септембар 2020. године 
 
КЛУБОВИМА ТАКМИЧЕЊА КСС 
ДЕЛЕГАТИМА ТАКМИЧЕЊА КСС 
 
ПРЕДМЕТ:    ПРОТОКОЛ КОВИД-19 
 
 Поштовани, 

У циљу спровођења мера заштите од заразне болести проузроковане вирусом КОВИД-
19, КСС је направио Протокол организације утакмица, у коме смо се трудили да обухватимо 
све сегменте, и предупредимо ширење вируса како међу играчима, тако и свим осталим 
актерима утакмице. Наравно, јасно је да ниједан протокол неће у потпуности искоренити 
вирус, али ће свакако помоћи, уколико се сви будемо придржавали прописаних мера, у 
спречавању ширења вируса. 

Улазак у спортски објекат је надлежност титулара спортског објекта који треба да се 
придржава мера и препорука надлежних државних органа. 

Сваки клуб мора имати лице које ће спроводити Протокол. Препорука је да то буде 
здравствени радник (клупски лекар/физиотерапеут). 

Обавезa лица задуженог за спровођење Протокола, испред клуба организатора 
утакмице, је да у присуству делегата на 40 минута пре предвиђеног почетка утакмице 
испред записничког стола изврши мерење телесне температуре бесконтактним 
топломером, и то: 

 
1. Играчима домаће екипе (играчи, тренери, чланови стручног штаба) 
2. Играчима гостујуће екипе (играчи, тренери, чланови стручног штаба) 
3. Службеним лицима (судије, делегат, помоћне судије, статистичари, 

официјелни спикер) 
 

Свако лице чија је телесна температура 37,2 и изнад се евидентира (име и презиме, 
висина телесне температуре, број телефона и адреса становања) и тој особи се не 
дозвољава присуство утакмици, а евиденција (изјава) се предаје делегату утакмице. 

Сходно горе наведеном, у сезони 2020/2021 делегати на утакмицама свих 
такмичења КСС, након што здравствени радник заврши са мерењем телесне температуре 
свих актера утакмице, прибавља од њега извештај (изјава). Уколико се утврди да неко од 
(играч, члан екипe, стручни штаб), има повишену температуру од дозвољене, дужан је да 
одмах по завршетку утакмице обавести руководство такмичења. 

Делегати су посебно одговорни за евидентирање свих пропуста клуба, 
организатора утакмице посебно, сходно Правилнику о организацији утакмице.  

Непоштовање наведених обавеза из Протокола, посебно од стране клуба 
организатора утакмице, подлеже санкционисању, како од стране државних органа Републике 
Србије тако и од стране КСС у складу са одредбама Пропозиција такмичења, Правилника о 
такмичењу и Дисциплинског правилника које се односе на слабу организацију утакмице. 
 
Кошаркашки савез Србије 
Душан Пројовић, с.р 


