
ПРАВИЛНИК 

О УСЛОВИМА ЗА ОБАВЉАЊЕ СПОРТСКИХ АКТИВНОСТИ И ДЕЛАТНОСТИ 

"Службени гласник РС", број 30 од 18. 06 1999. 

 

I. УВОДНА ОДРЕДБА 

Члан 1. 

Овим правилником прописују се ближи услови у погледу простора, односно објекта, 

опреме, стручних радника и спортских стручњака и безбедности спортиста у бављењу 

спортским активностима, у зависности од врсте спорта, које морају да испуне 

организације за обављање спортске делатности и спортске организације основане као 

предузећа, односно установе (у даљем тексту: организација), да би могле да обављају 

спортске делатности, односно активности (у даљем тексту: делатности). 

II. УСЛОВИ У ПОГЛЕДУ СТРУЧНИХ И ДРУГИХ РАДНИКА 

Члан 2. 

Организација може обављати делатности у области спорта ако има: 

1) у радном односу спортског стручњака са најмање вишим образовањем у области 

спорта, односно физичке културе; 

2) у радном односу спортског стручњака са најмање II степеном оспособљености, 

ангажованог на пословима рекреативног спорта (код организација за обављање спортске 

делатности), односно рада са млађим категоријама (код спортских организација 

основаних као предузеће, односно установа);  

3) у радном односу, поред спортских стручњака из тач. 1. и 2. овог члана, најмање једног 

спортског стручњака на сваких 360 чланова, односно корисника услуга, уколико се ради 

о спортским активностима из групе спортских игара (фудбал, кошарка, рукомет, одбојка, 

ватерполо, хокеј на леду, хокеј на трави и рагби), или једног спортског стручњака на 

сваких 180 чланова, односно корисника за остале спортске активности; 

4) у радном односу лице са спортским звањем организатора спортског пословања; 

5) у радном односу директора са спортским звањем спортског менаџера; 

6) у радном односу лица са одговарајућим спортским звањем за обављање послова 

спортских стручних услуга (саветодавне и стручне услуге, информативни и пропагандни 

послови, истраживачко развојни рад, спортско посредовање и др.). 

Организација која се искључиво бави делатношћу изнајмљивања спортске опреме или 

спортским стручним услугама, не мора испуњавати услове из става 1. тач. 1-3. овог члана. 

III. УСЛОВИ У ПОГЛЕДУ ПРОСТОРА, ОДНОСНО ОБЈЕКТА 

Члан 3. 

Организација може обављати делатности у области спорта ако има: 
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1) одговарајући спортски простор, односно објекат са: 

(1) основним просторијама, односно површинама за извођење једне или више спортских 

активности; 

(2) пратећим просторијама; 

(3) инсталацијама и одговарајућом техничком опремом; 

2) две пословне просторије минималне површине 15 м
2
, с пратећим WЦ.  

За спортове који нису садржани у члану 6. овог правилника примењују се у погледу 

услова за простор, односно објекат, спортска правила одговарајућег спорта која се односе 

на услове за организовање такмичења и првенстава националног значаја. 

Члан 4. 

Сматра се да простор, односно објекат испуњава услове из члана 3. став 1. тачка 1. овог 

правилника ако има: 

1) основне и пратеће просторије које испуњавају опште услове за коришћење (санитарно-

хигијенске, противпожарне и друге), 

2) код основних просторија, односно површина: 

(1) димензије које омогућавају да се на њему несметано одвија најмање једна делатност, у 

складу са чланом 6. овог правилника; 

(2) подлогу од материјала прописаног спортским правилима; 

(3) покривен простор за вежбање најмање 4 x 4 м, висине 2,60 м, или отворен простор 10 

x 20 м, за обављање делатности обучавања у физичком вежбању, развоја физичких 

способности, стицања спортских навика и рекреативног спорта, осим делатности фитнес 

центара, боди билдинг и сличних организација, 

3) од пратећих просторија најмање: 

(1) гардеробе величине од једног квадратног метра по једном кориснику, с тим да су 

женске гардеробе одвојене од мушких гардероба; 

(2) умиваонике, са једним уређајем за прање руку на петнаест корисника простора за 

вежбање; 

(3) просторију за спортску опрему (справе и реквизите) одговарајуће величине; 

(4) купатило са једним тушем на свака четири корисника простора за вежбање, с тим да 

су купатила одређена за жене одвојена од купатила за мушкарце; 

(5) тоалет са по једним местом, са претпростором и WC кабином, на сваких двадесет 

корисника истог пола; 

(6) гледалишни простор од најмање 100 места за седење, уколико се организација бави 

организовањем спортских приредби; 

4) од инсталационо-техничких уређаја: 
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(1) прикључке за водоводну (хладна и топла вода), канализациону и електричну мрежу; 

(2) инсталације и капацитете грејних тела које омогућавају да се температура у сали са 

пратећим просторијама прилагоди потребама обављања делатности, с тим да температура 

у простору за вежбање, гардероби и купатилу не може бити нижа од 21 степен; 

(3) инсталације расхладног уређаја у објектима клизалишта; 

(4) инсталације филтерског посторојења у објектима базена и инсталације за загревање 

воде које обезбеђују температуру од најмање 23 степена; 

(5) вентилационе уређаје, односно отворе који обезбеђују одговарајући ниво вентилације, 

у зависности од врсте делатности и планираног броја учесника и гледалаца; 

(6) противпожарне уређаје; 

(7) разгласне уређаје јачине која омогућава ефикасно коришћење сразмерно величини 

објекта; 

(8) инсталације за равномерно осветљавање затворених делова објекта где се одвија 

делатност, заштићене од удара, које емитују светлост јачине 150 лукса на висини 1 метар 

од пода, на начин којим се онемогућава стварање сенки, треперење и блесак; 

5) комплетан прибор и средства за пружање прве помоћи. 

Члан 5. 

Организација која испуњава услове из члана 3. став 1. тачка 2) овог правилника и која 

има просторију за спортску опрему одговарајуће величине може се бавити 

изнајмљивањем спортске опреме. 

Организација која испуњава услове из члана 3. став 1. тачка 2) овог правилника може се 

бавити стручним услугама у спорту (саветодавне и стручне услуге у области спорта, 

спортско посредовање, истраживачко развојни рад и др.). 

Члан 6. 

Основне просторије, односно површине спортског објекта морају, у зависности од врсте 

спорта, бити следећих димензија: 

1. Атлетика 

1) Трчања - ходање 

(1) Стаза за трчање најмање дужине 400 м, ширине 7,32 м са обележеним спољним и 

унутрашњим ивицама и обележеним стартом и циљем. 

2) Скокови 

(1) Скок у вис 

- простор са залетиштем од најмање 15 м, 

- мекано доскочиште (сунђер) димензије 5 x 3 x 1 метар, 
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(2) Скок мотком 

- залетиште површина димензија 40 x 1,25 м, 

- мекано доскочиште (сунђер) димензије 5 x 3 x 1 метар, 

(3) Скок у даљ, троскок 

- залетиште површина димензија 40 x 1,26 м, 

- доскочиште јама испуњена финим песком димензија 8 x 3 м. 

3) Бацања 

(1) Бацање кугле 

- бацалиште површина димензије 15 x 35 м, 

- круг за бацање унутрашњег пречника 2.135 м, оивичен металним прстеном дебљине 6 

мм, 14 мм изнад површине круга, 

(2) Бацање кладива 

- бацалиште травната површина димензија 50 x 100 м, 

- круг за бацање унутрашњег пречника 2.135 м оивичен металним прстеном дебљине 6 

мм, са горњом ивицом 14 мм изнад површине круга, 

(3) Бацање диска 

- бацалиште травната површина димензија 50 x 100 м, 

- круг за бацање унутрашњег пречника 2,5 м оивичен металним обручем дебљине 6 мм, 

са горњом ивицом 14 мм, изнад површине круга, 

(4) Бацање копља 

- бацалиште травната површина димензија 50 x 100 м, 

- залетиште дужине 30 и ширине 4 м, 

- кружни лук у нивоу залетишта пречника 8 м. 

4) Вишебој 

Услови за атлетске дисциплине које вишебој обухвата. 

2. Боди билдинг 

1) Покривен простор за вежбање од минимум 30 м
2
 корисне површине. 

3. Бокс, тајландски бокс и кик бокс 

1) Покривен простор димензија 15 x 15 м. 
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4. Дизање тегова 

1) Покривен простор за вежбање од минимум 100 м
2
 корисне површине. 

5. Џудо, кунг фу ву шу, кендо 

1) Покривен простор димензија 14 x 14 м. 

6. Фитнес 

1) Покривен простор за вежбање од минимум 30 м
2
 корисне површине. 

7. Гимнастички спорт (мушка и женска спортска гимнастика, ритмичко спортска 

гимнастика, спортска акробатика, спортски аеробик, спортови на еластичном столу) 

1) Спортска сала димензија 10 x 10 м са најмањом висином плафона од 5 м. 

8. Једрење, кајак, кану, веслање, једрење на дасци 

1) Обезбеђена водена површина без препрека величине према правилима међународних 

федерација, 

2) Хангари - покривен простор за смештај најмање десет пловних објеката, 

3) Понтон за поривање најмање два пловна објекта истовремено. 

9. Карате 

1) Покривен простор димензија 10 x 10 м, обележено борилиште 8 x 8 м. 

10. Коњички спорт 

1) Хиподром 

(1) Стаза за галопере најмање дужине 1,4 километра, 

(2) Стаза за касачке трке најмање дужине 1,1 километар, 

(3) Простор за смештај најмање десет препрека димензија 50 x 100 м, 

(4) Простор за загревање коња најмањих димензија 20 x 60, 

2) Покривен шталски простор за смештај најмање десет коња. 

11. Куглање 

1) Једностазна аутоматска покривена куглана дужине 27,85 м и ширине 1,7 м са бочним 

страницама најмање висине 15 цм и одбојном струњачом најмање висине 0,96 м. 

12. Мачевање 

1) Покривено борилиште за "флорет" димензија 14 x 2 м, 

2) Покривено борилиште за сабљу димензија 18 x 2 м. 
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13. Фудбал 

1) Травната ограђена површина димензија 50 x 100 м. 

14. Хокеј на трави 

1) Ограђена травната површина димензија 91,40 x 55 м. 

15. Кошарка 

1) Покривен простор димензија 19 x 32 м са таваницом најмање висине од 7 м. 

16. Мали фудбал 

1) Травната, асфалтна или бетонска површина димензија 25 x 15 м, у затвореном висина 

плафона најмање 7 м. 

17. Одбојка 

1) Покривен простор димензија 15 x 24 м са таваницом најмање висине од 7 м. 

18. Пливање, синхроно пливање 

1) Покривен пливачки базен димензија 25 x 12,5 м, најмање дубине 90 цм, за синхроно 

пливање најмања дубина 1,80 м. 

19. Рукомет 

1) Покривен простор димензија 23 x 44 м са таваницом најмање висине 7 м. 

20. Рвање 

1) Покривен простор димензија 16 x 16 м, борилиште кружног облика пречника 12 м, са 

подлогом у складу са спортским правилима. 

21. Скијање - алпске нордијске дисциплине 

1) Покривен простор за смештај опреме од најмање 100 м
2
, 

2) Смештајни простор за најмање 30 особа лоциран у близини скијашког центра који 

располаже ски лифтом и успињачом.  

22. Скокови у воду 

1) Базен димензија 18 x 21 метар, дубине 5 м, 

2) Сала за гимнастику површине 100 м
2
. 

23. Стони тенис 

1) Покривен простор димензија 15 x 30 м. Борилиште ограђено покретном оградом 

висине 75 цм. 

24. Шах 
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1) Затворен простор за смештај најмање 5 столова са столицама. 

25. Теквондо 

1) Покривен простор димензија 12 x 12 м са обележеним борилиштем 8 x 8 м. 

26. Тенис 

1) Покривен простор димензија 26 x 15 м. 

27. Ватерполо 

1) Покривен пливачки базен димензија 20 x 12 м, најмање дубине 1,8 м са таваницом 

најмање висине 7 м. 

28. Спортски плес (латиноамерички и класични) 

1) Сала површине 50 м
2
.  

29. Ритмичко спортска гимнастика 

1) Сала димензија 12 x 12 м.  

30. Спортски аеробик 

1) Сала површине 50 м
2
.  

IV. УСЛОВИ У ПОГЛЕДУ СПОРТСКЕ ОПРЕМЕ 

Члан 7. 

Организација може обављати делатности у области спорта ако има одговарајућу спортску 

опрему, у складу са чланом 9. овог правилника. 

За спортове који нису садржани у члану 9. овог правилника примењују се у погледу 

услова за спортску опрему, спортска правила одговарајућег спорта која се односе на 

услове за организовање такмичења и првенстава националног значаја. 

Сматра се да је покретна или уграђена спортска опрема одговарајућа ако испуњава услове 

који се траже стандардима за спортску опрему. 

Члан 8. 

Организација се може бавити обучавањем у физичком вежбању, развојем физичких 

способности, стицањем спортских навика и рекреативним спортом, осим делатности 

фитнес центара, боди билдинг и сличних организација, под условом да има опрему 

одређену наменом простора за вежбање. 

Члан 9. 

Организација треба да има, у зависности од врсте спорта, следећу опрему: 

1. Атлетика 

1) Трчања - ходање 
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(1) Осам комплета стартних блокова, 

(2) 80 препона промењиве висине у складу са правилима атлетских такмичења, 

(3) Осам штафетних палица дужине 280 мм, обима 120 мм и најмање тежине 50 гр. 

2) Скокови 

(1) Скок у вис 

- два сталка за летвицу 0,1 метар изнад највеће могуће висине скока, 

- два држача летвице, 

- две летвице димензија дужине 3,98 м, пречника 29 мм, тежине 2 кг са једном равном 

пљоснатом површином, 

- опрема за мерење висине; 

(2) Скок мотком 

- кутија за убод мотке димензија 600 x 150 x 200 мм, 

- два сталка за летвицу са држачима летвице висине 0,5 м изнад највеће могуће висине 

скока, 

- две летвице димензија дужине 4,48 м, тежине 2,25 кг, 

- пет мотки за скок произвољне дужине, 

- опрема за мерење висине; 

(3) Скок у даљ, троскок 

- одскочна даска са пластелином, 

- опрема за мерење: метална пантљика, визир, маркације, 

- равнача за песак. 

3) Бацања 

(1) Бацање кугле 

- кружни сегмент са унутрашњом ивицом дужине 1,21 метар, ширине 122 мм, висине 98 

мм, 

- пет + пет гвоздених кугли: жене пречника 95 мм, тежине 4 кг; мушкарци пречника 110 

мм и тежине 7,270 кг, 

- опрема за мерење: метална пантљика дужине 25 м, маркације; 

(2) Бацање кладива 
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- пет кладива састављених из три дела дужине 1,175 мм и тежине 7.260 кг, 

- заштитна мрежа у облику латиничног слова У од непробојног еластичног материјала 

димензија ширине 5,5 м са две помоћне плоче, 

- опрема за мерење: метална пантљика дужине 100 м, маркације; 

(3) Бацање диска 

- пет + пет дискова оивичених металним прстеном округлих ивица димензија жене 

пречника 188 мм, дебљине 37 мм, тежине 1 кг мушкарци пречника 219 мм, дебљине 44 

мм, тежине 2 кг, 

- заштитна мрежа у облику латиничног слова У од непробојног еластичног материјала 

димензија ширине 6 и висине 4 м, 

- опрема за мерење: метална пантљика дужине 100 м, маркације; 

(4) Бацање копља 

- пет + пет копаља за бацање димензија жене дужине 2,20 м, тежине 600 гр, пречника у 

најдебљем делу 20 мм мушкарци 2,60 м, тежине 800 гр, пречника у најдебљем делу 25 

мм, 

- опрема за мерење: метална пантљика дужине 100 м, маркације. 

4) Вишебој 

Услови за атлетске дисциплине које вишебој обухвата. 

2. Бициклизам 

1) пет тркачких бицикла, 

2) покривен простор остава за бицикле, 

3) приручни сервис за одржавање и оправку опреме, 

4) превозно средство аутомобил - комби за транспорт опреме и пружање помоћи. 

3. Боди билдинг 

1) Једна олимпијска гарнитура тегова од 200 кг, 

2) Један подијум од дрвета димензија 2 x 2 м и висине 10 цм, 

3) Једна или више комбинованих или самосталних тренажера за развој снаге на којима у 

једном тренутку може да вежба 6 спортиста, а намењеним најмање за третман следећих 

мишићних група: плантарних опружача, опружача и прегибача у зглобу колена, 

одводиоца и приводиоца у зглобу кука, опружача и прегибача у зглобу лакта,  

4) Две косе клупе са столицама, 

5) Једна машина за равно вучење тегова, 
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6) Једна столица за получучњеве, 

7) Пет сталака за тегове са могућношћу одлагања шипке са теговима на различитим 

висинама, 

8) Једне шведске лестве зидне, 

9) Једно гимнастичко вратило, 

10) Два зидна огледала димензија 2 x 2 м, 

11) 40 једноручних тегова "бучица", 

12) Десет мањих гарнитура тегова од 100 кг, 

13) Плоче разне величине укупне тежине до 500 кг, 

14) Пет пари "јежева" за одлагање плоча. 

4. Бокс, тајландски бокс и кик бокс 

1) Ринг омеђен са свих страна са три реда конопаца пречника 5 см један изнад другог - 

први на висини од 40 цм од пода, други на 80 цм и трећи на висини од 130 цм. Конопци 

су на средини сваке стране повезани газом ширине 4 цм. Конопци на странама ринга дуги 

су најмање 490 цм, у угловима причвршћени за стубове удаљене најмање 30 цм. Под 

ринга мора бити од чврстих дасака најмање дебљине 3 цм прекривених филцом и 

цирадом која прелази најмање 50 цм са сваке стране конопаца, 

2) Две столице на угловима ринга на дијагонали за одмор спортиста, 

3) Пет пари рукавица од 10 унци тежине 310 гр, 

4) Пет заштитних кацига. 

5. Дизање тегова 

1) Две олимпијске гарнитуре тегова од 200 кг, 

2) Један подијум дрво димензија 3 x 3 м и висине 10 цм, 

3) Три косе клупе са столицама, 

4) Једна машина за равно вучење тегова, 

5) Две столице за получучњеве, 

6) Пет сталака за тегове са могућношћу одлагања шипке са теговима на различитим 

висинама, 

7) Две шведске лестве зидне, 

8) Једно гимнастичко вратило, 

9) Једно зидно огледало димензија 2 x 2 м, 
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10) 20 једноручних тегова "бучица", 

11) Десет мањих гарнитура тегова од 100 кг, 

12) Плоче разне величине укупне тежине до 500 кг, 

13) Пет пари "јежева" за одлагање плоча. 

6. Џудо, кунг фу ву шу, кендо 

1) Татами струњаче за прекривање простора димензија 14 x 14 м, 

2) Један црвени и један бели појас, 

3) Сигнализација по две заставице жуте и плаве боје, једно звоно. 

7. Фитнес 

1) Једна олимпијска гарнитура тегова од 200 кг, 

2) Један подијум од дрвета димензија 2 x 2 м и висине 10 цм, 

3) Један или више комбинованих или самосталних тренажера за развој снаге на којима у 

једном тренутку може да вежба 6 спортиста, а намењеним најмање за третман следећих 

мишићних група: плантарних опружача, опружача и прегибача у зглобу колена, 

одводиоца и приводиоца у зглобу кука, опружача и прегибача у зглобу лакта, 

4) Две косе клупе са столицама, 

5) Једна машина за равно вучење тегова, 

6) Једна столица за получучњеве, 

7) Два сталка за тегове са могућношћу одлагања шипке са теговима на различитим 

висинама, 

8) Једне шведске лестве зидне, 

9) Једно гимнастичко вратило, 

10) Једно зидно огледало димензија 2 x 2 м, 

11) 20 Једноручних тегова "бучица", 

12) Пет мањих гарнитура тегова од 100 кг, 

13) Плоче разне величине укупне тежине до 300 кг, 

14) Три пара "јежева" за одлагање плоча, 

15) Три справе за аеробно вежбање (бицикл, покретна трака, пењалица, симулација 

веслања, или слично), 

16) Десет струњача димензија 100 x 60 цм. 
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8. Гимнастички спорт (мушка и женска спортска гимнастика, ритмичко спортска 

гимнастика, спортска акробатика, спортски аеробик, спортови на еластичном столу) 

1) Зависно од врсте гимнастичке дисциплине опрема и реквизити предвиђена 

међународним правилима гимнастичког спорта. 

9. Једрење, кајак, кану, веслање, једрење на дасци 

1) Најмање три пловна објекта по врсти спортске дисциплине. 

10. Карате 

1) Опрема предвиђена спортским правилима. 

11. Коњички спорт 

1) Једну гарнитуру од најмање десет препонских препрека, 

2) Старт машина и мерни уређаји. 

12. Куглање 

1) Две гарнитуре чуњева 2 x 9. Тежина чуњева 1.720 гр, висина 400 мм, са средним чуњем 

тежине 1.750 гр и висине 430 мм, 

2) Две гарнитуре кугли пречника 160 мм, тежине 2.818 гр, 

3) Даска положница дужине 5,5 м, 

4) Челична пантљика дужине 30 м, либела, шаблони за мерење чуњева и кугли, џепна 

вага и врећица за мерење чуњева и кугли. 

13. Мачевање 

1) Два "флорета" са куглицом на врху и мачем дужине 110 цм, сечивом од 90 цм, укупне 

тежине 1200 гр, 

2) Две сабље дужине 105 цм са рукохватом, сечивом од 85 цм и максималне тежине 500 

гр, 

3) Две гарнитуре одеће и обуће са рукавицама. 

14. Фудбал 

1) Две конструкције фудбалских голова димензија 7,32 x 2,44 м са мрежама, 

2) Десет фудбалских лопти обима 68 цм и тежине 410 гр. 

15. Хокеј на трави 

1) Две конструкције голова димензија 3,66 x 2,14 м, 

2) Пет лопти пресвучених кожом обима 22,40 цм и тежине 156 гр, 

3) 40 палица од дрвета дужине 90 цм, тежине 340 гр и дебљине 5,08 цм. 
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16. Кошарка 

1) Две конструкције кошева, 

2) Десет кошаркашких лопти обима 78 цм и тежине 650 гр. 

17. Мали фудбал 

1) Две конструкције гола са мрежом димензија 2 x 2,80 м, 

2) Пет фудбалских лопти обима 82 цм и тежине 290 гр. 

18. Одбојка 

1) Одбојкашка мрежа димензија 1 x 9,5 м са сталцима, антеном и затезачима, 

2) Десет одбојкашких лопти обима 65 цм и тежине 260 гр. 

19. Пливање, синхроно пливање 

1) Шест стартних бокова. 

20. Рукомет 

1) Две конструкције рукометних голова са мрежом димензија 3 x 2 м, 

2) Десет рукометних лопти: жене - обима 54 цм и тежине 325 гр; мушкарци - обима 58 цм 

и тежине 425 гр. 

21. Рвање 

1) Опрема у складу са спортским правилима. 

22. Скијање - алпске нордијске дисциплине 

1) Опрема у складу са спортским правилима. 

23. Скокови у воду 

1) Еластична даска подигнута на висни 1 м и 3 м изнад нивоа воде, 

2) Фиксне платформе дужине 6 и ширине 2 м, постављене на висинама од 5 м, 7,5 м и 10 

м изнад површине воде. 

24. Стони тенис 

1) Стонотениски сто димензија 274 x 152,5 цм, подигнут од пода 76 цм, 

2) Мрежа окомито постављена по ширини стола на сталцима на висини од 15,25 цм, 

3) Четири пара рекета у складу са спортским правилима, 

4) 20 лоптица од целулоида пречника 37,2 цм и тежине 2,40 гр. 
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25. Шах 

1) Пет гарнитура столова са по две столице, 

2) Пет комплета шаховских фигура са шаховским таблама, 

3) Пет шаховских часовника. 

26. Теквондо 

1) Пет оклопа за груди, 

2) Пет заштитних кацига за главу. 

27. Тенис 

1) Мрежа разапета на два стуба висине 106,68 цм а на средини висока 91,44 цм, 

пантљиком причвршћена за подлогу, 

2) Четири рекета са разапетом мрежом дужине 68,08 цм и тежине 368,5 гр, 

3) 20 округлих тенис лоптица без шавова, 6,25 цм, тежине 56,69 гр. 

28. Ватерполо 

1) Две конструкције пливајућих голова са мрежом димензија 3 x 0,90 м, 

2) Десет ватерполо лопти од непромочивог материјала, без шавова обима 68 цм и тежине 

400 гр, 

3) Две гарнитуре капица различите боје са бројевима величине 10 цм. 

29. Спортски плес (латиноамерички и класични) 

1) Музички стуб са одговарајућим звучницима, 

2) Рипстол (штап за балет). 

30. Ритмичко спортска гимнастика 

1) Музички уређај одговарајуће јачине, 

2) По десет справа (вијача, лопта, обручеви, чуњеви, траке), 

3) Рипстол (штап за балет). 

31. Спортски аеробик 

1) Музички уређај одговарајуће јачине, 

2) Рипстол (штап за балет). 
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V. УСЛОВИ У ПОГЛЕДУ ОСИГУРАЊА БЕЗБЕДНОСТИ 

Члан 10. 

Организација може обављати делатности организовања спортских приредби, обучавања у 

физичком вежбању, развоја физичких способности и стицања спортских навика у 

одређеној врсти спорта, уколико у циљу осигурања безбедности спортиста и других лица 

предузме, у складу са законом и спортским правилима, мере које омогућавају 

предупређење ризика настанка штете и мере којима се на повећане ризике утиче, а 

нарочито: 

1. у спортском простору, односно објекту јасно истакне упозорења на неуобичајене 

ризике који прате обављање делатности (табле са упозоравајућим натписима, истицање 

познатих симбола за опасност, означавање категорије спортског објекта и др.); 

2. у спортском простору, односно објекту јасно истакне забране које треба да спрече 

приближавање ризичном подручју или одређеном извору ризика; 

3. у спортском простору, односно објекту јасно истакне обавештења и упутства која треба 

да спрече да се неискусни спортиста изложи типичним ризицима опасних спортских 

активности, односно да себе или другог повреди погрешним коришћењем уређаја и 

опреме, или поступцима који су у нескладу са спортским правилима;  

4. јасно означи простор намењен за обављање спортске активности; 

5. обезбеди осветљење простора намењеног за обављање делатности у мери потребној да 

се правовремено и потпуно уоче сви неуобичајени ризици, уколико се делатност обавља 

и у условима смањене видљивости; 

6. обезбеди сигурност, путем правилно постављених и обучених редара или на други 

одговарајући начин, лица која су повезана са обављањем делатности; 

7. обезбеди присуство ватрогасне службе уколико постоји опасност избијања пожара за 

време обављања активности; 

8. обезбеди присуство лекара, односно хитне помоћи уколико постоји могућност тежих 

повреда спортиста и других лица за време извођења спортских активности; 

9. обезбеди да се простор намењен за гледаоце налази на безбедном растојању од 

простора на коме се обавља спортска активност, уз додатно постављање препрека или 

ангажовање службе обезбеђења, или да се између простора намењеног за гледаоце и оног 

на коме се обавља спортска активност постави одговарајућа ограда; 

10. не допусти коришћење спортског простора, односно објекта или опреме спортисти 

који очигледно није довољно способан за извођење одређене спортске активности; 

11. обезбеди за време обављања делатности у пливачком базену величине до 300 м
2
 

стално присуство најмање два спасиоца за време обављања спортско рекреативних 

активности и активности обучавања, односно једног за време обављања осталих 

спортских активности; 

12. обезбеди за време обављања делатности у пливачком базену величине до 1.500 м
2
 

стално присуство најмање три спасиоца за време обављања спортско рекреативних 

активности и активности обучавања, односно два за време обављања осталих спортских 

активности; 
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13. обезбеди за време обављања делатности у пливачком базену стално присуство 

најмање три спасиоца за време обављања спортско рекреативних активности и 

активности обучавања, односно два за време обављања осталих спортских активности, на 

сваких 1.500 м
2
 површине базена; 

14. обезбеди за време обављања спортских активности на јавним купалиштима присуство 

најмање једног спасиоца на сваких 50 м дужине обале и најмање једног спасиоца у чамцу 

на сваких 200 м обале. 

VI. ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 11. 

Даном ступања на снагу овог правилника престаје да важи Правилник о ближим 

условима за обављање делатности у области физичке културе ("Службени гласник 

Социјалистичке Републике Србије", број 2/84). 

Члан 12. 

Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном гласнику 

Републике Србије". 

 


