
 

 

 

 

 

 На основу члана 50. Статута Фудбалског савеза Србије (Службени лист ФСС 

"Фудбал", ванредни број 2/2012), Одбор за хитна питања ФС Србије, на седници одржаној  

09. новембра 2012.године, донео је 

 

 

П Р А В И Л Н И К 
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ПРАВИЛНИКА О МЕДИЦИНСКОЈ 

ЗАШТИТИ ЧЛАНОВА ФУДБАЛСКОГ САВЕЗА СРБИЈЕ 

 

Члан 1. 

 У Правилнику о медицинској заштити чланова Фудбалског савеза Србије 

(Службени лист ФСС "Фудбал", ванредни број I/2007), члан 1. мења се тако да гласи. 

 "Овим Правилником се, у складу са законским и подзаконским решењима у 

Републици Србији, прописима Светске фудбалске организације (ФИФА) и Уније 

Европских Фудбалских савеза (УЕФА), уређују питања у вези са медицинском заштитом 

чланова ФСС". 

 

      Члан 2. 

 Члан 3. мења се тако да гласи: 

 "Медицински прегледи играча, судија и делегата обављају се у складу са одредбама 

Правилника о утврђивању здравствене способности спортиста за обављање спортских 

активности и учествовање на спортским такмичењима ("Службени гласник Републике 

Србије", број 15/2012)". 

 

      Члан 3. 

 У члану 4. у ставу 1. после речи "доктрине", уместо тачке ставља се зарез и додају 

речи "и у складу са одредбама Правилника из члана 3.". 

 

      Члан 4. 

 Члан 6. мења се тако да гласи: 

 "Медицински прегледи за утврђивање опште и посебне здравствене способности 

играча, судија, тренера и делегата врше се се у надлежним здравственим установама, 

односно у заводима за спорт и медицину спорта, у складу са законом и Правилником о 

утврђивању здравствене способности спортиста за обављање спортских активности и 

учествовање на спортским такмичењима ("Службени гласник Републике Србије", број 

15/2012)". 

 

      Члан 5. 

 У члану 9. став 2. брише се. 
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      Члан 6. 

 У члану 12. друга реченица брише се, а додаје се нови став 2. који гласи: 

 "Списак забрањених средстава из става 1. овог члана утврђује се важећим 

Правилником о листи забрањених допинг средстава који сваке године доноси Антидопинг 

Агенција Републике Србије". 

 

      Члан 7. 

 За сва питања која нису регулисана овим Правилником, примењују се одредбе 

Правилника о утврђивању здравствене способности спортиста за обављање спортских 

активности и учествовање на спортским такмичењима ("Службени гласник Републике 

Србије", број 15/2012). 

 

      Члан 8. 

 Овај Правилник ступа на снагу осмог дан од дана објављивања у Службеном листу 

ФСС "Фудбал". 

 

 

         ПРЕДСЕДНИК 

 

 

            Томислав КАРАЏИЋ, с.р. 

 


