
 

 

 

 
 
 
 

 
 
Београд, 18. Септембар 2020. године 
 
РЕГИОНАЛНИ КОШАРКАШКИ САВЕЗИ 
КЛУБОВИМА СЕНИОРСКИХ РЕГИОНАЛНИХ ЛИГА, КЛУБОВИМА МК 
СЛУЖБЕНИМ ЛИЦИМА - Делегати, судије, помоћне судије, статистичари 

 
ПРЕДМЕТ:                         Информација о тестирању SARS CoV 2  
 
 Поштовани, 

У циљу спречавања ширења заразне болести проузроковане вирусом КОВИД-19, као 
и придржавања упутстава из Протокола организације утакмица, објављеног 10. септембра 
2020. године, Кошаркашки савез Србије препоручује и следеће мере за клубове 
сениорских регионалних лига, клубовe МК, службена лица (делегати, судије, 
помоћне судије, статистичари), и то: 

1. Клубови 1.МРЛ, 2.МРЛ, 3.МРЛ, 1.ЖРЛ и 2.ЖРЛ - неопходно је да изврше 
тестирање пре почетка такмичења. 

2. Клубови млађих категорија - неопходно је да изврше тестирање пре почетка 
такмичења. 

3. Службена лица (делегати, судије, помоћне судије, статистичари) - неопходно је да 
изврше тестирање пре почетка такмичења. 

4. Горе наведена лица су у обавези да попуне и доставе изјаву (из прилога), 
канцеларији одакле се води такмичење.  
Пожељно је да клубови доставе изјаве играча/ица приликом лиценцирања. 
Уколико нису у могућности да их доставе приликом лиценцирања, дужни су да их 
доставе делегату утакмице (прва утакмица у такмичењу на којој учествују).  
Исто важи и за службена лица. 

 
Клубови/службена лица по свом нахођењу тестирања могу да ураде у било којој 

референтној здравственој установи. 
УКОЛИКО РКС који води такмичење и коме је поверено такмичење у сениорским 

регионалним лигама и такмичењу МК, сматра да је тестирање непотребно или необавезно, 
могуће је да одлуком свог органа да и другачије препоруке и преузме одговорност, као и да 
о томе обавести КСС. 

 
Још једном напомињемо и позивамо све актере да се максимално 

придржавају мера социјалне дистанце, ношења заштитних маски и дезинфекцији. 
 
ТЕСТИРАЊЕ 
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. Уколико желе, клубови/службена лица могу да ураде ПЦР тест.  

 
Срдачан поздрав, 
Кошаркашки савез Србије 
Душан Пројовић, Потпредседник КСС 


