На основу члана 47. Статута ФС Србије (Службени лист ФСС
"Фудбал" , ванредни брoj 2/2012), Извршни одбор ФС Србије на седници, одржаној
10. јула 2013 године, донео је следећи
ПРАВИЛНИК
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ПРАВИЛНИКА О ФУДБАЛСКИМ
ТАКМИЧЕЊИМА ФУДБАЛСКОГ САВЕЗА СРБИЈЕ
Члан 1.
У Правилнику о фудбалским такмичењима ФС Србије ( Службени
лист ФСС "Фудбал", ванредни бр. I/2007 и 3/2012), у члану 27. став 4.мења се
тако да гласи:
"Такмичарски орган је дужан да о захтеву, као и по службеној
дужности, одлучи пре наредног кола и о исправци записника писмено обавести оба
клуба учесника утакмице и исти објави у службеном гласнику или на други
начин."
Члан 2.
У члану 33. став 2. мења се тако да гласи:
"Ако су дресови исте или сличне боје, а уколико домаћин наступа у
основној пријављеној боји, дресове ће променити гостујући тим. У том случају
домаћин је дужан да позајми дресове гостујућем тиму, ако их овај нема."
Члан 3.
У члану 44. став 2. мења се тако да гласи:
"Идентитет играча и заменика, уколико није другачије предвиђено
пропозицијама такмичења, утврђује делегат у присуству представника клубова, пре
почетка утакмице само за оне играче и заменике који нису стигли на почетак
утакмице, приликом њиховог уласка у технички простор."
Члан 4.
У члану 45. е став 4. мења се тако да гласи:
"Специјални лекарски преглед обавља специјална лекарска комисија
надлежне здравствене спортске установе овлашћене од стране Министарства
здравља Републие Србије и њен налаз мора бити потврђен и убележен у фудбалској
легитимацији играча од стране надлежног органа за регистрацију, у противном
играч нема право наступања."
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Члан 5.
У члану 48. став 1. мења се тако да гласи:
"Ако клуб домаћин није пријавио утакмицу сходно члану 35. овог
Правилника, утакмица се не може одиграти и регистоваће се 3:0 (пар-форфе) у
корист противника. Ако клуб домаћин није оспособио терен за игру из
неоправданих разлога пре почетка или за време утакмице, а не ради се о случају
"више силе", па судија одлучи да се утакмица не може играти или прекинута
наставити, што мора бити констатовано у записнику, утакмица се региструје
службеним резултатом 3:0 (парфорфе) у корист противника."
Члан 6.
У члану 50. став1. мења се тако да гласи:
"Ако је утакмица прекинута или се не одигра због инцидента,
физичког напада на судије, нереда, недовољног броја играча, непоштовања одлуке
судије да искључени играч напусти терен и др, а утврди се да је за прекид утакмице
крив један од клубова учесника, утакмица ће се регистровати са 3:0 (парфорфе) у
корист противничког клуба уколико до прекида игре није постигнут бољи
резултат."
Члан 7.
У члану 55. после става 4. додаје се нови став 5. који гласи:
"Новоосновани клуб је дужан да надлежним регистрационим
савезима као и надлежним државним органима поднесе захтев за брисање клубова
чијим је спајањем настао."
Члан 8.
У члану 58. став 1. мења се тако да гласи :
"Питање регуларности утакмице сталног такмичења може се
поставити на основу жалбе клубова учесника утакмице, пријаве фудбалских органа
или руководства савеза, по службеној дужности."
Став 2. брише се.
Члан 9.
У члану 61. став 2. мења се тако да гласи:
"Против одлуке органа који руководи такмичењем, учесници у
поступку, предвиђени чланом 58. овог Правилника, могу поднети жалбу
надлежним органима ФСС у року од 8 (осам) дана од дана добијања одлуке."
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Члан 10.
У члану 63. став 1. мења се тако да гласи:
"На основу поднете жалбе непосредно оштећеног клуба или пријаве
фудбалског органа, биће донета одлука о регистрацији утакмице службеним
резултатом 3:0 (парфорфе) у његову корист, уколико није постигнут бољи
резултат, под условом да је протвнички клуб :"
Члан 11.
У члану 63. став 1. мењају се тачка 2., тачка 8., тачка 10., тачка 11.
које гласе:
"Наступио са играчем за кога је коначном одлуком по члану 91.
Правилника о регистрацији , статусу и трансферу играча Фс Србије утврђено да је
неправилно регистрован"
"Одредбе које се односе на обавезно наступање и начин замене
бонус играча"
"Наступио са играчем за кога није плаћена и у спортску
легитимацију уписана чланарина за текућу годину"
"Наступио са играчем који у односу на лекарски преглед не
испуњава услове из члана 45. овог Правилника"
Тачка 15. брише се.
У члану 63. став 2. брише се.
Члан 12.
У члану 64. став 1. тачка 3. брише се.
Члан 13.
У члану 65. став 3. тачка 1. брише се реч "боловање".
Члан 14.
У члану 67. став 1. тачка 1. речи
замењују се речима "уместо члана 63. тачка.16"

"уместо члана 63. тачка.17"

Члан 15.
У члану 68. став 3. мења се тако да гласи:
"Предлог се подноси преко органа који је донео коначну одлуку
надлежном органу савеза који одлучује поводом захтева за заштиту правилника и
то:
- за Супер и Прву лигу надлежном органу ФСС,
- за остала такмичења-надлежном органу територијалног савеза".
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Члан 16.
Овај Правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у
Службеном листу ФСС „Фудбал“.

ПРЕДСЕДНИК
Томислав КАРАЏИЋ, с.р.

