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Правилник о безбедности

На основу члана 47. став 2 алинеја 6 Статута Рукометног савеза
Србије, Управни одбор Рукометног савеза Србије донео је

ПРАВИЛНИК
О БЕЗБЕДНОСТИ И ПОНАШАЊУ
НА РУКОМЕТНИМ ТАКМИЧЕЊИМА
I

ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.

Овим Правилником се уређују безбедносни услови, задаци носилаца
безбедности и правила понашања свих учесника рукометних такмичења у
организацији Рукометног савеза Србије.
Сви учесници такмичења у организацији Рукометног савеза Србије
дужни су поштовати и спроводити одредбе овог Правилника.
Члан 2.
Рукометна такмичења, у смислу овог Правилника, јесу рукометне
утакмице, рукометни турнири и рукометне манифестације.
Члан 3.
На организацију рукометних такмичења примењују се прописи о
јавном окупљању грађана, спорту и спречавању насиља и недоличног
понашања на спортским приредбама.
Члан 4.
Организатор рукометног такмичења, у сарадњи са надлежним
државним органима, дужан је да осигура несметано, безбедно и мирно
одржавање рукометног такмичења.
Организатор рукометног такмичења је дужан да предузме све мере
које омогућавају предупређење ризика настанка повреда учесника, гледалаца
и трећих лица, као и мере којима се на повећане ризике утиче.
Члан 5.
На рукометним игралиштима на којима се играју утакмице Супер,
Прве и Друге државне лиге, обавезно се истиче застава Републике Србије,
застава Рукометног савеза Србије, клуба домаћина и гостујућег клуба.
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На међународним рукометним утакмицама државних репрезентација,
поред државних застава, организатор је дужан да истакне и заставе у
складу са прописима EHF и IHF.
Гледаоци на рукометне утакмице могу уносити клупске спортске
заставице, заставе Србије и државе чија је репрезентација други учесник,
без дрвених, пластичних и металних дршки-носача.
Члан 6.
На рукометна такмичења гледаоци могу уносити само обележја
којима се не вређају расна, национална, верска и друга осећања и којима се
не изазива нетрпељивост, мржња и раздор учесника.
Није дозвољена промоција, оглашавање или на било који други
начин, коришћење политичких порука и политичких активности унутар и у
непосредној близини места одржавања, пре, за време и након рукометног
такмичења.
Члан 7.
Учесник рукометног такмичења који намерно или грубом непажњом
пропусти да на приредби високог ризика предузме мере безбедности
утврђене овим Правилником, Законским одредбама, општим спортским
правилима и другим актима РСС, солидарно је одговоран са организатором
рукометног такмичења за штету коју на рукометном такмичењу претрпи
неко лице услед насиља и недоличног понашања гледалаца.

II

МЕРЕ ЗА СПРЕЧАВАЊЕ НАСИЉА И
НЕДОЛИЧНОГ ПОНАШАЊА ГЛЕДАЛАЦА
Члан 8.
Безбедност у рукометној организацији остварује се кроз:





јединствено поступање у примени безбедносних мера и активности
на подручју Рукометног
савеза Србије, у свим степенима
такмичења и у складу са одговарајућим прописима,
сарадњу са свим субјектима безбедности, а нарочито надлежним
полицијским станицама и полицијским управама, инспекцијским и
другим органима и организацијама,
организовано и планско предузимање превентивних мера и
активности којима се ефикасно спречава угрожавање безбедности
људи и имовине,
доследну примену закона и других прописа којима се уређују
безбедносна питања, а нарочито прописа рукометне организације
којима су конкретније уређене обавезе и начин организовања
такмичења и рукометних утакмица, на начин којим се гарантује
безбедност свим учесницима такмичења.
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Члан 9.
Организатор рукометног такмичења, у случају када околности указују
на постојање ризика, да може доћи до насиља или недоличног понашања
гледалаца, односно до тежих случајева угрожавања безбедности људи и
имовине (рукометна такмичења високог ризика), дужан је да предузме
потребне безбедносне мере, а нарочито:
1)
2)
3)

4)
5)
6)
7)
8)
9)

10)

11)
12)
13)
14)

15)

без одлагања обавести о постојању ризика комесара за безбедност
Рукометног савеза Србије и учеснике рукометног такмичења,
у сарадњи са комесаром за безбедност Рукометног савеза Србије,
одреди квалификовано лице задужено са руковођење мерама
безбедности и за сарадњу са надлежним државним органима,
без одлагања, а најкасније 48 часова пре почетка спортске приредбе
обавести (у пријави одржавања рукометног такмичења) надлежни
орган министарства унутрашњих послова, о постојању околности
које указују да може доћи до насиља или недоличног понашања
гледалаца,
ефикасно одвоји групе противничких навијача, одређивањем
посебних трибина или дела трибине, групама навијача у гостима,
кад они имају приступ,
обезбеди одвајање група противничких навијача строгим
контролисањем продаје улазница,
обезбеди да се у продају пусте само карте за седећа места,
оствари сарадњу са рукометним клубовима који учествују на
рукометном такмичењу у погледу продаје улазница за њихове
навијаче,
предузме посебне мере предострожности непосредно пред
одржавање приредбе,
искључи или забрани приступ спортском објекту на којем се
одиграва рукометно такмичење, познатим или потенцијалним
изгредницима, лицима која су под утицајем алкохола или опојних
средстава,
не дозволи приступ спортском објекту на којем се одиграва
рукометно такмичење или са истог удаљи лице која одбије да га
прегледа службено лице организатора или овлашћено службено
лице Министарства унутрашњих послова,
опреми спортски објекат на којем се одиграва рукометно такмичење
ефикасним системом јавног разгласа и обезбеди његово
коришћење,
осигура функционисање модерног комуникационог система за
време одржавања и у критичном периоду пре и након одржавања
рукометног такмичења,
обезбеди преко програма рукометног такмичења и на други
погодан начин коректно понашање гледалаца,
онемогући уношење алкохолних пића на спортски објекат на којем
се одиграва рукометно такмичење, продају и дистрибуцију
алкохолних пића на спортском објекту и обезбеди да сва
расположива пића буду у безбедним контејнерима,
обезбеди контролу да гледаоци на спортски објекат не унесу
предмете који се могу употребити у насилним поступцима (ракете,
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петарде, мотке, флаше и др.).
16) одржи састанак са представницима клубова навијача у циљу
међусобне размене информација и обезбеди да клубови навијача
именују редаре из својих редова, ради пружања помоћи у одржавању
реда на рукометном такмичењу и обавештавања гледалаца,
17) одржи састанак са службеним лицем које одреди надлежни орган
министарства унутрашњих послова ради координације предузимања
мера за контролу масе, размене информација и планирања
активности, и поступи по налозима тог лица који се односе на
обезбеђење јавног реда и мира на спортској приредби,
18) донесе план превентивног деловања и поступања у случају насилних
или недоличних радњи,
19) обезбеди да се рукометно такмичење одржи на спортском објекту
који има:
- одговарајуће ограде за спречавање уласка гледалаца на
игралиште - простор за игру,
- одговарајуће ограде за раздвајање противничких група навијача,
- одговарајућа седишта која не могу руком да се одвале,
- простор за овлашћено лице министарства унутрашњих послова
које руководи снагама безбедности на спортском објекту, са кога
има адекватан преглед дешавања,
- адекватну опрему за праћење и документовање понашања
гледалаца,
- просторију за пружање хитне медицинске помоћи,
- друге архитектурне и физичке карактеристике које осигуравају
безбедност гледалаца, онемогућавају лако избијање нереда међу
гледаоцима,обезбеђују
ефикасно
контролисање
масе
и
омогућавају деловање снага безбедности и полиције,
- одговарајући број мушких и женских мокрих чворова у свим
секторима гледалишта,
- одговарајући број јасно и видљиво обележених улаза према
сваком сектору гледалишта спортског објекта,
- простор за безбедан смештај превозних средстава гостујућих екипа
и гледалаца,
- простор за куповину безалкохолних пића,
20) осигура да игралиште - простор за игру, гледалиште и прилази
спортском објекту буду одговарајуће осветљени уколико се
рукометно такмичење одиграва по мраку, као и да је обезбеђено
непрекидно напајање у случају изненадног нестанка струје,
21) осигура пружање хитне медицинске помоћи за време трајања
рукометног такмичења, укључујући и најмање 30 минута пре и
након завршетка такмичења,
22) успостави сарадњу са најближом здравственом установом, ради
евентуалног ефикасног пријема повређених,
23) формира (обезбеди) одговарајуће службе (редарску, медицинску,
спасилачку, ватрогасну), опремљене и обучене и јасно означене, у
складу са Законским одредбама, општим спортским правилима, и
другим актима РСС,
24) осигура на улазима у спортски објекат контролу уношења
недозвољених средстава (петарди, ракета, мотки, флаша и др.) од
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стране гледалаца,
25) установи стратегију медијског деловања,
26) предузме и све друге потребне мере.
Члан 10.
Процену постојања ризика из претходног члана утврђује Комесар
за безбедност Рукометног савеза Србије. Комесар за безбедност
истовремено одређује и степен ризичности рукометног такмичења, на
предлог комесара за безбедност лиге, односно клубова, за сва рукометна
такмичења у организацији Рукометног савеза Србије.
Члан 11.
Рукометна такмичења, по степену ризичности, могу бити високо
ризична (први степен ризика), ризична (други степен ризика), и ниско
ризична (трећи степен ризика).

III

СПРОВОЂЕЊЕ БЕЗБЕДНОСНИХ МЕРА
Члан 12.

Када Комесар за безбедност РСС утврди да је рукометно такмичење
високо ризично, организатор рукометног такмичења је дужан поред свих
предузетих мера из члана 9. овог Правилника, ангажовати најмање 40
(четрдесет) редара, који ће се старати о реду у спортском објекту.
Када Комесар за безбедност РСС утврди да је рукометно такмичење
ризично, организатор рукометног такмичења је дужан поред свих
предузетих мера из члана 9. овог Правилника, ангажовати најмање 20
(двадесет) редара, који ће се старати о реду у спортском објекту.
За рукометна такмичење ниског ризика, организатор рукометног
такмичења је дужан поред свих предузетих мера из члана 9, овог
Правилника, ангажовати најмање 10 (десет) редара, који ће се старати о
реду у спортском објекту.
Члан 13.
Организатор
рукометног
такмичења
сноси
све
трошкове
предузимања мера за спречавање насиља и недоличног понашања
гледалаца, укључујући и ванредне трошкове (изван редовног обезбеђења
јавног реда и мира) полиције.
Члан 14.
Комесар за безбедност Рукометног савеза Србије овлашћен је да
поднесе захтев надлежном органу унутрашњих послова о одржавању
рукометног такмичења високог ризика, за предузимање свих потребних
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мера за спречавање насиља и недоличног понашања гледалаца, односно
навијача, а нарочито за:
1) налагање групама гостујућих навијача кретање одређеним правцем
приликом доласка на спортски објекат,
2) налагање организатору рукометног такмичења да отклони уочене
недостатке на спортском објекту или пропусте у организацији, као и
да забрани одржавање рукометног такмичења, ако по налозима није
поступљено,
3) налагање прекида рукометног такмичења, или пражњење трибина.
Члан 15.
Комесар за безбедност Рукометног савеза Србије или специјални
контролор за безбедност, ће обавезно пред рукометно такмичење високог
ризика, најмање 24 часа пре одигравања такмичења прегледати спортски
објекат на коме ће се такмичење одиграти и остварити увид у
организационе припреме.
Члан 16.
Тежи случајеви угрожавања безбедности људи и имовине на
рукометном такмичењу постоје нарочито ако дође или може да дође до:
1) уласка гледалаца на терен и физичког напада на играче и службена
лица;
2) масовне туче гледалаца;
3) масовне туче играча противничких тимова;
4) безобзирног бацања предмета на терен за игру или непосредну
околину терена који могу да угрозе живот, телесни интегритет или
имовину лица;
5) масовног изазивања националне, расне, верске или друге мржње или
нетрпељивости, која може да доведе до физичких сукоба гледалаца.
Члан 17.
Сваки гостујућа рукометна екипа која одлази на рукометно такмичење
високог ризика обавезна је да:
1) најкасније 3 (три) дана пре поласка на пут обавести организатора
рукометног такмичења о свим елементима битним за пријем клуба и
његових навијача (дан поласка, врста и број превозних средстава,
број лица која долазе, место и објекат смештаја, имена вођа навијача
и др.),
2) оствари сарадњу са клубом својих навијача, учествује у организацији
њиховог одласка на пут; утврди ко су вође навијача и колики ће
оквирни број њих отићи на пут,
3) обезбеди дистрибуцију карата за своје навијаче, које је добио од
организатора рукометног такмичења,
4) да предузме друге потребне мере да клуб и његови навијачи не
буду узрок насиља и недоличног понашања на рукометном
такмичењу.
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Члан 18.
У циљу превентивног деловања и смањења ризика избијања насиља
и недоличног понашања гледалаца, рукометни клубови су обавезни да:
1) подстичу организовање и добро понашање клубова својих навијача,
2) остварују сарадњу са клубовима својих навијача и иницирају
именовање редара из њихових редова, ради пружања помоћи
организаторима рукометних такмичења у одржавању реда,
3) остварују одговарајуће информисање својих навијача,
4) координирају активности са клубовима својих навијача приликом
одласка на рукометна такмичења.
Члан 19.
Гледаоци и други учесници рукометног такмичења дужни су да
при доласку на рукометно такмичење, за време трајања рукометног
такмичења и при одласку са рукометног такмичења поступају у складу са
Законским одредбама, општим спортским правилима, другим прописима,
и упутствима, налозима и упозорењима службеног особља (редарске
службе), организатора рукометног такмичења и надлежних државних
органа.
Лица из става 1, овог члана не смеју:
1) да оштећују спортски објекат у којем се одиграва рукометно
такмичење, његову опрему, уређаје, инсталације и други инвентар,
2) при доласку на спортски објекат изазивати нереде или на
спортском објекту реметити ток рукометног такмичења и
угрожавати безбедност других учесника, посебно бацањем било
каквог предмета на игралиште - простор за игру,
3) недоличним или агресивним поступцима изазивати или подстицати
радње које могу да угрозе безбедност лица и имовине учесника
рукометног такмичења и трећих лица,
4) за време одигравања рукометног такмичења, као и пре и после
одржавања рукометног
такмичења,
у
време
одређено
Пропозицијама одговарајућег рукометног такмичења и другим
актима Рукометног савеза Србије, улазити у игралиште - простор за
игру, службене просторије и службене пролазе спортског објекта на
коме се одиграва рукометно такмичење,
5) за време одигравања рукометног такмичења уносити на спортски
објекат и употребљавати алкохол и опојна средства,
6) доносити на рукометно такмичење и на њему употребљавати
пиротехничка и друга средства, којима може бити угрожена
сигурност учесника,
7) улазити у део гледалишта намењен противничким навијачима.
Члан 20.
Спортски објекат са гледалиштем који је намењен за одигравање
рукометног такмичења супер рукометне лиге и међународног значаја
мора бити изграђен тако да у потпуности испуњава све одредбе
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Пропозиција одговарајућег рукометног такмичења и других аката
Рукометног савеза Србије.
Члан 21.
Организатор рукометног такмичења високог ризика обавезан је
да закључи уговор о осигурању учесника рукометног такмичења од
последица несрећних случајева за време одигравања рукометног
такмичења.
Осигурана сума на коју мора бити уговорено обавезно осигурање по
једном лицу из става 1. овог члана предвиђена је Законом и другим
прописима.

IV

КОМЕСАР ЗА БЕЗБЕДНОСТ РУКОМЕТНОГ САВЕЗА
СРБИЈЕ
Члан 22.

У циљу реализације послова безбедности и спречавања насиља и
недоличног понашања на рукометним такмичењима Управни одбор
Рукометног савеза Србије именује Комесара за безбедност.
Комесар за безбедност најмање једном месечно доставља Управном
одбору Рукометног савеза Србије, извештај о безбедносној ситуацији на
рукометним такмичењима Рукометног савеза Србије.
Члан 23.
Комесар за безбедност Рукометног савеза Србије:
1)
2)

3)

4)
5)

остварује међународну стручну сарадњу на питањима која су
везана за спречавање насиља и недоличног понашања гледалаца,
остварује сарадњу и консултације са заинтересованим владиним и
невладиним организацијама и органима у области спорта на
питањима која су везана за спречавање насиља и недоличног
понашања гледалаца, а посебно са надлежним државним органима,
популарише спортске идеале, заступањем идеје фер плеја, посебно
међу младима, кроз образовне и друге кампање, у циљу већег
узајамног поштовања и гледалаца и спортиста, а посебно
рукометаша,
предлаже Управном одбору Рукометног савеза Србије одговарајуће
мере за информисање јавности о активностима које се предузимају у
циљу спречавања насиља и недоличног понашања гледалаца,
даје препоруке и савете за предузимање мера од стране органа и
организација у области рукометног спорта у циљу спречавања насиља
и недоличног понашања гледалаца и унапређења безбедности на
рукометним такмичењима и спортским објектима на којима се
рукометна такмичења одигравају,
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6)

организује семинаре и округле столове са органима и
организацијама у области рукометног спорта по питањима везаним
за насиље и недолично понашање гледалаца,
7) прати и прикупља информације у вези са законским и другим
мерама које се у свету предузимају у борби против насиља и
недоличног понашања гледалаца,
8) прати и прикупља информације о мерама које државни органи и
организације у области спорта у Републици Србији предузимају у
борби против насиља и недоличног понашања гледалаца,
9) сарађује са организацијама у области спорта у организовању
оспособљавања и усавршавања лица задужених за безбедност и
надзор на другим спортским такмичењима,
10) сарађује са рукометним клубовима посебно угроженим насиљем и
недоличним понашањем гледалаца у организовању инструктивних
саветовања за председнике клубова и спортске менаџере.
Члан 24.
Ради реализације задатака и послова безбедности у нижим
рукометним савезима и рукометним лигама именују се комесари за
безбедност савеза и лига, који су дужни да спроводе безбедносне мере и
активности ради безбедног одигравања рукометних такмичења.
У рукометним клубовима на нивоу свих степена такмичења именују се
комесари за безбедност који се непосредно старају о организацији
утакмица, примени овог Правилника и сарађују са комесаром за безбедност
лиге, нижих савеза и Рукометног савеза Србије.
Члан 25.
За утакмице високог ризика одређују се специјални контролори за
безбедност РСС, које одређује Комесар за безбедност РСС, са утврђене листе
специјалних контролора за безбедност.
Специјални контролори одређују се из редова комесара за безбедност
рукометних клубова, савеза и других стручних лица.
Специјални контролори су дужни да се увере у спровођење
безбедносних припрема и организацију утакмице, а у року од 48 часова по
одиграној утакмици, доставе извештај Комесару за безбедност РСС.

V

ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 26.

Аутентично тумачење
Рукометног савеза Србије.

овог

Правилника

даје

Управни

одбор
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Члан 27.
Пропозиције такмичења и сва друга акта која се односе на рукометна
такмичења, уколико нису у сагласности са овим Правилником, морају се
усагласити најкасније у року од 60 (шездесет) дана од дана ступања на снагу овог
Правилника.
Члан 28.
Казне за непоштовање одредби овог Правилника утврђују
посебним актом који доноси Управни одбор Рукометног савеза Србије.

се

Члан 29.
Правилник о безбедности и понашању на рукометним такмичењима
донет је на дванаестој редовној седници Управног одбора Рукометног савеза
Србије, одржаној у Београду, дана 22.12.2006. године (број: 01-1688/3).
Члан 30.
Ступањем на снагу овог Правилника престаје да важи Правилник о
безбедности и понашању на рукометним такмичењима донет 10.07.2002.
године (Број 01-1189/9).
Члан 31.
Овај Правилник ступа на снагу и примењује се 8 (осмог) дана од
дана објављивања у Службеном гласилу РСС.
Председник
Управног одбора
Рукометног савеза Србије
Велимир Марјановић, с.р.
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