
 
РУКОМЕТНИ САВЕЗ СРБИЈЕ 

УПРАВНИ ОДБОР 
Број: 569-3/4 

Београд, 14.08.2019. 

 
На основу члана 64. став 2. тачка 30. Статута Рукометног савеза Србије, члана 38. 
став 2. Правилника о рукометним такмичењима РСС, а у складу са чл. 17-18. 
Пропозиција такмичења РСС, Управни одбор РСС, на седници одржаној 
13.08.2019. године, донео je: 

УУППУУТТССТТВВОО  
ОО  ССППООРРТТССККИИММ  ООББЈЈЕЕККТТИИММАА  

(пречишћен текст) 

Члан 1. 
Овим упутством се утврђују услови које морају да испуњавају спортски објекти у 
којима се одигравају утакмице сталних такмичења РСС и регистрација истих. 

Члан 2. 
Утакмице сталних такмичења РСС могу се играти у  спортским објектима како 
отвореног (отворени терени) тако и затвореног типа (спортске дворане).  

1. ОПШТИ УСЛОВИ 

Члан 3. 
Спортски објекти, како отвореног тако и затвореног типа, на којима се играју 
утакмице сталних такмичења, морају да, на основу Закона о спорту (чл. 145-155) и  
и Правилника о ближим условима за обављање спортских активности и 
делатности (чл. 6-8) испуњавати следеће опште услове: 
 испуњеност општих услова техничке исправности, санитарно-хигијенских, 

противпожарних и др.; 
 испуњеност услова у вези димензија објекта које омогућавају да се на том 

објекту несметано одвија рукометна утакмица; 
 испуњеност услова у погледу подлоге терена на коме се обавља рукометна 

утакмица у вези материјала прописаног рукометним правилима; 
 испуњеност услова постојања исправног разгласног уређаја; 
 испуњеност услова о поседовању просторије за гардеробу и то најмање две 

просторије за гардеробу за такмичаре; 
 испуњеност услова у погледу поседовања тоалета и купатила са по једним 

местом за туширање на сваких 20 корисника истога пола; 
 испуњеност услова у погледу просторије за спортску опрему; 
 испуњеност услова у погледу гледалишног простора од најмање 100 седећих 

места; 
 испуњеност услова у погледу прикључка за водоводну и електричну мрежу; 
 испуњеност услова о поседовању противпожарног апарата; 
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 испуњеност услова о поседовању комплетног прибора и средстава за 
пружање прве помоћи; 

 испуњеност услова о поседовању инсталације за равномерно осветљавање 
затворених делова објекта где се одвија рукометна утакмица, која емитује 
светлосну јачину 150 лукса на висини од 1 метар од пода (тла) на начин којим 
се онемогућава стварање сенки, трептање и блесак, уколико се на објекту 
обавља активност по мраку; 

 испуњеност услова о поседовању инсталације и капацитета грејних тела које 
омогућавају да се темпреатура у сали (затворени објекат) са пратећим 
просторијама прилагоди потребама обављања рукометне утакмице, с тим да 
температура у простору за одвијање утакмице, гардероби и купатилу не сме 
бити нижа од 21 степен целзијуса; 

 испуњеност услова о постављању најмање 3 јарбола или места на којима ће 
се истицати заставе; 

 испуњеност безбедносних услова прописаних чл. 16-18 Правилника о ближим 
условима за обављање  спортских активности и делатности; 

 испуњеност услова о постојању најмање 1 собе за прву помоћ и негу 
гледалаца која поседује услове прописане Правилником о ближим условима 
за обављање спортских активности и делатности, уз обавезно постављање на 
самом објекту јасно видљиве ознаке која омогућава лак и брз долазак до собе 
за прву помоћ; 

 испуњеност услова о припремљености објекта да гледаоцима са 
инвалидитетом омогући да посматрају такмичење а на основу критеријума из 
Правилника о ближим условима за обављање спортских активности и 
делатности. 

2. ПОСЕБНИ УСЛОВИ 

2.1. СПОРТСКИ ОБЈЕКТИ ЗАТВОРЕНОГ ТИПА 

Члан 4. 
У складу са одредбама чл. 17-18. Пропозиција такмичења РСС, спортски објекти 
затвореног типа (спортске дворане), морају да испуњавају и посебне услове и то: 
 терен мора да буде најмање 44 х 22 метара, а поље у коме се одвија игра 40 х 

20 метара, тако да од ивице терена до ивице уздужне линије поља за игру мора 
бити раздаљина од по најмање 1 метар са сваке стране а иза сваке гол аут 
линије поља за игру и ивице терена иза гола мора бити раздаљина од најмање 
2 метра (безбедоносна зона), док под мора бити од дрвета или другог 
еластичног материјала; 

 изван безбедоносне зоне, све справе и реквизити морају се налазити на 
удаљености са које не угрожавају безбедност играча; 

 терен за игру треба да буде обележен и одвојен од гледалишног простора и то 
оградом или чврстом преградом, висине од најмање 70 цм, док код саграђених 
објеката планске градње прихватају се димензије постојећих чврстих преграда, 
која мора да онемогући директан контакт гледалаца са играчима као и улазак 
гледалаца на терен, док поље за игру мора бити обележено тако да су линије у 
оквиру поља јасно видљиве и препознатљиве, препорука је најуочљивијом 
бојом; 

 сала у дворани мора да буде правилно осветљена, уз одговарајући распоред 
светлосних извора, јачине најмање 1.000 лукса;  
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 таваница и светлосни уређаји морају бити удаљени од пода најмање осам 
метара; 

 у дворани за сваку екипу и за судије мора да постоје посебне свлачионице са 
тушевима и топлом и хладном водом и санитарним уређајима; 

 у дворани мора да постоји посебна просторија која се ставља на располагање 
делегату (контролору) и у којој се одржава технички састанак одговорних 
представника екипа и службених лица; саставља записник са утакмице, у овој 
просторији мора да буде сто, рачунар са штампачем, скенер, фотокопир апарат 
и довољан број столица, ова просторија се може користити и за прес 
конференције после утакмице 

 сто за мериоца времена, записничара и делегата, као и клупе за резервне 
играче морају бити постављене у складу са Међународним правилима 
рукометне игре, као и столови за службеног спикера и дежурног медицинског 
радника; 

 у дворанама у којима се трибине за публику налазе иза записничког  стола и 
клупа за резервне играче, тренере, рукометне и медицинске раднике, домаћин 
је обавезан да заштитним параваном обезбеди потпуну заштиту рада 
записничког стола и клупа за резервне играче од  било каквог физичког 
контакта са публиком или могућности ометања у  раду свих службених лица; 
ако нема заштитног паравана, присуство публике на тој страни терена је могуће 
тек после 3 реда, с тим да редарска служба треба да буде постављена иза 
клупе гостујуће екипе и записничког стола, окренута према публици;  

 на најпрегледнијем месту у сали,  у видокругу мериоца времена мора да се 
постави семафор за показивање резултата са часовником за праћење времена; 

 улаз играча и службених лица у дворану и на терен за игру мора да буде 
потпуно одвојен од гледалаца. 

2.2. СПОРТСКИ ОБЈЕКТИ ОТВОРЕНОГ ТИПА 

Члан 5. 
У спортским објектима отвореног типа (отворени терени), могу да се одигравају 
утакмице сталних такмичења уколико је спољна температура минимално 15 
степени по Целзијусу и ако испуњавају следеће посебне услове: 
 подлога терена мора бити направљена од асфалта -  бетона, пластичне масе 

или дрвеног пода; 
 сам терен треба да буде одвојен од гледалишног простора сталном чврстом 

оградом (препорука је да висина ограде буде најмање 1 метар), која ће 
онемогућити улазак публике на терен и налази се само на страни гледалишног 
простора; 

 све линије поља за игру морају бити видљиво обележене (димензије терена су 
најмање 44 х 22 метра, а поља за игру 40 х 20 метара, и важе све исте 
димензије терена и поља за игру као и у затвореним објектима); 

 записнички сто и клупе за резервне играче морају бити тачно на средини 
уздужне линије поља за игру. Испред записничког стола мора бити довољно 
простора (до уздужне линије) на коме се несметано може пратити измена 
играча. Записнички сто и клупе за резервне играче треба да буду одвојене од 
публике сталном оградом и наткривени, чиме би службена лица и играчи били 
заштићени од кише или сунца; 

 за сваку екипу и посебно за судије мора да постоје свлачионице са тушевима и 
топлом и хладном водом и санитарним уређајима; свлачионица за екипу мора 
да буде довољно пространа да у њој може несметано да се за утакмицу 
припрема 16 играча; 
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 за одигравање ноћних утакмица на терену спортског објекта мора да постоји 
равномерно осветљење минимум 300 лукса; 

 мора да постоји посебна просторија која се ставља на располагање делегату 
(контролору) у којој се пре почетка утакмице одржава технички састанак 
одговорних представника екипа и службених лица; саставља записник са 
утакмице и у овој просторији мора да буде сто, рачунар са штампачем, 
фотокопир апарат или скенер и довољан број столица. 

3. РЕГИСТРАЦИЈА СПОРТСКИХ ОБЈЕКАТА 

Члан 6. 
Првостепени орган за спровођење такмичења у сарадњи са Спортском 
организацијом, која жели да наступа у одређеном спортском објекту, утврђује 
термин за преглед о испуњености посебних услова и регистрацији предметног 
спортског објекта. 
По прегледу и утврђивању испуњености услова, првостепени орган за спровођење 
такмичења издаје Решење о регистрацији спортског објекта, уколико су испуњени 
сви услови из чланова 4.-5. овог Упуства. 
У случају да првостепени орган за спровођење такмичења утврди да спортски 
објекат не испуњава све услове из чланова 4.-5. овог Упутства, обавезан је да 
спортској организацији, у писаној форми, достави извештај о свим уоченим 
недостатцима и рокове у којима је исте потребно отклонити. 

Члан 7. 
Надлежни првостепени орган за спровођење такмичења може и у току 
такмичарске сезоне, извршити контролу испуњености услова о регистрацији 
спортског објекта, наведених у члановима 4.-5. овог Упутства. 
Првостепени орган, у случају да утврди да је након регистрације спортског објекта 
дошло до нарушавања испуњености услова из чланова 4.-5. овог Упутства, доноси 
Одлуку о привременој забрани одигравања утакмица у предметном спортском 
објекту, све до отклањања уочених недостатака. 

Члан 8. 
Трошкове регистрације спортског објекта сноси Спортска организација, која жели 
да наступа у предметном спортском објекту.  

Члан 9. 
Ово Упутство ступа на снагу даном његовог доношења. 
Ступањем на снагу овог упутства престаје да важи Упутство о спортским 
објектима број 645-3/4 од 23.08.2018. године. 
 

Председник 
Управног одбора 

Рукометног савеза Србије 
Божидар Ђурковић, с.р. 
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