
 

 

 

 
 
 
 
 
Београд, 30. Септембар 2021. године 
 
РЕГИОНАЛНИ КОШАРКАШКИ САВЕЗИ 
КЛУБОВИ 
КОМЕСАРИ ТАКМИЧЕЊА 

 
ПРЕДМЕТ:                             ДОПИС И ПОЗИВ НА САРАДЊУ 
 
 Поштовани, 
 

На самом почетку желим да се још једном извиним што нисам у предходном периоду 
био са вама и што због здравственог стања нисам присуствовао састанцима са 
представницима клубова, иако сам то јако желео и имао приритет. 

Уједно сам и срећан, јер смо показали да систем може да функционише и да ништа не 
зависи од појединаца, а да сте сви ви прави сарадници. 

Обраћам вам се сада у нади да сте добро и да спремни дочекујемо почетак 
такмичења.  

Желим свима добро здравље успешну такмичарску сезону и личну срећу.  
Жеља ми је да се захвалим свима на сарадњи у претходном периоду и искажем 

поштовање за ентузијазам који сте показали у припреми такмичења у условима и 
околнистима под којима се налазимо.  

Захваљујем клубовима на сарадњи, комесарима такмичења и комплетној 
администрацији  у  припреми такмичења, у условима који нису ни налик на идеалне. 

Са поносом могу да кажем да је у свим клубовима показан огроман степен 
одговорности људи који воде клубове а и одговорност самих играча. 

Молим вас да тако и наставимо и тиме покажемо оно што нас разликује од других а 
то је одговорност за сопствено здравље и здравље других. 

Кошаркашки савез Србије као одговорна организација, обезбедила је антигенске 
тестове за све клубове националних лига, а по потреби и жељи и PCR, а у циљу превенције 
и здравствене заштите играча.  

Антигенски брзи тестови дају одређени комфор да код играча са симтомима утврде 
здравстено стање и одмах се упуте на даље лечење. 

Такође будите сигурни да ће Кошаркашки савез Србије, перманетно водити рачуна о 
здрављу свих актера, превентивно деловати, покушати да и даље врши тестирања, а све у 
циљу да будемо здрави. 

Одлуке, препоруке и закључци, понекад када се учине и ригидним, у интересу су 
спортиста, јер резултати показују и упућују на под којим оптерећењем играчи могу да уђу у 
такмичење. 

На самом старту желим да апелујем на све да се придржавају Уредбе Владе РС, 
Протокола КСС, прате епидемиолошку ситуацију, апелују у делу имунизације играча, како би 
што пре дошли у ситуацију да резултати на терену зависе само од нас самих и коначно 
кренемо да бројимо кошеве на утакмицама и само мислимо о томе. 

С` обзиром и на флексибилнији став о приству лица у хали молим вас да се сви 
придржавају епидемиолошких мера, ношење маски и дистанце, јер је то у интересу самих 
актера и посетиоца. 



 

Желим вам успешну такмичарску сезону, знамо да неће бити лака, али исто знамо да 
сви заједно имамо капацитет, знање, ентузијазам, да нам витештво и фер плеј буду лајт 
мотив у нашем битисању. 

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. 

У нади да ћете овај допис схватити као гест добре намере, да на заједничком задатку 
покажемо међусобно поштовање и сарадњу. 

 
 
Срдачан поздрав, 
 
Кошаркашки савез Србије 
Душан Пројовић, Потпредседник КСС     


