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УВОДНИ ДИО 

Овај Протокол представља минимум мјера које учесници у систему такмичења Kошаркашког 

савеза Републике Српске (KСРС) требају предузети за тренинге, пријатељске или службене 

утакмице. 

Основна сврха Протокола је да у највећој могућој мјери у складу са могућностима, заштити 

здравље и сигурност играча, тренера, службених особа, представника медија, те других особа 

укључених у организацију тренинга или утакмица.  

Овакав Протокол није и не може бити гаранција спречавања ширења заразе вирусом КОВИД 19, 

он представља настојање да се тај ризик минимализује одговорним поступцима свих учесника. 

Протокол ће се редовно ажурирати, у складу са епидемиолошком ситуацијом и изреченим 

мјерама и препорукама надлежних државних органа. 

Под повишеном температуром подразумијева се температура виша од 37,0 степени  

 

ОПШТИ ДИО 

Ова се упутства односе на сва такмичења у Систему такмичења КСРС. 

Упутства се односе на све врсте утакмица: првенствене, КУП, пријатељске, затворене и 

отворене утакмице клубова чланова КСРС. 

Организатор догађаја дужан је обавјестити све учеснике утакмице о протоколима наведеним у 

овом документу: 

• Број људи потребних за организацију и провођење утакмице сведен је на минимум; 
• Сви присутни у спортском објекту требају у сваком тренутку поштовати мјере у складу са 
епидемиолошком ситуацијом ради вируса КОВИД-19 према препорукама надлежних органа; 
• Употреба заштитне маске обавезна је за све особе у спортском објекту, изузев особа на терену 
(играчи и судије), играче на клупи и главног тренера екипе.  
• Сви учесници одговорни су за набављање и стављање властите заштитне маске прије уласка у 
спортски објекат. 
• Организатор има право удаљити из спортског објекта учесника који се не придржава 
прописаних мјера; 
 

ОДГОВОРНА ОСОБА 

Сваки клуб дужан је одредити особу одговорну за провођење хигијенских мјера.  

Особа одговорна за спровођење хигијенских мјера мора: 

• осигурати да плакати за јавне просторе и упуте за прање руку буду јасно истакнути на 
видљивом мјесту. 

• осигурати довољну количину средства за дезинфекцију руку које мора бити доступно: 
➢ на улазу за службене особе, 
➢ на улазу за представнике медија, 
➢ у свлачионицама екипа и службених особа, 
➢ на записничком столу, 
➢ у санитарним просторијама, 



                                                                          ПРОТОКОЛ КСРС ЗА ВРИЈЕМЕ ЕПИДЕМИЈЕ КОВИД 19  

- 2 - 
 

➢ у свим осталим затвореним просторима који се користе у спортском објекту; 
➢ на клупама за резервне играче, 
➢ доступна сваком брисачу паркета, 
➢ у подручју за ТВ продукцију. 
 

• осигурати да особе задужене за чишћење имају на располагању довољно 
дезинфекциони средстава за површине; 

• већ дезинфиковане просторије морају бити правилно означене (поставити ознаку на 
врата); 

• осигурати да се дезинфекција површина у свлачионицама проводи прије доласка екипа 
и службених лица; 

• побринути се да се лопте дезинфикују прије загријавања и одмах по завршетку 
утакмице; 

• осигурати доступност довољно безконтактних топломјера за мјерење температуре свих 
учесника; 

• осигурати довољан број одговарајућих корпи за отпад за правилно збрињавање 
искориштених заштитних маски, папирних марамица, убруса… На самом терену морају 
се налази најмање три корпе за отпад: по један уз сваку клупу за замјене и један уз 
записнички сто; 

• довољан број сапуна – средстава за прање руку; 
 

Особа одговорна за спровођење хигијенских мјера задужена је за скупљање података обе екипе 

те податке о  свим  учесницима  по  доласку  у  спортски објекат. Ти подаци укључују податке о 

температури, симптомима респираторне инфекције (кашаљ, грлобоља, болови у мишићима) 

или болова у трбуху и дијареје, те могући контакт с КОВИД-19 зараженим/потенцијално 

зараженим особама (болесни чланови уже обитељи, чланови заједничког кућанства). 

Ако било ко од учесника има симптоме забрањује му се улазак у дворану. Таква особа се упућује 

у ковид амбуланту најближе здравствене установе. Уколико се ради о службеној особи, одмах 

се обавјештава и Комесар такмичења. 

 

ПРОТОКОЛ ЗА ПРИКУПЉАЊЕ ПОДАТАКА 

Протоколи за прикупљање хигијенских података примјењују се на све екипе у свим узрасним 

категоријама и на свим нивоима такмичења за све врсте утакмица у систему такмичења КСРС. 

ПРОТОKОЛ ПРИKУПЉАЊА ХИГИЈЕНСKИХ ПОДАТАKА НА ТРЕНИНЗИМА 

Kлуб одређује особу која ће прикупљати хигијенске податке на тренинзима (тренер или особа 

одговорна за спровођење мјера). За сваки тренинг води се посебан попис (Образац 1) присутних 

особа на тренингу и подаци о измјереној тјелесној температури сваког учесника. Температура се 

мјери на челу, бесконтактно. 

Подаци се обавезно морају чувати 15 дана након сваког тренинга. 

Препоруке Института за јавно Здравље Републике Српске за превенцију ширења вируса КОВИД 

19 на тренинзима у затвореним спортским објектима доступни су на овде. 

 

 

https://www.phi.rs.ba/pdf/sadrzaj/Preporuke%20za%20treninge%20i%20sportsko%20%E2%80%93%20rekreativne%20aktivnosti%20u%20sportskim%20objektima%20tokom%20epidemije%20COVID-19.pdf
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ПРОТОKОЛ ПРИKУПЉАЊА ХИГИЈЕНСKИХ ПОДАТАKА НА ДАН УТАKМИЦЕ 

Све особе које улазе у спортски објекат морају попунити Образац 3. Уколико је неком 

измјерена температура виша од 37,0 забрањује се улазак у спортски објекат.  

ПРОТОKОЛ ЗА ЧУВАЊЕ ПОДАТАKА 

По завршетку утакмице одговорна особа сву прикупљену документацију одлаже у архиву. 

Документација се чува за сваку утакмицу посебно са назнаком датума и времена утакмице те 

домаће и гостујуће екипе. Подаци се чувају најмање 15 дана након одигране утакмице. 

 

ОСОБЕ КОЈИМ ЈЕ ДОЗВОЉЕНО ПРИСУСТВО У 
СПОРТСКОМ ОБЈЕКТУ 

 
Број људи у спортском објекту је ограничен. Улаз у спортски објекат допуштен је следећим 
особама: 

• играчи и стручни штаб екипе; 

• остале службене особе које чине делегацију екипе; 

• службене особе (судије, делегат, контролор суђења, помоћне судије, статистичари); 

• службени спикер; 

• брисачи паркета; 

• редарска служба; 

• чланови тима хитне медицинске помоћи, ватрогасци и полиција; 

• представници КСРС; 

• новинари и фотографи; 

• особе укључене у ТВ/wеб пренос утакмице; 

• клупско особље клуба домаћина - организатори који се брину о организацији утакмице; 

• техничко особље спортског објекта; 

• ЛЕД оператери; 

• особе за угоститељство; 

• пратња екипе; 

• представници надлежних државних органа; 

• представници међународних спортских организација и антидопинг агенција; 
 
Служба осигурања/редари дужни су надгледати улазне тачке у дворану. 

ДВОРАНА – ТЕРЕН ЗА ИГРУ 

Потребно је одвојити играчки тим од особља које не судјелује активно у игри на терену. 

Организатор одређује размак за медије уколико је одобрено да присуствују утакмици или 

телевизијском преносу. 

Вријеме уласка у дворану треба се документовати, чиме је осигурана контрола уласка и изласка 

ограниченог броја дозвољених особа у дворани. 

ЗОНА KРЕТАЊА 

Kретање у дворани је ограничено. Путеви “учесника“ требају бити означени/усмјеравање на 

такав начин да из свлачионица до терена за игру могу пролазити једном те истом рутом. 
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Смјернице за кретање потребно је означити на видљивим мјестима, а тамо гдје је потребно 

постављање и физичке баријере. 

У спортској дворани је потребно направити подјелу на три (3) зоне. 

Подјела треба имати за циљ да се у сваком моменту може пратити кретање особа које су имале 

приступ дворани. Ово има за циљ да се спријече сви беспотребни контакти. 

 

ЗОНА 1: АKТИВНА ЗОНА ПЛАВА 
ЗОНА 2: УНУТРАШЊА ПАСИВНА ЗОНА – НАРАНЏАСТА 
ЗОНА 3: ВАЊСKА ЗОНА – ЖУТА 
 

ЗОНА 1: АKТИВНА ЗОНА – ПЛАВА 

Активна зона – ПЛАВА, обухвата терен за игру, приступ терену за игру иклупе за играче. У овој 

зони не смију се кретати особе које нису активни учесници утакмице, уз изузетак за особе хитне 

интеревенције (полиција, ватрогасна служба и медицинска служба). 

ЗОНА 2: УНУТРАШЊА ЗОНА – НАРАНЏАСТА 

Унутрашња зона – НАРАНЏАСТА, обухвата цијели унутрашњи простор укључујући пролазе, 

медијска подручја, контролне собе - укључујући и собе с логистиком и трибине, изузимајући 

плави простор. 

Улазак  у наранџасту зону одвијати ће се централно - на једном улазу. Мјесто пријаве треба 

увијек бити под надзором. 

ЗОНА 3: ВАЊСKА ЗОНА – ЖУТА 

Вањској пасивној зони – ЖУТА, приступ имају обезбјеђење и полицијско особље. За овај дио 

одговорност сноси клуб домаћин, поред особа обезбјеђења ту се могу налазити возила 

продукције - ако је обезбјеђено ТВ снимање укључујући и раднике,  хитне помоћи, ватрогасаца,  

аутобус са којим је дошла гостујућа екипа, возила службених лица и представника и сл. 

Искључиво медицинско особље, ватрогасна служба, полицијска служба, службеници 

антидопинг агенције и хигијенско особље имају приступ свим зонама уз поштовање свих мјера 

заштите. 

Приликом преласка из зоне у зону потребно је прећи кроз дезинфекциону баријеру.  

Максималан број лица по зонама је следећи: 
 

АКТИВНА ЗОНА - ПЛАВА УНУТРАШЊА ЗОНА НАРАНЏАСТА ВАЊСКА ЗОНА - ЖУТА 

ИГРАЧИ ТИМ А 12 ПРЕДСТАВНИЦИ КСРС 5 

ПО ПОТРЕБИ НАДЛЕЖНИХ 
СЛУЖБИ 

НЕ ВИШЕ ОД 25 

ИГРАЧИ ТИМ Б 12 МЕНАЏМЕНТ КЛУБ А 4 

СТРУЧНИ ШТАБ А 9 МЕНАЏМЕНТ КЛУБ Б 4 

СТРУЧНИ ШТАБ Б 9 ФОТОГРАФ 2 

БРИСАЧИ ПОДА 4 КАМЕРМАНИ 2 

МЕДИЦИНСКО ОСОБЉЕ 2 НОВИНАРИ 4 

ТЕХНИЧКО ОСОБЉЕ 1 ТЕХНИЧКО СНИМАЊЕ 2 

СЛУЖБЕНА ЛИЦА 4 РЕДАРИ 2 

ЗАПИСНИЧКИ СТО 4 ПРЕДСТАВНИЦИ МУП 2 

СТАТИСТИКА 2   
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ПРОТОKОЛ УЛАЗА У ДВОРАНУ ЗА ЕKИПЕ И СУДИЈЕ 

Организатор се мора побринути да екипе одвојено улазе и излазе из дворане. Играчи домаће 

екипе такође морају заједно доћи на утакмицу. 

Екипе и службене особе користе заштитне маске у заједничким просторијама. 

Пола сата прије заказаног доласка у дворану, гостујућа екипа и службене особе обавјештавају 

особу одговорну за спровођење хигијенских мјера о предвиђеном времену доласка. Одговорну 

особу обавјештава службени представник гостујуће екипе или особа одговорна за спровођење 

хигијенских мјера, као и делегат уколико се ради о службеним особама. 

Екипа се прије одласка на терен не задржава у заједничким просторијама (ходницима). 

 

ПРОТОKОЛ УЛАЗА У ДВОРАНУ ЗА ОСТАЛЕ СЛУЖБЕНЕ ОСОБЕ  
 

Након доласка пред спортски објекат помоћне судије требају назвати особу одговорну за 

спровођење хигијенских мјера. Заједно одлазе до записничког стола и не задржавају се у другим 

просторима. читаво вријеме употребљавају заштитну опрему – маске. 

Опрема коју употребљавају помоћне судије мора бити правилно дезинфикована. 

Наведени Протокол вриједи и за друге службене особе – статистичаре, службеног спикера и 

остале. 

 

ПРОТОKОЛ УЛАЗА У ДВОРАНУ ЗА ПРЕДСТАВНИKЕ МЕДИЈА 

Након доласка пред спортски објекат представници медија требају контактирати особу задужену 

за медије/представника за односе с јавношћу у екипи домаћина, а ако клуб нема одређену такву 

особу, тада требају контактирати особу одговорну за провођење хигијенских мјера. 

Препоручује се да представници медија улазе на посебан улаз, одвојен од екипа и службених 

особа / улаз за гледаоце. 

ПРОТОКОЛ ПРИЈЕ УТАКМИЦЕ 

Судије долазе на игралиште 20 минута прије почетка утакмице.  

Судије долазе до записничког стола при чему се уз поштовање удаљености од 1,5 м поздрављају 

с другим учесницима утакмице (помоћне судије, статистичари, тренери обе екипе), без физичког 

контакта. 

Након представљања играча, играчи  обе екипе и остале особе на клупи се не рукују међусобно 

нити са службеним особама на утакмици.  

Уколико је представљање играча на утакмици одређено Пропозицијама такмичења оно је 

обавезно без обзира на то игра ли се утакмица пред гледаоцима или не. 

 Потребно је осигурати да екипе прије, на полувремену и након утакмице не дођу у међусобни 

контакт (поготово при уласку и изласку, на ходницима те у тунелу уколико је постављен у 
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дворани), те да се поштује сигурносна удаљеност од 1,5 м. Уколико обе екипе истовремено 

употребљавају исте улазе и излазе, предност проласка има гостујућа екипа. 

ПРОТОКОЛ ЗА ВРИЈЕМЕ УТАКМИЦЕ 

Уколико је могуће треба одржавати сигурносну удаљеност од 1,5 м према судијама и осталим 

присутнима на и око игралишта. 

ЗАПИСНИЧKИ СТО 

Kонтакт са учесницима на терену потребно је спријечити уз предузимање мјера постављањем 

физичких баријера, уколико је то могуће, између актера на терену потребно је поставити 

дужином цијелог записничког стола плексиглас баријере које су минималне висине 50 цм 

изнад записничког стола. 

Потребно је поставити плексиглас баријере између записничког стола бочно према клупама 

играча и тренера. Размак чланова за записничким столом треба да износи 1,5 метар. 

Kомуникације између судија и комесара која се одвија уз држање дистанце од минимално 1,5 

метар. 

Радна опрема ће се одржавати редовном дезинфекцијом, а руковање техничком опремом 

треба да обавља само једна особа. 

КЛУПЕ ЗА ИГРАЧЕ 

На клупи за играче играчи и стручни штаб морају поштовати сигурносну удаљеност од 1,5 м. 

Дозвољено је постављање додатних клуба или столица за играче. Уколико има потребе могу се 

поставити у два реда.  

Уколико не постоје физичке баријере на бочним странама записничког стола играчи не користе 

столице за измјену, већ чекају замјену иза бочне линије између клупе и записничког стола 

поштујући сигурносну удаљеност од 1,5 м. 

Ношење маске није обавезно за главног тренера и резервне играче. Медицинско особље на 

клупи осим маске морају носити и рукавице. 

МЕДИЈСКЕ АКТИВНОСТИ 

Представници медија свој посао обављају поштујући сигурносну одаљеност од 1,5 м те цијело 

вријеме морају носити заштитне маске. 

Све активности представника медија одвијају се у за то одређеним просторима. Из сваког медија 

(осим када се ради о ТВ преносу) може бити присутан један новинар. 

Играчи и тренер дају изјаве представницима медија на игралишту. Новинари морају носити 

заштитне маске. 

ДЕЗИНФЕКЦИЈА ЛОПТИ 

Лопте за утакмицу се морају дезинфиковати прије загријавања, на полувремену  те по 

завршетку утакмице. У случају контакта с лоптом брисачи паркета морају дезинфиковати руке. 
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СВЛАЧИОНИЦЕ И ОСТАЛИ ПРОСТОРИ 

Прије почетка утакмице потребно је извршити детаљну дезинфекцију свих просторија у 

спортском објекту.  

1. Сви затворени простори се требају прозрачивати што је више могуће. 

2. Уколико је то могуће, врата требају бити отворена те је пожељно избјегавање 

додиривања квака. 

3. Површине у свлачионицама морају бити дезинфиковане прије доласка екипа и 

службених лица  те по одласку екипа и службених лица из свлачионица након утакмице. 

4. Уколико је то у спортском објекту могуће, препоручује се да једна екипа користи више 

свлачионица – одвојено за играче и стручни штаб те службене особе клуба. 

5. При туширању се мора поштовати сигурносна удаљеност од 1,5 м. Ако је могуће, 

препоручује се туширање код куће. 

6. Све предмете који се користе за вјежбање или загријавање је прије употребе потребно 

темељито дезинфиковати. 

7. Уколико је то у спортском објекту могуће, за масажу се требају користити одвојени 

простори. Столови за масажу морају бити удаљени најмање 1,5 м. Сви простори у којима 

се обавља физикална терапија морају бити пажљиво дезинфиковани и добро 

прозрачени. 

8. Потребно је осигурати два одвојена и одговарајуће опремљена простора за провођење 

допинг контроле.  

МАТЕРИЈАЛ ПОТРЕБАН ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ХИГИЈЕНСКИХ И ЗАШТИТНИХ МЈЕРА 

Организатор мора осигурати довољну количину сљедећег материјала: 

• дезинфекционо средство за руке; 

• дезинфекционо средство за површине; 

• бесконтактни топломјери; 

• прикладне корпе за отпад; 

• дезинфекционо средство за обућу на улазима у дворану 

• сапуни / средства за прање руку; 
 
Организатор мора осигурати сљедеће додатно особље за провођење хигијенских мјера 
везаних уз спречавање ширења вируса КОВИД-19: 

• особу одговорну за провођење хигијенских мјера; 

• повећани број особа задужених за чишћење; 

• потребан број особа за примјену протокола уласку у спортски објекат; 
 

ПРОТОКОЛ У СЛУЧАЈУ ЗАРАЗЕ 

Сваки учесник утакмице (играч, тренер, судија, делегат, помоћни судија, службени спикер, 

брисач паркета, статистичар итд.) који добије позитиван тест на КОВИД-19 о томе треба 

обавијестити свој клуб или клуб организатора утакмице и Канцеларију КСРС. 

Представник клуба одговоран за провођење хигијенских препорука којега играч (или друга 

особа која је учествовала на утакмици) обавијести да има позитиван тест на КОВИД-19 обавезан 

је томе обавијестити Канцеларију КСРС. 
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Службена особа утакмице која је налог за утакмицу примила у случају да добије позитиван налаз 

теста на КОВИД-19 о томе мора обавијестити надлежног Комесара за такмичење и Канцеларију 

КСРС. 

 

ТАКМИЧЕЊЕ У СЛУЧАЈУ ЗАРАЗЕ И ОДРЕЂЕНЕ САМОИЗОЛАЦИЈЕ 

Све особе које су повезане с тренинзима, утакмицама и осталим клупским активностима (играчи, 

тренери, физиотерапеути, судије итд.) морају остати у самоизолацији све док не добију 

негативан резултат теста на КОВИД-19 или док им не истекне одређена самоизолација. 

У случају заразе или самоизолације одређене цијелој екипи Комесар такмичења донијеће 

одлуку о сваком појединачном случају водећи рачуна се да се првенство заврши у складу са 

Пропозицијама и Календаром такмичења.  

 

                                                                                                                                        ПРЕДСЈЕДНИК КСРС 

                                                                                                                                      Др Борис Спасојевић, с.р. 


