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СЕРТИФИКОВАЊE	СТАДИОНА		И	ИГРАЛИШТА	ЗА	ТАКМИЧЕЊЕ	
	
УВОД	

Основна	 идеја	 је	 креирање	 радног	 документа	 који	 ће	 дати	 оквир	 и	 мрежну	
структуру	 будућих	 услова	 инфраструктуре	 –	 фудбалских	 терена	 и	 стадиона	 у	
такмичењима	које	организује	Фудбалски	Савез	Београда	у	складу	са	медјународним	и	
националним	нормама.		

Полазиште	 је	 званични	 документ	 Фудбалског	 савеза	 Србије	 Правилник	 о	
лиценцирању	клубова	Фудбалског	савеза	Србије	за	такмичење	у	организацији	УЕФА		

	
Циљеви:	

1. Дефинисати	и	створити	подједнаке	стандарде	у	смислу	техничке	опремљености	
и	квалитета	фудбалских	терена	за	игру	

2. Омогућити	 гледаоцима	 сигурност,	 комфор	 и	 пријатно	 окружење	 у	 посматрању	
фудбалске	игре	

3. Дефинисати	миниму	стандарда	за	медијско	праћење	
4. Омогућити	квалитетне	услове	за	тренинг	
	

Критеријуми	се	могу	поделити	на	два	нивоа:	
A. Обавезни	стандарди	
B. Најбоља	пракса,	односно	минимални	захтеви	за	регуларну	организацију	игре	
	

Обавезни	 стандарди	 –	 А	 подразумева	 сет	 дефинисаних	 обавезујућех	 елемената	 и	
правила	који	сваки	терен	или	стадион	мора	да	има	да	би	могао	добити	сертификат.	
Најбоља	 пракса,	 односно	 минимални	 захтеви	 –	 Б	 подразумева	 сет	 дефинисаних	 и	
препоручених	елемената	и	правила	које	терен	или	стадион	требао	да	има	да	би	могао	
добити	сертификат.	
План	 је	да	се	кроз	период	од	4	 (четири)	 године	сви	елементи	и	стандарди	пренесу	у	
Обавезне,	а	да	се	најбоља	пракса	допуњава	са	новим,	потребним	елементима	који	ће	
се	у	наредном	периоду	од	10	година	појавити.	
Критеријуме	 утврдјује	 одговарајућиа	 Комисија	 за	 стадионе	 и	 игралишта	 коју	
формирања	ФСБ	 а	 у	 складу	 са	 нормама	 и	 правилима	 ФСС	 и	 ФСБ	 о	 организацији	 и	
такмичењима.		
Комисија	 издаје	 одговарајућа	 упутства	 и	 правилнике	 о	 стадионима	 и	 теренима	 и	 у	
складу	са	њима	издаје	одговарајући	сертификат	за	такмичење.	
	
У	оквиру	критеријума	постоје	следећа	документа:	

• Правилник	о	сертификовању	терена	и	стадиона	за	такмичење		
• Упутство	 о	 обавезним	 елементима	 за	 сваки	 ранг	 такмичења	 (српска,	 зонска,	

прва	београдска	и	општинске	лиге)		
• Упитник	
• Сертификат	

	
	
	
	
	
	
	



Дефиниције:	
	
Терен-игралиште	 	

Терен-игралиште	 је	 обележен	 фудбалски	 простор	 са	 одговарајућом	 подлогом	
(природна	или	вештачка	 трава)	на	основу	правила	и	прописаних	 стандарда	 за	
такмичење	и	одигравање	фудбалских	 утакмица.	 Терен	мора	бити	регистрован	
од	стране	надлежног	фудбалског	органа.	
Регистрацију	 игралишта	 за	 утакмице	 одредјеног	 степена	 такмичења	 врше	
комисије	за	стадионе	игралишта.		
Игралишта	морају	одговарати	димензијама	утврдјеним	Правилима	фудбалске	
игре	 и	 другим	 стандардима	 које	 утврдјује	Правилник	 о	 стручно	 педагошком	
раду	и	пропозиције	одговарајућег	степена	такмичења,	односно	Правилник	о	
лиценцирању	клубова	фудбалског	савеза	србије	за	такмичења	у	организацији	
уефа	са	пратећим	актима	верзија	2.0.	(2006.година	ФСС)	

	
Стадион	

Стадион	 је	 објекат	 на	 коме	 се	 налази	 терен	 и	 на	 коме	 се	 одиграва	 утакмица	
укључујући,	трибине,	улазе,	степеништа,	излазе,	врата,	пролазе,	кровове,	 јавне	
и	приватне	зоне,	као	и	све	објекте	и	просторије	у	склопу	стадиона	(канцеларије,	
здравствени	објекти,прес	центар	итд.).	

	
Сертификат	

Документ	који	издаје	Комисија	за	стадионе	и	игралишта	који	важи	4	 (четири)	
године.	
Уколико	се	укаже	потреба	за	ванредним	прегледом	ФС	Београда	ће	наложити	
Комисији	 за	 стадионе	 и	 игралишта	 да	 изврши	 ванредни	 преглед	 и	 утврди	
чињенично	стање.	
	

Комисија	за	стадионе	и	безбедност		
Орган	ФС	Београда	који	је	формиран	од	стране	Савеза	и	који	поступа	у	складу	са	
правилима	и	прописима	ФИФА,УЕФА,	ФСС	и	ФСБ.	Комисију	чине	3	(три)	члана.		

	
Правилник	о	сертификовању	терена	и	стадиона	за	такмичење		

Документ	 ФСБ	 којим	 се	 регулишу	 питања	 пријаве,	 организације	 и	 пријема	
терена	и	 стадиона	 у	оквиру	 такмичења	ФСБ,	односно	издавање	одговарајућег	
Сертификата.	
	

Упутство	о	обавезним	елементима	за	сваки	ранг	такмичења		
Документ	 који	 прецизно	 и	 таксативно	 дефиниште	 све	 обавезне	 елементе	 за	
сертификовање	стадиона	и	игралишта.	Постоје	3	(три)	упутства	у	зависности	од	
ранга	такмичења:	српска	лига,	зонска	лига,	прва	београдска	и	општинске	лиге.	
	

Упитник	
Документ	 у	 форми	 упитиника	 који	 сваки	 фудбалски	 клуб	 попуњава	 и	 овера	
тачност	 података	 клупским	 печатом.	 Упитник	 оверава	 својим	 потписом	
председник	Комисије	за	стадионе	и	игралишта.	

	
	
	



	
Остала	документа	

Сваки	 клуб	 је	 обавезан	 да	 Комисији	 достави	 и	 одговарајућа	 оригинална	
документа:		

• власништво	над	тереном	или	стадионом,	или		
• уговор	о	коришћењу,	регистрацију	клуба,	као	и		
• остала	документа	надлежних	органа	управе	–		

o општина,		
o МУП,		
o комунална	инспекција,		
o електродистрибуција,		
o водовод	 и	 канализација,	 итд	 а	 која	 се	 односе	 на	 употребу	 и	

коришћење	терена	или	стадиона.	
	
	 	



СРПСКА	ЛИГА	
А	–	ОБАВЕЗНИ	СТАНДАРДИ	
	

1. СЕРТИФИКАТ	ЗА	СТАДИОН	–	ТЕРЕН	
	

Документ	 који	 издаје	 Комисија	 за	 стадионе	 и	 игралишта	 који	 важи	 4	 (четири)	
године.	
Сертификат	се	добија	на	основу	попуњеног	упитника	од	стране	клуба,	подносиоца	
захтева,	одговарајућих	потребних	докумената	и	извештаја	Комисије.	
Сертификат	се	издаје	сваке	четири	године	за	наредни	период	од		четири	године.	
Сертификат	има	ознаку	А	што	представља	обавезујући	стандард.	
	
2. ТЕРЕН	ЗА	ИГРУ	
	
Терен	 за	 игру	 мора	 бити	 од	 природне	 траве	 или	 од	 зелене	 вештачке	 подлоге	 (у	
складу	са	УЕФА	Стандардима	квалитета).	
Терен	мора	бити	потпуно	гладак	и	раван,	у	добром	стању	и	да	омогућава	да	се	на	
њему	могу	одигравати	утакмице	у	току	целе	сезоне	клупских	такмичења.	
	
2.1.	Димензије:		 у	складу	са	правилима:	

• Минимум	100м	x	62м	
	

2.2.	Величина	шеснаестерца:	 	 Тачно	16,5м	x	40,32м		
2.3.	Величина	петерца:			 	 Тачно	5,5м	x	18,32м		
2.4.	Величина	обележавајуће	линије	 Ширина	максимално	0,12м		
2.5.	Висина	корнер	заставице	 Висина	 корнер	 заставице	 мора	 бити	

минимално	1,5м		
2.6.	Корнер	угао	 	 	 Пречник	корнера	мора	бити	1м		
2.7.	Центар	терена	 	 Пречник	терена	мора	бити	9,5м		
2.8.	Димензије	гола	 	 Димензије	гола	морају	бити		

Висина		 2,44м	
Ширина		 7,32м	
Дубина	 1,50м	
Носач	мреже	на	2м		иза	гола			

2.9.	Клупа	за	резервне	играче	 терен	мора	да	има	две	клупе	за	резервне	играче	и	
чланове	стручног	штаба	са	најмање	13	места.	Клупе	
морају	бити	покривене.	На	удаљености	од	5м	мора	
постојати	додатна	покривена	клупа	за	делегата.	

2.10.	Рестриктивни	простор	 Излаз	из	свлачионице	и	пут	(пролаз)	до	терена	мода	
да	 буде	 недоступан	 за	 публику	 и	 представнике	
медија.	 Место	 где	 играчи	 и	 судије	 излазе	 на	
игралиште	 мора	 бити	 заштићено	 одговарајућим	
коридором	 или	 	 тунелом	 који	 ће	 омогућити	 да	 се	
продре	далеко	у	зону	за	играње	(терен).	

2.11.	Приступ	терену	за	игру	 На	 стадиону,	 односно	 терену	 мора	 бити	 омогућен	
приступ	возилима	за	хитне	случајеве	(амбулантна	и	
мања	 ватрогасна	 кола),	 као	 и	 возилима	 за	
одржавање	терена.	 	



2.12.	Технички	простор	 Технички	 протор	 се	 протеже	 по	 1м	 са	 сваке	 стране	
клупе	 за	 седење	 и	 напред	 до	 на	 1м	 до	 уздужне	
линије.	

	
	
3. ПРОСТОРИЈЕ	–	СВЛАЧИОНИЦЕ	
Објекат	 клуба	 у	 коме	 се	 налазе	 свлачионице	 и	 остале	 просторије	 морају	 бити	 у	
функцији	 квалитетног	 стамбеног,	 безбедносног	 и	 спортског	 критеријума	 за	
припрему	 и	 организацију	 фудбалске	 утакмице.	 Објекат	 мора	 бити	 повезан	 са	
заштићеним	 прилазом	 за	 приступ	 терену	 и	 поседовати	 одговарајућу	 електричну,	
светлосну,	 ваздушну	 и	 водоводно-канализациону	 инфраструктуру.	 У	 оквиру	
свлачионице	и	клубских	просторија	обавезно	је	присуство:	медицинског	ормарића	
за	прву	помоћ	и	ватрогасних	апарата	за	гашење	пожара.	
	
3.1.	Свлачионице	за	играче	 Најмање	 две,	 за	 сваку	 екипу	 појединачно,	

опремљене	на				идентичан	начин	и	то:	
• Клупе	за	седење	са	25	места	
• Чивилуци	за	25	места	
• Тушеви	(минимално	5)	
• Тоалет		
• Сто	за	масажу	

3.2.	Свлачионице	за	судије	 Одвојена	од	свлачионица	екипа.Пожељно	је	да	је	у	
близини.	
• Столица	или	клупа	за	4	места	
• Чивилуци	за	4	места	
• Тушеви		
• Тоалет		
• Сто		
	
	

4. ПРОСТОРИЈА		ЗА	САСТАВЉАЊЕ	ЗАПИСНИКА	
Соба	за	делегата	мора	се	налазити	у	близини	свлачионице	судија,	односно	екипа.	
Обавезно	је	да	има	сто,	4	столице	и	спољну	телефонску	линију.	

	
Б	–	НАЈБОЉА	ПРАКСА,	ПОЖЕЉНИ	СТАНДАРДИ	
	
Уколико	се	клуб	налази	на	стадиону	потребни	су	следећи	стандарди:	

1. Одобрење	целокупног	капацитета	стадиона	–	употребна	дозвола	за	коришћење	
капацитета	 стадиона	 издата	 од	 стране	 надлежног	 државног	 органа	 управе:	
МУП;	 ватрогасна	 служба,	 медицинска	 и	 комунална	 инспекција,	
електродистрибуција	 и	 службе	 локалне	 друштвене	 заједнице,	 заједно	 са	
изјавом	 о	 томе	 да	 су	 у	 сагласности	 са	 правилницима	 о	 безбедности	 и	
сигурности.	
	

2. Документ	 под	 називом	 Превентивни	 план	 утакмице	 :	 обухвата	 све	 аспекте	
организације	фудбалске	утакмице	(продаја	улазница,	претраживање	гледалаца,	
стратегија	 раздвајања,	 стратегија	 растурања	 масе,	 медицинске	 услуге,	
планиране	 мере	 које	 се	 предузимају	 у	 случају	 пожара,	 нестанка	 електричне	
енергије	итд.		



	
3. Сви	 делови	 стадиона	 и	 трибина,	 укључујући	 улазе,	 излазе,	 степеништа,	 врата,	

пролазе,кровове,	све	јавне	и	приватне	зоне	и	просторије,	морају	бити	у	складу	
са	стандардима	безбедности	
	

4. Сви	јавни	пролази	и	степеништа	у	зони	гледалишта	морају	бити	офарбани	истом	
јарком	светслом	бојом	(на	пример	жута).	То	важи	и	за	све	капије	које	воде	од	
зое	гледалишта	ка	терену	за	игру	и	излазне	капије	стадиона	
	

5. Сва	 излазна	 врата	 и	 капије	 на	 стадиону	 и	 све	 капије	 које	 воде	 из	 зоне	
гледалишта	 ка	 зони	 игралишта	 морају	 се	 отварати	 у	 правцу	 одгледалаца	 и	
морају	бити	откључана	док	су	гледаоци	на	стадиону	
	

6. Код	свих	врата	и	капија	мора	постојати	присуство	једног	редара.		
	

7. У	циљу	спречавања	нелегалног	упада	на	стадион,	врата	морају	имати	уредјај	за	
закључавање	(резу)	којим	свако	изнутра	може	брзо	и	једноставно	да	рукује	

	
8. Стадион	 мора	 имати	 уградјене	 одговарајуће	 безбедносне	 уредјаје	 за	 заштиту	

особа	на	терену	и	трибинама	од	удара	грома	
	

9. Стадион	мора	имати		довољно	јако	и	равномерно	распоредјено	озвучење		које	
ће	омогућити	јасну	комуникацију	а	гледаоцима	на	свим	деловима	стадиона	
	

10. План	евакуације	стадиона	у	случају	захтеване	безбедносне	ситуације	(отварање	
сигурносних	капија	на	целом	или	делу	стадиона	да	би	се	гладаоци	сместили	на	
терен,	преко	улазно	излазних	капија	уз	обавезно	усмеравање	преко	разгласне	
станице),	 као	 и	 конкретно	 поступање	 са	 навијачима	 који	 су	 удаљени	 од	
стадиона	за	време	утакмице.		

	
11. Места	 на	 стадиону	 и	 његов	 капацитет	 није	 дефинисан.	 Уколико	 стадион	 има	

индивидуална	седишта	она	морају	да	задовоље	следеће	услуве:	
1. Морају	бити	фиксирана	(нпр.	за	под)	
2. Морају	бити	одвојена	од	осталих	места	
3. Морају	бити	конфорна	(анатомска)	
4. Морају	бити	нумерисана	
5. Морају	имати	наслон	у	висини	од	најмање	30цм	(када	се	мери	од	доњег	

дела	седишта)	
6. Морају	 иматиодговарајуће	 атесте	 по	 ЈУС	 стандардима	 а	 у	 скалду	 са	

законом	
	

12. 	Трибине	 на	 стадиону	 су	 подељене	 на	 независне	 целине,	 од	 две	 до	 четири,	
међусобно	физички	одвојене.	Свака	целина	мора	бити	подељена	по	секторима	
ради		 лакше	оријентације,	 из	разлога	безбедности	и	 сигурности.	Број	 сектора	
се	 утврдјује	 индивидуално	 према	 капацитету	 стадиона.	 Обележја	морају	 бити	
јасна	и	видљива	свим	гледаоцима	и	службеним	лицима.	

	



13. Соба	 за	 прву	 помоћ	 и	 негу	 је	 саставни	 део	 стадиона	 у	 случају	 да	 је	 потребна	
медицинска	 помоћ	 на	 лицу	 места.	 Соба	 за	 прву	 помоћ	 мора	 да	 испуњава	
следеће	услове:	

1. Минимална	површина	од	12м2		
2. Лоцирана	 на	 позицији	 на	 којој	 повредјени	 гледаоци	 или	 амбулантна	

возила	могу	лако	доћи,	било	да	је	реч	о	унутрашњој	страни	стадиона	или	
споља	

3. Врата	и	ходници	који	воде	до	собе	за	прву	помоћ	морају	бити	довољно	
широки	да	кроз	њих	могу	продју	носила		и	инвалидска	колица	

4. Осветљење,	вентилација	и	уређаји	за	 грејање	морају	бити	у	оптимално	
функционалном	стању	

5. Одговарајући	 електрични	 прикључци,	 урадјаји	 за	 топлу	 и	 хладну	 воду,	
санитарне	просторије	за	оба	пола		

6. Стаклени	ормар	за	лекове	и	остали	медицински	материјал	
7. Један	кревет	
8. Директна	 телефонска	 линија,	 као	 и	 локална	 линија	 за	 унутрашњу	

комуникацију	
9. Један	доктор	и	једна	медицинска	сестра	
10. Јасне	ознаке	које	ће	омогућити	да	се	лако	и	брзо	стигне	до	собе	за	прву	

помоћ	
	

14. Соба	 зе	 лекарски	 преглед	 играча	 и	 судија	 се	 у	 хитним	 случајевима	 може	
користити	и	за	збрињавање	повредјених	гледалаца.	Потребно	је	да	се	налази	у	
делу	 где	 су	 свлачионице	и	 са	лаким	приступом	спољном	улазу.	Врата	на	 соби	
требају	 да	 буду	 довољно	 широка	 да	 би	 се	 омогућио	 приступ	 носилима	 и	
инвалидским	колицима.	Потребан	је	следећи	минимум	опреме:	

1. Сто	за	преглед	
2. Умиваоник	са	топлом	водом	
3. Стаклени	ормар	за	лекове	и	остали	медицински	материјал	
4. Једна	боца	кисеоника	и	једна	маска	
5. Апарат	за	мерење	притиска	
6. Директан	телефон	
7. Телефон	за	локалну	везу	са	деловима	стадиона	
8. Јако	осветљење	
9. Подови	одматеријала	који	се	не	клиза	

	
15. Санитарни	 објекти,	 односно	 просторије	 са	 тоалетима	морају	 бити	 у	 складу	 са	

прописима	 и	 стандардима	 из	 те	 области.	 Морају	 бити	 чисте,	 светле	 и	
хигијенске,	 односно	 морају	 се	 одржавати	 у	 таквом	 стању	 пре	 и	 за	 време	
утакмице.	
	

16. Стадион	 мора	 имати	 сет	 писаних	 правила	 о	 понашању	 и	 коришћењу	
инфраструктуре	на	стадиону.	Процедурална	правила	морају	садржати	следеће	
информације:	

1. Правила	уласка	и	изласка	са	стадиона	
2. Правила	у	вези	отказивања	или	одлагања	утакмица	
3. Опис	 забрана	 и	 касни	 према	 посетиоцима	 који	 за	 време	 утакмице	

прекрше	 правила	 понашања	 (на	 пример	 упад	 у	 терен,	 бацање	 разних	



предмета,	 коришћење	 непристојних,	 увредљивих	 или	 расистичких	
транспарената,	и	др.)	

4. Забрана	употребе	алкохолних	пића	
5. Забрана	 уношења	 одредјених	 предмета	 на	 стадион	 (упаљачи,	 ракете,	

заставе	са	дршкама	и	сл)	
6. Правила	 у	 вези	 са	 седењем	 (сваки	 посетилац	мора	 седети	 на	месту	 на	

коме	му	гласи	карта)		
7. Информација	да	редарска	служба	и	полицијски	органи	могу	удаљити	са	

стадиона	посетиоца	који	непоштује	прописана	правила	
	



ЗОНСКА	ЛИГА	
	
А	–	ОБАВЕЗНИ	СТАНДАРДИ	
	

1. СЕРТИФИКАТ	ЗА	СТАДИОН	-	ТЕРЕН	
	
Документ	 који	 издаје	 Комисија	 за	 стадионе	 и	 игралишта	 који	 важи	 4	 (четири)	
године.	
Сертификат	се	добија	на	основу	попуњеног	упитника	од	стране	клуба,	подносиоца	
захтева,	одговарајућих	потребних	докумената	и	извештаја	Комисије.	
	
Сертификат	се	издаје	сваке	четири	године	за	наредни	период	од		четири	године.	
	
Сертификат	има	ознаку	А	што	представља	обавезујући	стандард.	
	
2. ТЕРЕН	ЗА	ИГРУ	
	
Терен	 за	 игру	 мора	 бити	 од	 природне	 траве	 или	 од	 зелене	 вештачке	 подлоге	 (у	
складу	са	УЕФА	Стандардима	квалитета).	
Терен	мора	бити	потпуно	гладак	и	раван,	у	добром	стању	и	да	омогућава	да	се	на	
њему	могу	одигравати	утакмице	у	току	целе	сезоне	клупских	такмичења.	
	
2.1.	Димензије:		у	складу	са	правилима:	

• 	минимум	100м	x	60м	
	

2.2.	Величина	шеснаестерца:	 	 Тачно	16,5м	x	40,32м		
2.3.	Величина	петерца:			 	 Тачно	5,5м	x	18,32м		
2.4.	Величина	обележавајуће	линије	 Ширина	максимално	0,12м			
2.5.	Висина	корнер	заставице	 Висина	 корнер	 заставице	 мора	 бити	

минимално	1,5м		
2.6.	Корнер	угао	 	 	 	 Пречник	корнера	мора	бити	1м		
2.7.	Центар	терена	 	 	 Пречник	терена	мора	бити	9,5м		
2.8.	Димензије	гола	 	 	 Димензије	гола	морају	бити		

Висина	2,44м	
Ширина	7,32м	
Дубина	 1,50м	
Носач	мреже	на	2м		иза	гола			

2.9.	Клупа	за	резервне	играче	 Терен	мора	да	има	две	клупе	за	резервне	играче	и	
чланове	стручног	штаба	са	најмање	13	места.	Клупе	
морају	бити	покривене.	На	удаљености	од	5м	мора	
постојати	додатна	покривена	клупа	за	делегата.	

2.10.	Рестриктивни	простор	 Излаз	из	свлачионице	и	пут	(пролаз)	до	терена	мода	
да	 буде	 недоступан	 за	 публику	 и	 представнике	
медија.	 Место	 где	 играчи	 и	 судије	 излазе	 на	
игралиште	 мора	 бити	 заштићено	 одговарајућим	
коридором	 или	 	 тунелом	 који	 ће	 омогућити	 да	 се	
продре	далеко	у	зону	за	играње	(терен).	

2.11.	Приступ	терену	за	игру	 На	 стадиону,	 односно	 терену	 мора	 бити	 омогућен	
приступ	возилима	за	хитне	случајеве	(амбулантна	и	



мања	 ватрогасна	 кола),	 као	 и	 возилима	 за	
одржавање	терена.	 	

	
2.12.	Технички	простор	 Технички	протор	се	протеже	по	1м	са	 сваке	 стране	

клупе	 за	 седење	 и	 напред	 до	 на	 1м	 до	 уздужне	
линије.	

	
	
	
3. ПРОСТОРИЈЕ	–	СВЛАЧИОНИЦЕ	
Објекат	 клуба	 у	 коме	 се	 налазе	 свлачионице	 и	 остале	 просторије	 морају	 бити	 у	
функцији	 квалитетног	 стамбеног,	 безбедносног	 и	 спортског	 критеријума	 за	
припрему	 и	 организацију	 фудбалске	 утакмице.Објекат	 мора	 бити	 повезан	 са	
заштићеним	 прилазом	 за	 приступ	 терену	 и	 поседовати	 одговарајућу	 електричну,	
светлосну,	 ваздушну	 и	 водоводно-канализациону	 инфраструктуру.	 У	 оквиру	
свлачионице	и	клубских	просторија	обавезно	је	приство:	медицинског	ормарића	за	
прву	помоћ	и	ватрогасних	апарата	за	гашење	пожара.	
	
3.1.	Свлачионице	за	играче	 Најмање	 две,	 за	 сваку	 екипу	 појединачно,	

опремљене	на				идентичан	начин	и	то:	
• Клупе	за	седење	са	25	места	
• Чивилуци	за	25	места	
• Тушеви		
• Тоалет	са	седиштем	и	писоаром	

	
3.2.	Свлачионице	за	судије	 Одвојена	од	свлачионица	екипа.Пожељно	је	да	је	у	

близини.	
• Столица	или	клупа	за	4	места	
• Чивилуци	за	4	места	
• Тушеви	(минимално	2)	
• Тоалет	са	седиштем	и	писоаром	
• Сто		

	
4. ПРОСТОРИЈА	ЗА	САСТАВЉАЊЕ	ЗАПИСНИКА	
Соба	за	делегата	мора	се	налазити	у	близини	свлачионице	судија,	односно	екипа.	
Обавезно	је	да	има	сто,	4	столице	и	спољну	телефонску	линију.	

	
	
	 	



ПРВА	БЕОГРАДСКА	ЛИГА		
 
А	–	ОБАВЕЗНИ	СТАНДАРДИ	
	

1.	СЕРТИФИКАТ	ЗА	СТАДИОН	-	ТЕРЕН	
	
Документ	 који	 издаје	 Комисија	 за	 стадионе	 и	 игралишта	 који	 важи	 4	 (четири)	
године.	
Сертификат	се	добија	на	основу	попуњеног	упитника	од	стране	клуба,	подносиоца	
захтева,	одговарајућих	потребних	докумената	и	извештаја	Комисије.	
	
Сертификат	се	издаје	сваке	четири	године	за	наредни	период	од		четири	године.	
	
Сертификат	има	ознаку	А	што	представља	обавезујући	стандард.	
	
2.	ТЕРЕН	ЗА	ИГРУ	
	
Терен	 за	 игру	 мора	 бити	 од	 природне	 траве	 или	 од	 зелене	 вештачке	 подлоге	 (у	
складу	са	УЕФА	Стандардима	квалитета).	
Терен	мора	бити	потпуно	гладак	и	раван,	у	добром	стању	и	да	омогућава	да	се	на	
њему	могу	одигравати	утакмице	у	току	целе	сезоне	клупских	такмичења.	
	
2.1.	Димензије:		 у	складу	са	правилима:	

• 	минимум	98м	x	58м	
	

2.2.	Величина	шеснаестерца:	 	 Тачно	16,5м	x	40,32м		
2.3.	Величина	петерца:			 	 Тачно	5,5м	x	18,32м		
2.4.	Величина	обележавајуће	линије	 Ширина	максимално	0,12м			
2.5.	Висина	корнер	заставице	 Висина	 корнер	 заставице	 мора	 бити	

минимално	1,5м		
2.6.	Корнер	угао	 	 	 	 Пречник	корнера	мора	бити	1м		
2.7.	Центар	терена	 	 	 Пречник	терена	мора	бити	9,5м		
2.8.	Димензије	гола	 	 	 Димензије	гола	морају	бити		

Висина	2,44м	
Ширина	7,32м	
Дубина	 1,50м	
Носач	мреже	на	2м		иза	гола			

2.9.	Клупа	за	резервне	играче	 Терен	мора	да	има	две	клупе	за	резервне	играче	и	
чланове	стручног	штаба	са	најмање	13	места.	Клупе	
морају	бити	покривене.	На	удаљености	од	5м	мора	
постојати	додатна	покривена	клупа	за	делегата.	

2.10.	Рестриктивни	простор	 Излаз	из	свлачионице	и	пут	(пролаз)	до	терена	мода	
да	 буде	 недоступан	 за	 публику	 и	 представнике	
медија.	 Место	 где	 играчи	 и	 судије	 излазе	 на	
игралиште	 мора	 бити	 заштићено	 одговарајућим	
коридором	 или	 	 тунелом	 који	 ће	 омогућити	 да	 се	
продре	далеко	у	зону	за	играње	(терен).	

2.11.	Приступ	терену	за	игру	 На	 стадиону,	 односно	 терену	 мора	 бити	 омогућен	
приступ	возилима	за	хитне	случајеве	(амбулантна	и	



мања	 ватрогасна	 кола),	 као	 и	 возилима	 за	
одржавање	терена.	 	

	
2.12.	Технички	простор	 Технички	протор	се	протеже	по	1м	са	 сваке	 стране	

клупе	 за	 седење	 и	 напред	 до	 на	 1м	 до	 уздужне	
линије.	

	
	
	
3.	ПРОСТОРИЈЕ	–	СВЛАЧИОНИЦЕ	
Објекат	 клуба	 у	 коме	 се	 налазе	 свлачионице	 и	 остале	 просторије	 морају	 бити	 у	
функцији	 квалитетног	 стамбеног,	 безбедносног	 и	 спортског	 критеријума	 за	
припрему	 и	 организацију	 фудбалске	 утакмице.Објекат	 мора	 бити	 повезан	 са	
заштићеним	 прилазом	 за	 приступ	 терену	 и	 поседовати	 одговарајућу	 електричну,	
светлосну,	 ваздушну	 и	 водоводно-канализациону	 инфраструктуру.	 У	 оквиру	
свлачионице	и	клубских	просторија	обавезно	је	приство:	медицинског	ормарића	за	
прву	помоћ	и	ватрогасних	апарата	за	гашење	пожара.	
	
3.1.	Свлачионице	за	играче	 Најмање	 две,	 за	 сваку	 екипу	 појединачно,	

опремљене	на				идентичан	начин	и	то:	
• Клупе	за	седење	са	25	места	
• Чивилуци	за	25	места	
• Тушеви		
• Тоалет	са	седиштем	и	писоаром	

	
3.2.	Свлачионице	за	судије	 Одвојена	од	свлачионица	екипа.Пожељно	је	да	је	у	

близини.	
• Столица	или	клупа	за	4	места	
• Чивилуци	за	4	места	
• Тушеви	(минимално	2)	
• Тоалет	са	седиштем	и	писоаром	
• Сто		

	
4.	ПРОСТОРИЈА	ЗА	САСТАВЉАЊЕ	ЗАПИСНИКА	
Соба	за	делегата	мора	се	налазити	у	близини	свлачионице	судија,	односно	екипа.	
Обавезно	је	да	има	сто,	4	столице	и	спољну	телефонску	линију.	

	
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



МЕЂУОПШТИНСКА	И	ОПШТИНСКЕ	ЛИГЕ	
 
А	–	ОБАВЕЗНИ	СТАНДАРДИ	
	

1. СЕРТИФИКАТ	ЗА	СТАДИОН	-	ТЕРЕН	
Документ	 који	 издаје	 Комисија	 за	 стадионе	 и	 игралишта	 који	 важи	 4	 (четири)	
године.	
Сертификат	се	добија	на	основу	попуњеног	упитника	од	стране	клуба,	подносиоца	
захтева,	одговарајућих	потребних	докумената	и	извештаја	Комисије.	
	
Сертификат	се	издаје	сваке	четири	године	за	наредни	период	од		четири	године.	
	
Сертификат	има	ознаку	А	што	представља	обавезујући	стандард.	
	
2. ТЕРЕН	ЗА	ИГРУ	
	
Терен	 за	 игру	 мора	 бити	 од	 природне	 траве	 или	 од	 зелене	 вештачке	 подлоге	 (у	
складу	са	УЕФА	Стандардима	квалитета).	
Терен	 мора	 бити	 	 раван,	 у	 добром	 стању	 и	 да	 омогућава	 да	 се	 на	 њему	 могу	
одигравати	утакмице	у	току	целе	сезоне	клупских	такмичења.	
	
2.1.	Димензије:		 у	складу	са	правилима:	

• 	минимум	96м	x	56м		
	

2.2.	Величина	шеснаестерца:	 	 Тачно	16,5м	x	40,32м		
2.3.	Величина	петерца:			 	 Тачно	5,5м	x	18,32м		
2.4.	Величина	обележавајуће	линије	 Ширина	максимално	0,12м		
2.5.	Висина	корнер	заставице	 Висина	 корнер	 заставице	 мора	 бити	

минимално	1,5м		
2.6.	Корнер	угао	 	 	 Пречник	корнера	мора	бити	1м		
2.7.	Центар	терена	 	 Пречник	терена	мора	бити	9,5м		
2.8.	Димензије	гола	 	 Димензије	гола	морају	бити		

Висина		 2,44м	
Ширина		 7,32м	
Дубина	 	 1,50м	
Носач	мреже	на	2м		иза	гола			

2.9.	Клупа	за	резервне	играче	 терен	мора	да	има	две	клупе	за	резервне	играче	и	
чланове	стручног	штаба	са	најмање	13	места.	Клупе	
морају	бити	покривене	.	На	удаљености	од	5м	мора	
постојати	додатна	покривена	клупа	за	делегата.	

2.10.	Рестриктивни	простор	 Излаз	из	свлачионице	и	пут	(пролаз)	до	терена	мода	
да	 буде	 недоступан	 за	 публику	 и	 представнике	
медија.	 Место	 где	 играчи	 и	 судије	 излазе	 на	
игралиште	 мора	 бити	 заштићено	 одговарајућим	
коридором	 или	 	 тунелом	 који	 ће	 омогућити	 да	 се	
продре	далеко	у	зону	за	играње	(терен).	

2.11.	Приступ	терену	за	игру	 На	 стадиону,	 односно	 терену	 мора	 бити	 омогућен	
приступ	возилима	за	хитне	случајеве	(амбулантна	и	



мања	 ватрогасна	 кола),	 као	 и	 возилима	 за	
одржавање	терена.	 	

	
2.12.	Технички	простор	 Технички	протор	се	протеже	по	1м	са	 сваке	 стране	

клупе	 за	 седење	 и	 напред	 до	 на	 1м	 до	 уздужне	
линије.	

	
	
3. ПРОСТОРИЈЕ	–	СВЛАЧИОНИЦЕ	

	
Објекат	 клуба	 у	 коме	 се	 налазе	 свлачионице	 и	 остале	 просторије	 морају	 бити	 у	
функцији	 квалитетног	 стамбеног,	 безбедносног	 и	 спортског	 критеријума	 за	
припрему	 и	 организацију	 фудбалске	 утакмице.Објекат	 мора	 бити	 повезан	 са	
заштићеним	 прилазом	 за	 приступ	 терену	 и	 поседовати	 одговарајућу	 електричну,	
светлосну,	 ваздушну	 и	 водоводно-канализациону	 инфраструктуру.	 У	 оквиру	
свлачионице	и	клубских	просторија	обавезно	је	приство:	медицинског	ормарића	за	
прву	помоћ	и	ватрогасних	апарата	за	гашење	пожара.	
	
3.1.	Свлачионице	за	играче	 Најмање	 две,	 за	 сваку	 екипу	 појединачно,	

опремљене	на				идентичан	начин	и	то:	
• Клупе	за	седење	са	25	места	
• Чивилуци	за	25	места	
• Тушеви		
• Тоалет		

3.2.	Свлачионице	за	судије	 Одвојена	од	свлачионица	екипа.	Пожељно	је	да	је	у	
близини.	
• Столица	или	клупа		
• Чивилуци		
• Тушеви	
• Тоалет		

	
4. ПРОСТОРИЈА	ЗА	САСТАВЉАЊЕ	ЗАПИСНИКА		
Соба	за	делегата	мора	се	налазити	у	близини	свлачионице	судија,	односно	екипа.	
Обавезно	је	да	има	сто,	столице.	
	
	
МЛАЂЕ	КАТЕГОРИЈЕ	
	
Димензије	терена	(минимум):		
	

• Омладинска	лига		 100м	x	60м	
• Кадетска	лига	 	 98м	x	58м	
• Све	остале	ниже	лиге		 90м	x	45м	

	
	
	
	
	
	



МЕЂУНАРОДНИ	СТАНДАРДИ	–	ТЕХНИЧКЕ	КАРАКТЕРИСТИКЕ	
	
Димензије	терена	

	
	

	
	
	
	

Димензије	терена	–	делови	терена	
	

	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

Технички	простор	

Корнер	 Опционо	

Центар	терена	Шеснаестарац		



Димензије	голова	

	
	
	

Техничка	поставка	голова	са	димензијама	
	

		
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

Фронтална	позиција	 Позиција	са	стране	

Дубина	за	постављање	гола	
Пречник	статива	и	пречке	

 



	
Позиције	клупа	за	резервне	играче	

	
	
	
	
	

	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

Размак	између	клупа	за	резервне	
играче		



Прописано	постављање	банера	–	рекламних	паноа	иза	гола	

	
	
Коридори	за	пролаз	и	постављање	столица	за	седење	
	

	
	
	
	
	

У	односу	на	корнер	

Банер	–	рекламни	
пано 

У	односу	на	простор	иза	гола	

Банер	–	рекламни	
пано	



Техничка	поставка	трибина	за	седење	са	просторним	параметрима	
	

	
	

Трибине	 Терен	за	игру	

Банер	–	рекламни	пано	


