
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
МИНИСТАРСТВО ОМЛАДИНЕ И СПОРТА 

Б Е О Г Р А Д 

 

 

   

  Београд, 14. 03. 2020. год. 

Број:  043/20 
 
 
 
 
 

Поштовани, 
 
У складу са закључцима са састанка одржаног у Министарству 
омладине и спорта, 13. марта 2020. године, због новонастале 
здравствене ситуације, шаљемо одговоре на постављена питања:  
 

·     Да ли међу спортистима, спортским стручњацима и/или представницима савеза који су 

у директној и индиректној ингеренцији надлежног националног спортског савеза има 

пријављених здравствених проблема које је потребно преиспитати у односу на ЦОВИД-

19 и да ли су неки спортисти, спортски стручњаци и/или представници савеза у последње 

три недеље боравили у следећим државама: Швајцарској, Италији, Кини, Ирану и Јужној 

Кореји? 

1 Александра Бунгхарт из Кикинде, чланица КК „Раднички-ЛК“ 
Кикинда. 

2 Драгана Дорожан из Зрењанина, чланица КК „Кристал“ 
Зрењанин. 

3 Вилмош Заварко из Бечеја, члан италијанског клуба 
„Нојмаркт“. 

4 Роберт Ерњеши из Новог Бечеја, члан италијанског клуба 
„Нојмаркт“. 

·     Ако је одговор на прво питање потврдан, да ли су се исти тестирали у односу 

на ЦОВИД-19 и да ли су евентуално у изолацији (болничкој, кућном карантину или 

самоизолацији)? 

1 По обавештењу од стране тренера и вође екипе Наде Команов, 
Александра је боравила у Немачкој и по повратку се јавила 
лекару. Без симптома вируса је и налази се у кућној 
изолацији од 9. – 22. марта. 

2 По обавештењу секретара клуба Босиљке Божић у петак на 
препоруку представника фирме и Завода за јавно здравље 
Зрењанин, Драгана је послата кући јер је била у контакту са 
особом која је дошла из Италије. Није подвргнута тестирању 
али се налази у кућном карантину.  



3 Вилмош Заварко и Роберт Ерњеши, 11. марта 2020. године 
приликом повратка из Италије у Србију тестирани су на 
ЦОВИД-19. Установљено је да су без симптома и налазе се у 
кућном карантину.   

·     Где ће се спортисти и спортски стручњаци који су у програму Токио 2020 налазити у 
наредних шест недеља (припреме, такмичења и сл.)? 

- - - 

·     Која су међународна такмичења због новонастале здравствене ситуације одложена или 

отказана у вашој грани, односно области спорта? 

1 Припремна пријатељска утакмица јуниорских и кадетских 
репрезентација Словеније и Србије, 24-26. април 2020. 
године, Крањ/Словенија. 

2 Светски појединачни куп за кадеткиње и кадете, 09-12.мај 
2020. године, Тарново-Подгорне/Пољска. 

3 Светско првенство за јуниорке и јуниоре, 12-17.мај 2020. 
године, Тарново-Подгорне/Пољска. 

4 Светско првенство, појединачно за сениорке и сениоре, 17-
23. мај 2020. године Тарново-Подгорне/Пољска. 

·    Која су међународна такмичења због новонастале здравствене ситуације одложена или 

отказана у вашој грани, односно области спорта, а коју је ваш надлежни национални 
спортски савез требало да организује на територији Републике Србије? 

1 Финални турнир Лиге шампиона у куглању – Ф4 (жене и 
мушкарци), 27-29. март 2020. године, Апатин. 

2 Припремна пријатељска утакмица јуниорских и кадетских 
репрезентација Србије и Румуније, 03-05. април 2020. 
године, Апатин. 

·    Која су национална такмичења у ингеренцији надлежног националног спортског 

савеза или правних лица из ваше надлежности због новонастале здравствене ситуације 
одложена или отказана у вашој грани, односно области спорта  (у свим категоријама)?  

1 Други куп Војводине за младе (пионири, кадети и јуниори), 
14,15. и 22. март 2020. године, Сента. 

·    Која су остале манифестације (симпозијуми, конгреси, конференције и сл.) због 

новонастале здравствене ситуације одложене или отказана, а коју је надлежни национални 

спортски савез или правна лица у ингеренцији савеза требало да организује на територији 
Републике Србије (на свим нивоима)? 

- - - 

·    Да ли су представници савеза, спортисти и остали стручњаци у спорту из ваше гране, 

односно области спорта позвани и где, да узму учешће у међународном такмичењу које се 

одржава ван територије Републике Србије (све категорије), а која тренутно нису одложена 
или отказана?  

- - - 
 
 

Са спортским поздравом, 
  Генерални секретар 

Војко Павловић 
 

 


