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На основу члана 64. став 2. тачка 30. Статута Рукометног савеза Србије, а 
у складу са чланом 3., 17. и 18. Пропозиција такмичења РСС, Управни 
одбор РСС, на седници одржаној 8. августа 2017. године, донео je 

УПУТСТВО 
О СПОРТСКИМ ОБЈЕКТИМА НА КОЈИМА СЕ ИГРАЈУ 

УТАКМИЦЕ СТАЛНИХ ТАКМИЧЕЊА 
 

У складу са одредбама члана 17. и 18. Пропозиција такмичења РСС, 
утакмице у лигама првог и другог степена такмичења, утакмице финала 
Купа на регионалном нивоу и утакмице Купа на државном нивоу, се играју у 
спортским дворанама које су регистроване од стране првостепеног органа 
за спровођење такмичења (у даљем тексту: првостепени орган) или лица 
које првостепени орган овласти, а морају да испуњавају следеће услове: 
 терен за игру мора да буде 40 х 20 метара, а под мора бити од дрвета 

или другог еластичног материјала; 
 терен за игру треба да буде одвојен од гледалаца јачом преградом која 

мора да онемогући улазак гледалаца на терен. Висина преграде мора 
да износи најмање један метар, а од линија терена за игру мора да буде 
удаљена најмање један метар; 

 трибине морају да имају најмање 300 седишта, као и посебан улаз у 
дворану за гледаоце; 

 у дворани треба да постоји исправан разгласни уређај. Клуб домаћин 
није одговоран за исправност разгласног уређаја, сем у случају да је 
власник објекта; 

 дворана мора да буде загрејана, а минимална температура на терену за 
игру мора да буде 15 степени по Целзијусу. У супротном, неопходна је 
сагласност противничке екипе за одигравање утакмице; 

 сала у дворани мора да буде правилно осветљена уз одговарајући 
распоред светлосних извора, тако да светлост не омета игру и играче и 
има најмање 1.000 лукса; 

 таваница и светлосни уређаји морају бити удаљени од пода најмање 
осам метара за нове и седам метара за постојеће сале; 

 у дворани за сваку екипу и посебно за судије мора да постоје 
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 саставља записник са 
утакмице и у којој се на један сат пре почетка утакмице одржава 
технички састанак одговорних представника екипа и службених лица; у 



овој просторији мора да буде сто, рачунар са штампачем, фотокопир 
апарат и довољан број столица; 

 у одређеном простору поред терена за игру мора да се постави 
записнички сто и поред њега, са обе стране, клупе за резервне играче, 
тренере рукометне и медицинске раднике клубова (екипа), а пожељно је 
да се поставе и столови за службеног спикера и лекара; 

 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 од 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 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. 

Утакмице трећег и четвртог степена такмичења и утакмице Купа на 
регионалном нивоу, могу да се играју, осим у спортским дворанама, и на 
отвореним теренима, уколико је спољна температура минимално 15 
степени по Целзијусу.  

Отворени терени морају да испуњавају следеће услове: 
 подлога терена мора бити направљена од асфалта -  бетона, пластичне 

масе или дрвеног пода; 
 сам терен (простор за игру) треба да буде одвојен од гледалишта 

сталном чврстом оградом, која ће онемогућити улазак публике на терен 
и налази се само на страни гледалишта. Препоручује се да висина 
ограде буде најмање 1 метар, удаљена од уздужне линије најмање 1 
метар, а од гол-аут линије 2 метра; 

 све линије терена морају бити видљиво обележене (димензије терена су 
40 х 20 м); 

 записнички сто и клупе за резервне играче морају бити тачно на средини 
уздужне линије терена. 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, сунца и гледалаца; 

 на игралишту 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; на 
игралиштима која немају купатила не могу да се играју првенствене 
утакмице; 

 на игралишту мора да постоји посебна просторија која се ставља на 
располагање делегату (контролору) у којој се саставља записник са 
утакмице и у којој се на један сат пре почетка утакмице одржава 
технички састанак одговорних представника екипа и службених лица; у 



овој просторији мора да буде сто, рачунар са штампачем, фотокопир 
апарат или скенер и довољан број столица; употреба писаће машине 
дозвољена је само у изузетним случајевима (нестанак електричне 
енергије), с тим да отисак на оригиналу записника мора бити јасно 
видљив; 

 на игралишту трибине могу да се налазе дуж једне или обе уздужне 
линије терена. Ако се трибине налазе дуж само једне уздужне линије 
терена, дозвољава се да се дуж друге уздужне линије простор користи 
за стајање; на игралишту може да буде постављен и гледалишни 
простор који се налази иза голова, али само ако постоје места за 
седење; 

 на игралишту мора да постоји приручна апотека; 
 за одигравање ноћних утакмица на терену мора да постоји равномерно 

осветљење минимум 300 лукса; домаћин ноћне утакмице је обавезан да 
обезбеди исправно комплетно осветљење. 
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