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КОШАРКАШКИ САВЕЗ СРБИЈЕ 
 
1. ОПШТА УПУТСТВА 

 
Овај протокол сачињен је са циљем спречавања могућег заражавања вирусом 

КОВИД-19 спортиста, спортских стручњака, службених лица и свих осталих лица укључених 
у одигравање и организацију утакмица Кошаркашког савеза Србије. 

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

Мере и упутства за организацију утакмица предвиђене овим протоколом дужни да 
примењују сви кошаркашки клубови учесници 1.МЛС, 2.МЛС, 1.ЖЛС, 2.ЖЛС, 1.МРЛ, 2.МРЛ, 
1.ЖРЛ, 3.МРЛ, 2.ЖРЛ и МК, и његово непоштовање повлачи дисциплинску одговорност 
клубова у складу са одредбама Дисциплинског правилника КСС, које се односе на слабу 
организацију утакмице. Контролу спровођења овог протокола врши делегат утакмице. 

Свим наведеним клубовима из става 3, препоручује се да изврше једно ПЦР 

тестирање, антигенски или серолошки тест играча и тренера пре почетка сезоне, а 
препоручује се и периодично тестирање у току такмичења, све у циљу откривања 
потенцијално инфицираних лица. Играчи и тренери клуба који су примили трећу дозу било 
које вакцине, они који су у периоду од шест месеци пре почетка такмичења извршили 
имунизацију са две дозе било које вакцине, као и они коју су прележали КОВИД-19, нису у 
обавези да изврше тестирање пре почетка сезоне.  

Играчи и тренери клуба који су y периоду од шест месеци пре почетка такмичења:  
- извршили имунизацију са две или три дозе било које вакцине,  
- имају позитиван серолошки тест, 

нису у обавези да изврше тестирање пре почетка сезоне.Лица која припадају наведеним 
категоријама су у обавези да доставе одговарајуће потврде. 

Неопходно је разумевање и озбиљан приступ приликом организације утакмица како 
би смо сви заједно сачували здравље наших спортиста и нас самих. 
 
2. ЗОНЕ У СПОРТСКИМ ОБЈЕКТИМА 
 

Простор спортског објекта подељен је у три зоне: 
- Зона 1 - терен и појас око терена, тунел за излазак на терен, 

свлачионице, ходници, амбуланта и остале просторије које непосредно 
користе играчи и службена лица. 

- Зона 2 - трибине, просторије за медије, контролне собе и станице, остале 
унутрашње просторије у спортском објекту. 

- Зона 3 - спољашност спортског објекта, паркинг за службена лица и 
екипе, простор за репортажна кола итд. 

Свака од три наведене зоне представља физички одвојене целине и које су удаљене 
једна од друге. 

 
3. КАТЕГОРИЈЕ ЛИЦА КОЈИМА ЈЕ ДОЗВОЉЕНО ПРИСУСТВО НА УТАКМИЦИ 

 
Због опасности од ширења заразне болести вирусом КОВИД-19, присуство гледалаца 

на утакмицама у лигама Кошаркашког савеза Србије дозвољено је у складу са одлуком 
надлежних органа Републике Србије по овом питању, до 30% капацитета хале уз 
обавезно ношење заштитне маске од стране посетилаца и организатора.. 

КСС ће пратити препоруке и упутства надлежних органа Републике Србије и уколико 
је потребно, током сезоне кориговати део који се тиче присуства гледалаца на спортским 
такмичењима у затвореним спортским објектима. 

Организатор утакмице сноси пуну одговорност за број присутних лица у хали, а 
кршење правила подлеже санкцији прописаној од стране државних органа Републике 
Србије. 
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4. РАСПОРЕД ЛИЦА ПО ЗОНАМА 
 

Зона 1 - укључује играче, стручни штаб, судије, делегата и контролоре, техничко 
особље за одржавање спортског објекта и хигијене, камермане и ТВ оператере, фотографе, 
представнике КСС, анти допинг агенције. 

Зона 2 - укључује представнике медија, менаџмент клубова, камермане, ТВ 
оператере, редаре, техничко особље одржавања спортског објекта и хигијене и 
представнике МУП-а и гледаоце. 

Зона 3 - укључује редарску службу, медицинско особље на улазима, особље ТВ и 
представнике МУП-а. 

Све остале површине ван спортског објекта сматрају се јавним површинама за које су 
надлежни представници МУП-а. 

 

ЗОНА 1 ЗОНА 2 ЗОНА 3 

Играчи оба тима Менаџмент оба клуба Редарска служба 

Стручни штаб оба тима Акредитовани новинари Медицинско особље на 
улазима 

Судије и контролор суђења Прикупљачи података Репортажна кола 

Делегат, Комесари Камермани и ТВ оператери МУП 

Брисачи паркета Редарска служба  

Хитна помоћ Представници КСС   

Камермани и ТВ оператери Техничко особље  

Анти допинг МУП  

Акредитовани фотографи Гледаоци  

Техничко особље   

Редарска служба   

МУП   

 
Број лица у свим зонама потребно је свести на апсолутни минимум који је 

неопходан за несметану организацију утакмице. У случају процене да је у некој од зона 
присутан већи број лица, делегат утакмице је овлашћен да изврши прерасподелу лица. 

 
5. УПУТСТВА ЗА ПРИПРЕМУ ПРОСТОРИЈА И РЕКВИЗИТА 
  

На свим званичним и незваничним утакмицама неопходно је: 
- Појачати хигијенске мере и надзор у спортском објекту, свлачионицама и 

свим осталим просторијама уз обављање чешћег прања и дезинфиковања 
опреме, намештаја, прибора за рад итд. 

- Клуб домаћин је дужан да изврши дезинфекцију свих унутрашњих 
просторија у зонама 1 и 2, клупа за резервне играче сат времена пре 
почетка утакмице као и непосредно након њеног завршетка. 

- Пре почетка утакмице и у полувремену лопте које се користе за загревање 
и којима се игра утакмица морају се дезинфиковати. 

- Испред и у свлачионицама поставити посуде са средства за дезинфекцију 
руку. 

- У свим затвореним просторијама врата држати што је више могуће 
отворена, избегавати додиривање брава и поставити средства за 
дезинфекцију руку. 

- На улазима у делу спортског објекта, у оквиру зоне 1, као и испред 
свлачионица,  који користе играчи морају бити постављене дезо баријере. 

- Обавештењa - препоруке о свим хигијенско - здравственим превентивним 
мерама морају бити истакнута у свим деловима спортског објекта. 

- Организатор је дужан да обезбеди посебну корпу са кесом за одлагање 
употребљене пластичне и друге амбалаже, папирних марамица и убруса, 
употребљене бандаже и сл. Садржај се затвара у кеси и одлаже као 
комунални отпад. 
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- Мора се обезбедити корпа са кесом за одлагање употребљене спортске 
опреме и пешкира. Кесе се затварају и потом у кесама носе из спортског 
објекта. Руковање са овом опремом треба радити са рукавицама. 

Иако је ово протокол организације утакмица неопходно је да исте мере важе и за 
тренинге тј. да се пре и после тренинга изврши дезинфекција простора/сала и свлачионица, 
као опреме (лопте, струњаче, опрема за стречинг итд...). 
 
6. ПОНАШАЊЕ ЛИЦА У СПОРТСКОМ ОБЈЕКТУ ЗА ВРЕМЕ ТРАЈАЊА УТАКМИЦЕ 
 

Ношење заштитних маски у затвореним просторима у оквиру спортског објекта је 
ОБАВЕЗНО. 

Сви учесници у организацији и спровођењу утакмице дужни су да поштују мере које 
се односе на обавезно држање безбедне физичке дистанце од минимум 2 метра. 

Свим лицима којима је дозвољен улазак у спортски објекат, мора се обавити 
скенирање телесне температуре бесконтактним топломером. Лицима код којих се установи 
повишена телесна температура (виша од 37,1) као и лица која одбију скенирање не могу 
ући у халу. 

Обавезa лица задуженог за спровођење Протокола (Ковид редар), испред клуба 
организатора утакмице, је да у присуству делегата, на терену пре предвиђеног почетка 
загревања, изврши мерење телесне температуре бесконтактним топломером играчима, 
тренерима и службеним лицима. 

Уколико постоје могућности препоручује се да се што више активности обавља на 
самом улазу у халу у простору између спољашњег дела хале и самог улаза. 

 
Посебна упутства за играче и службена лица у Зони 1: 

- Сва лица морају се придржавати правила везаних за држање минималне 
физичке дистанце. 

- Медицинско особље сваког клуба дужно је да према ранијим препорукама 
води евиденцију и прати здравствено стање својих играча и чланова 
стручног штаба непосредно пре утакмице везано за КОВИД-19 инфекцију. 

- Приликом доласка у спортски објекат сви играчи и службена лица морају 
носити заштитне маске. 

- Забрањено је задржавање у свлачионицама дуже од 30 минута. 
- Забрањено је међусобно руковање у рестриктивном простору као и на 

терену пре почетка утакмице између играча и судија. 
- Излаз за играче и службена лица, тунел за излазак на терен морају бити 

без деце, маскота или било ког другог особља. 
- Особље у спортским објектима задужени за брисање паркета у току 

утакмице морају периодично да дезинфикују руке. 
- Уколико (обавезно) је могуће на клупама за резервне играче успоставити 

минималну физичку дистанцу од 1 метар уз обавезно ношење заштитних 
маски. 

- Уколико се пре почетка, током или на крају утакмице, све до напуштања 
просторија спортског објекта, појави било који симптом, било ког члана 
екипе (играчи, стручни штаб, чланови управе), који указује на КОВИД-19 
инфекцију, особа са симптомима се одмах упућује лекару.  

- Обавеза делегата је да евидентира у свом извештају податке лица из 
претходног става.  

- Управа клуба је дужна да извештај лекара, за лице из претходног става, 
достави руководству такмичења. Уколико се потврди присуство вируса 
КОВИД-19 код евидентираног члана екипе, остали чланови екипе су дужни 
да прате своје здравствено стање, и тек уколико се појави било који 
симптом који указује на КОВИД-19 инфекцију, то лице се упућује лекару. 
Управа клуба је дужна да обавести и достави извештај лекара руководству 
такмичења о сваком новом случају присуства вируса КОВИД-19 код члана 
екипе. 
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Посебна упутства за лица у Зони 2: 
- Сва лица морају се придржавати правила везаних за држање минималне 

физичке дистанце. 
- Забрањено је међусобно руковање. 
- Обавезно је да чланови менаџмента оба клуба и гледаоци буду максимално 

одвојени и да успоставе минималну физичку дистанцу од 1 метар уз 
обавезно ношење заштитних маски. 

- Лица која бораве у просторима намењеним медијима морају обавезно 
носити заштитне маске, успоставити минималну физичку дистанцу од 1 
метар и припадати искључиво категоријама лица којима је одобрено 
присуство у складу са Протоколом. 

 

7. МЕДИЈИ 
 

Приступ Зони 1 дозвољен је само акредитованим фотографима, камерманима и 
оператерима ТВ чији је број потребно свести на минимум, а који обавезно морају носити 
заштитне маске. 

Представници медија у прес ложама морају поштовати правило држања минималне 
физичке дистанце и носити заштитне маске. 

Право на интервју са по једним играчем сваке екипе и тренерима морају бити уз 
обезбеђивање минималне препоручене удаљености новинара од учесника интервјуа. 

Нису дозвољени интервјуи по доласку играча у халу. 
Није дозвољен приступ и коришћење микс зона. 
На терену се не смеју постављати камере за флеш интервјуе. 
Камере у свлачионицама нису дозвољене пре и после меча. 
Конференција за медије на крају меча може бити одржана уз поштовање свих 

препоручених мера које се односе на ношење заштитних маски и држање физичке дистанце. 
 
8. ПРЕГЛЕДИ / ИЗЈАВЕ 
 

Обавезан је визуелни лекарски преглед свих играча и стучног штаба на последњем 
тренингу пред утакмицу, од стане клупског лекара са евидентирањем телесне температуре, 
података и симптома индикативних за КОВИД-19. 

Писмени извештај о прегледу обавезно се доставља делегату утакмице, са списком 
играча који су прегледани и по одобрењу лекара могу да наступе на утакмици. Овај 
извештај је само процена лекара, а не гаранција да неко није заражен. 

Пред сваку утакмицу делегату се обавезно доставља КОВИД-19 изјава којом се 
потврђује да у периоду од 10 дана од дана давања изјаве играчи и чланови стручног штаба 
клуба нису били у свесном контакту са особом код које је потврђена болест КОВИД-19. 
 
9. ПУТОВАЊА АУТОБУСОМ 
 

Обавезна дезинфекција аутобуса и дезинфекција руку пре уласка у аутобус, 
редуковање броја људи и седење са што већом дистанцом.  

Обавезно мерење температуре играчима пре уласка у аутобус. 
Обавезно ношење заштитних маски у аутобусу. 
 

10. ПУТОВАЊА АУТОМОБИЛОМ 
 

Обавезна дезинфекција аутомобила којим путују службена лица, дезинфекција руку и 
обавезно ношење заштитних маски приликом путовања. 

Приликом путовања службених лица у једном аутомобилу могу бити највише четири 
особе. 
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11. ОДЛАГАЊЕ УТАКМИЦЕ 
 

11.1. ГРУПНО / ПОЈЕДИНАЧНО ТЕСТИРАЊЕ 
 

1. У случају да екипа има потврђеног позитивног играча/тренера (уз обавезну доставу 
налаза/резултата теста) може тражити одлагање утакмице. 

2. У случају да надлежни локални Институт (завод) за јавно здравље изда налог о 
карантину/самоизолацији за све играче и чланове стручног штаба, који су били у 
блиском контакту са позитивним играчем, клуб може тражити одлагање утакмице. 
Одлуку о изолацији читавог тима, оверену и потписану од надлежног института за 
јавно здравље, обавезно доставити Комесару такмичења. 

3. Клуб има право да не тражи одлагање утакмице, већ позитивног или позитивне 
играче упути у изолацију, заједно са играчима који су били у блиском контакту са 
оболелим играчем и наступа на утакмицама са играчима на лиценцном списку, са 
негативним резултатом теста, који нису били у блиском контакту са оболелим 
играчима. 

 
- У случају из става 1 ове тачке, када клуб жели одлагање утакмице, утакмица се 

одлаже за период од највише десет (10) дана од дана када је потврђен позитиван 
резултат код играча/тренера на тестирању, 

- У том периоду обавезан је надзор и интезивно праћење стања свих осталих 
чланова екипе како би се утврдило да ли је још неко заражен, 

- У случају када клуб тражи одлагање утакмице, дужан је да неодложно у року од 3 
дана изврши тестирање свих чланова клуба и утврди њихово стање, 

- Након тестирања сви позитивни играчи/тренери прате упутства надлежних 
институција (карантин/самоизолација), а клуб одложену утакмицу игра са 
играчима на лиценцном списку, са негативним резултатом теста, у првом 
слободном термину који одреди Комесар такмичења,  

- Одложена/е утакмице по овом основу морају да се одиграју у првим слободним 
терминима ванредног кола (уторак/среда/четвртак), док се редовна кола играју по 
распореду, 

- Након истека 14 дана од дана када је потврђен позитиван резултат 
играчи/тренери су дужни да ураде нови тест који мора бити негативан, а одмах 
морају да ураде специјалистички преглед (кардиолог, пулмолог, нефролог), 

- У случају да након истека 14 дана и поновног тестирања исти играчи/тренери у 
екипи добију позитиван резултат, они остају у изолацији и даље, утакмица се не 
одлаже, већ се игра са играчима с на лиценцном списку, са негативним 
резултатом теста, у првом слободном термину који одреди Комесар такмичења. 

- У случају из става 2 ове тачке, када локални надлежни Институт (завод) за јавно 
здравље изда налог о карантину/самоизолацији за све блиске контакте утакмица 
се одлаже за период до када је прописана изолација од стране надлежног 
института. 

- У случају из става 2 ове тачке, своју прву утакмицу игра пет (5) дана након 
изласка из карантина. У зависности када долази пети дан од завршетка 
карантина, могуће је да клуб прво одигра заосталу утакмицу, па онда утакмицу 
редовног кола, 

- Након истека карантина/самоизолације чланова екипе, сви који су били у 
карантину су дужни да ураде нови тест који мора бити негативан, а 
играчи/тренери код којих је био потврдђен позитиван резултат, одмах морају да 
ураде специјалистички преглед (кардиолог, пулмолог, нефролог),  

- Клуб сноси трошкове тестирања и лекарских прегледа за своје чланове, 
- Кршење правила самоизолације подлеже санкцији прописаној од стране државних 

органа Републике Србије, 
 

11.2. ЛИГАШКИ ДЕО ТАКМИЧЕЊА / ПЛЕЈОФ / ПЛЕЈАУТ 
 
У последња два (2) кола лигашког дела такмичења/Плејофа/Плејаута није дозвољено 

одлагање утакмица. 
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Клуб наступа са здравим играчима и потребно је да има осам (8) играча на 
лиценцном списку са негативним резултатом теста, који могу да наступају на утакмици. 

У случају да екипа нема довољан број играча на лиценцном списку са негативним 
резултатом тестом, утакмица се региструје службеним резултатом у корист противничке 
екипе. 

На клуб који по овом основу изгуби две утакмице службеним резултатом, не 
примењује се члан 104. Правилника о такмичењу. 

 
12. ДЕФИНИЦИЈА БЛИСКОГ КОНТАКТА 

 
Блиски контакт укључује било коју од доле наведених изложености код особе која је 

била у контакту са случајем КОВИД-19 у периоду 48 часова пре појаве симптома до 14 дана 
након појаве симптома код тог случаја КОВИД-19: 

- Директан физички контакт с оболелим од КОВИД-19 (нпр. руковање, љубљење, 
мажење), 

- Незаштићен директан контакт с инфективним излучевинама оболелог од COVID-
19 (додиривање коришћених марамица голом руком или нпр. ако се болесник 
искашље у особу), 

- Контакт лицем у лице с КОВИД-19 болесником на удаљености мањој од два метра 
у трајању дужем од 15 минута, 

- Боравак у затвореном простору (нпр. учионица, соба за састанке, чекаоница у 
здравственој установи итд.) са КОВИД-19 болесником у трајању дужем од 15 
минута, 

- Здравствени радник или друга особа која пружа непосредну негу оболелом од 
КОВИД-19 или лабораторијско особље које рукује с узорцима оболелог без 
коришћења препоручене личне заштитне опреме (ЛЗО) или ако је дошло до 
пропуста у кориштењу ЛЗО, 

- Контакт у авиону или другом превозном средству с болесником два места испред, 
иза, или са стране; сапутници или особе које се брину о болеснику током 
путовања; особље које је послуживало у делу авиона у којем седи болесник (ако 
тежина клиничке слике или кретање болесника упућује на изложеност већег броја 
путника, блиским контактима се могу сматрати путници целог одељка или целог 
авиона). 

Напомена: Код асимптоматских случајева КОВИД-19, контактом се сматра особа која 
је била у блиском контакту са тим случајем у периоду од 48 часова пре до 14 дана након 
датума узорковања. 

 
13. ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 

 
Клубови, играчи и тренери су одговорни за своју здравствену заштиту и дужни су да 

спроводе епидемиолошке мере. 
Клуб може да тражи одлагање утакмице, што нужно не значи да мора да тражи 

одлагање утакмице, већ може играче који су позитивни да изолује и утакмице игра у 
ростеру који је преостао. 

Позитиван резултат тренера улази у број позитивних лица због којих се може 
тражити одлагање утакмице. 

Позитиван резултат пратилаца не улазе у број позитивних лица због којих се може 
тражити одлагање утакмице. 

Клуб за своје играче и тренере може извршити ПЦР или антигенски тест код 
овлашћених лабораторија. 

Клуб је у обавези да резултате/налазе тестова, референтних лабораторија/установа, 
својих играча/тренере достави Комесару за свако тестирање које обави. Комесар има право 
да, уколико му клуб не достави резултате тестирања, не дозволи одлагање утакмице. 

Играчи са симптомима (повишена температура, кашаљ и сл.) не сматрају се 
потврђеним позитивним играчима због којих је могуће евентуално одлагање утакмице. 

Играчи који су изашли из прописане изолације и који су добили негативно мишљење 
доктора за наставак тренажног и такмичарског процеса не сматрају се играчима због којих је 
могуће евентуално даље одлагање утакмице. 
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Процедура повратка у такмичење је услов за одигравање утакмица. 
Утакмица се може одиграти уколико екипа има осам (8) играча на 

лиценцном списку са негативним резултатом теста. 
Иста утакмица се може одложити више од једног пута уколико се потврде позитивни 

играчи унутар једне, а након одређеног периода и друге екипе које се међусобно састају. 
Клуб је дужан да своју одложену утакмицу закаже у складу са овим Протоколом и 

одигра је у првом слободном термину током недеље (уторак/среда/четвртак), у договору са 
противничком екипом. Уколико клубови не постигну договор, одлуку о термину одигравања 
одложене утакмице доноси Kомесар.  

Клуб домаћин који не закаже утакмицу на начин утврђен Пропозицијама и овим 
Протоколом губи утакмицу службеним резултатом 20:0 и не добија бод у пласману. 

Клуб гост који одбије да игра утакмицу у термину који је клуб организатор утакмице 
заказао на начин утврђен Пропозицијама и овим Протоколом губи утакмицу службеним 
резултатом 20:0 и не добија бод у пласману. 

Клуб који по овом основу изгуби две утакмице службеним резултатом се кажњава у 
складу са Правилником о такмичењу КСС (члан 104). 

За случајеве који нису дефинисани овим одредбама Комесар самостално може донети 
одлуку. 

Непоштовање ових наведених обавеза подлеже санкционисању, од стране државних 
органа Републике Србије. 

Молимо вас за разумевање и озбиљан приступ приликом организације утакмица како 
би смо сви заједно сачували здравље наших спортиста и нас самих. 

 
 

КОШАРКАШКИ САВЕЗ СРБИЈЕ 
КОМИСИЈА ЗА ТАКМИЧЕЊЕ 

 


