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ПРАВИЛНИК  
О УСЛОВИМА ЗА ПРИЈЕМ ТЕРЕНА   

ЗА ТАКМИЧЕЊЕ У ВОЈВОЂАНСКИМ ФУДБАЛСКИМ ЛИГАМА   
 
 

         За укупну организацију фудбалске приредбе одговоран је клуб домаћин који мора 
предузети све неопходне мере да би се обезбедио потпуни ред и да би утакмица протекла 
у духу захтева регулисаних у Правилнику о фудбалским такмичењима ФСС, Пропозиција 
такмичења за првенство војвођанских фудбалских лига, Пропозиција за фудбалски Куп 
ФСВ, Правилнику о безбедности на фудбалским утакмицама, Правилима фудбалске игре 
и Одлука ФСС и ФСВ које се обавезно примењују и ЗОС  Републике Србије. 
 
        Домаћи клуб је дужан да обезбеди власнички лист или употребну дозволу за 
игралиште, да обезбеди Атесте о исправности електро-инсталација и громобранског 
уземљења, као и следеће: 

1. СТАДИОН – ФУДБАЛСКИ ТЕРЕН 

Терен за игру мора да буде травнат и бусенован, ширине најмање 60 метара и дужине 
најмање 95 метара, са подлогом погодном за кретање играча. 
       Димензије голова – врата су 7,32 х 2,44 метра. 
       Иза голова на растојању од 3 метра обавезна је заштитна мрежа најмањих димензија 
7,5 х 5 метра. 

2. СТАДИОН – ЗАШТИТНА ОГРАДА 

      Свако игралиште мора да има чврсту гвоздену ограду постављену око терена, 
израђену од вертикалних шипки ради спречавања уласка гледалаца у терен и 
одговарајућег броја врата према сваком сектору која се отварају према терену за игру. 
       Заштитна ограда се мора поставити на раздаљини од најмање 3 метра од граничних 
линија терена за 
 игру. 
       Висина ограде је најмање 1,30 м. 

3. СТАДИОН – БЕЗБЕДНОСТ 

Стадион мора да испуњава следеће услове: 

 Сви делови стадиона и трибина, укључујући и улазе, излазе, степеништа, врата, 
пролазе, кровове, све јавне и приватне зоне и просторије, морају да буду у складу 
са стандардима безбедности. 

 Стадион мора да има у ограђеном делу терена уз ограду два хидранта и место за 
санитетско возило. 
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 Сви гвоздени елементи на стадиону, стативе, зграде, семафори, стубови за светла, 
ограде,трибине и слично, морају обавезно бити уземљени. 

4. СТАДИОН – ПРИЛАЗ 

Спољни улази на стадион по секторима морају бити видно обележени како би се 
гледаоци могли оријентисати. 

5. СТАДИОН – ТРИБИНЕ 

Уколико имају трибине, оне као и сви објекти морају бити израђени од тврдог 
материјала који се не може физичком снагом гледалаца ломити, ситнити и цепати.       

6. СТАДИОН – ЗОНА ГЛЕДАЛИШТЕ 

     Трибине на стадиону су подељене на независне целине, од две до четири, које су 
међусобно физички одвојене. 
      Мора постојати ограђени и одвојени простор за домаће и за гостујуће навијаче из 
разлога безбедности и сигурности. Ови сектори морају бити одвојени гвозденом јаком 
оградом да би се спречило да гледаоци прелазе из једног сектора у други. 

7. СТАДИОН – ЗАШТИЋЕНИ ПРИЛАЗ  (РЕСТРИКТИВНИ ПРОСТОР) 

Излаз из свлачионице и пут (пролаз) до терена за игру морају да буду безбедни, 
удаљени најмање 10 метара од гледалаца или наткривен тунел ширине 3 метра и висине 
2,3 метра. 

8. СТАДИОН – КЛУПЕ ЗА РЕЗЕРВНЕ ИГРАЧЕ 

Стадион мора да има две клупе за резервне играче и чланове стручног штаба, са 
седиштима за најмање 12 особа, које се налазе поред уздужних линија. 

Клупе морају бити наткривене, а раздаљина између противничких клупа је 25 метара. 

9. СТАДИОН – КЛУПА ЗА ДЕЛЕГАТА 

Стадион мора да има клупу за делегата са 3 седишта. 
Клупа за делегата се поставља у правцу средишње линије терена за игру. 

10.   СТАДИОН – ПАРКИРАЛИШТЕ 

На стадиону мора постојати паркинг на коме ће се обезбедити паркинг места за возила 
клубова, судија и других званичних лица. 

Паркинг мора да омогућава простор најмање за 1 аутобус и 10 аутомобила. 
Паркинг мора да се налази испред свлачионица и да буде изолован од публике. 

11.   СТАДИОН - СВЛАЧИОНИЦЕ 

На стадиону треба обезбедити најмање две свлачионице, по једна за домаћу и 
гостујућу екипу, од по најмање 20 квадратних метара, од којих свака мора да поседује 
клупе или столице за најмање 20 места, купатило са најмање 8 тушева са топлом водом, 
ВЦ са лавабоом и по један масерски сто. У зимском периоду у свлачионицама мора бити 
обезбеђено грејање. 
       За судије које суде утакмицу мора бити обезбеђена свлачионица која мора имати сто 
са  4 столице,      вешалицу за одела, туш и ВЦ са лавабоом. 
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12.   СТАДИОН – ПРОСТОРИЈА ЗА ДЕЛЕГАТА  

     На стадиону мора да постоји просторија за делегата  од минимално 15 квадратних 
метара, која се налази у близини свлачионица екипа и судија. Просторија мора да има сто 
са 6 столица, чивилук, рачунар и штампач, писаћу машину и телефон. 

13.   СТАДИОН – ЕКОНОМАТ 

У близини  свлачионице  за домаће играче неопходно је обезбедити економат за 
смештај,  прање и сушење опреме. 

14.   СТАДИОН – АМБУЛАНТА 

Посебна просторија за амбуланту која обавезно мора имати медицински орман или у 
најблажем      
санитетски сандучић са прописаним комплетом, носила, крамерске шине и медицински 
сто. 

15.   СТАДИОН – САНИТАРНИ ОБЈЕКТИ 

На стадиону поред санитарних објеката у свлачионицама за играче и судије, мора бити 
обезбеђено и два тоалета са умиваоницима и водом, који су намењени за гледаоце оба 
пола. 

16.   СТАДИОН – ПРОСТОР ЗА МАШИНЕ И МАТЕРИЈАЛЕ 

       На стадиону мора бити обезбеђена просторија за машине (косачица, ваљак, ...) и 
материјале. 

 
       Поред наведеног клубови морају да испуњавају све нормативе из Правилника о 
стручно-педагошком раду Фудбалског савеза Србије. 

 
       Игралиште мора да има Решење о регистрацији за утакмице војвођанске фудбалске 
лиге, које  издаје комисија ИО Фудбалског савеза Војводине, а исто мора бити истакнуто 
у просторији за састављање записника и не може бити старије од 4 године. 
 
 
 

Нови Сад  Комисија ИО ФС Војводине 
мај 2018.  за верификацију услова такмичења 

  у војвођанским фудбалским лигама 
 

 

                                                    
 


