
 

П Р А ВИ Л Н И К 

О МЕДИЦИНСКОЈ ЗАШТИТИ ЧЛАНОВА 

СОФТБОЛ САВЕЗА СРБИЈЕ 

Члан 1. 

Правилником о медицинској заштити чланова Софтбол савеза Србије  

(у даљем тексту: СБСС) уређују се питања у вези са медицинском 

заштитом чланова СБСС. Како је Софтбол савез Београда члан СБСС, 

по одлуци УО СБСС и овај и други правилници могу се примењивати у 

организацији Софтбол савеза Београда. 

Члан 2.  

Активни софтболаши и софтболашице (у даљем тексту софтболаши) 

морају се медицински прегледати, на основу чега се одређује њихова 

здравствена, физичка и психичка способност за такмичење. 

Члан 3. 

Медицински прегледи софтболаша обављају се два пута годишње. 

Уколико такмичења трају у спојеном периоду од шест месеци, 

софтболаши морају имати преглед пред почетак такмичарске сезоне. 

Члан 4. 

Медицински прегледи софтболаша обављају се по прописаном 

упутству Републичког завода за спорт или правилником које доноси 

МОС.  

Члан 5.  

Медицинску заштиту софтболаша могу вршити у клубу лекари и 

медицинско особље (масери-физиотерапеути) које клубови пријаве 

савезу. Када се играју првенствени мечеви, клуб домаћин мора 

ангажовати лекара или медицинско особље. Уколико га не обезбеди, 

носновни услов за почетак утакмице је да клуб мора имати основна 



средства за прву помоћ и спреј за повреде и потврду на Меморандуму 

клупском које возило је поред терена и број регистарских таблица. Са 

тим возилом се могу превести повређени софтболаши у најближу 

болницу. Возило мора имати 5 врата. 

Члан 6. 

Медицински прегледи софтболаша обављају се у спортско -

медицинским и другим медицинским установама које су оспособљене 

за ту врсту прегледа.  

Члан 7.  

У чланску карту на полеђини обавезно се уноси датум прегледа, оцена 

способности, потпис лекара и печат медицинске установе. Преглед је 

ваљан и ако га софтболаш нема у чланској карти, а клуб покаже 

потврду здравствене установе са именима прегледаних такмичара тог 

клуба, који су од старне тренера пријављени за меч. 

Члан 8. 

Ако лекар приликом систематског прегледа установи да софтболаш  

није физички и психички здрав, и способан неће му дозволити спортске 

активности (тренирање и такмичење), све док се здравствено стање не 

поправи. 

Члан 9.  

Установе код којих се врше прегледи морају имати потврду да могу да 

да обављају прегледе спортиста.  

Члан 10.  

На свакој јавној софтбол утакмици, без обзира на ранг такмичења, 

узраст и категорију играча, клуб домаћин је дужан осигурати дежурно 

возило, као што је објашњено у члану 5 овог правилника. 

Члан 11. 

Сваки софтбол стадион мора да има приручну апотеку, за пружање 

прве помоћи софтболашима приликом тренинга или такмичења. 



Члан 12.  

Забрањено је, у циљу постизања резултата и подизања физичке снаге, 

узимати недозвољена стимулирајућа фармаколошка (допинг) средства. 

Списак ових средстава чланови могу проверити на званичном сајту 

Анти допинг агенције Србије. Списак се може објавити и на сајту 

савеза. 

Члан 14.  

Дежурна медицинска служба на стадиону дужна је да пружи стручну 

помоћ повређеним играчима за време утакмице, улазећи на терен на 

позив судије. Уколико је нема, дужни су тренери да повређеног 

софтболаша пријављеним возилом упути на лечење.  

Члан 15.  

Дежурно медицинско лице је дужно да, савез обавести о свим тежим 

интервенцијама и повредама, које су се догодиле на терену, као и о 

терапији која је примењена, у року од 72 сата по завршетку утакмице. 

Уколико на утакмицама нема медицинској особља, главни судија на 

утакмици бележи ко се повредио и о томе обавештава савез, у року од 

72 сата по завршетку утакмице. 

Члан 16.  

Дежурни лекар на утакмици или друго медицинско лице које обавља ту 

функцију има право на накнаду, коју му исплаћује клуб домаћин.  

Члан 17.  

Клубски лекар је стручно медицинско лице које ради у софтбол клубу: 

• на основу одговарајућег уговора,  

• као аматерски радник  

Члан 18.  

Клубски лекар може бити специјалиста спортске медицине, 

специјалиста хируршких грана, специјалиста интернистичких грана, 



специјалиста физикалне медицине и рехабилитације и лекар опште 

медицине или волонтер организације Црвен крст.  

Члан 19.  

Клубски лекар је члан стручног штаба клуба и члан Медицинске 

комисије клуба уколико клуб има такву комисију. 

Члан 20.  

Дужности клубског лекара су:  

• да организује рад клубске амбуланте,  

• да организује спровођење систематских и контролних 

медицинских прегледа у медицинској установи где се они могу 

извршити, за све категорије играча,  

• да пружи медицинску помоћ софтболашимаа за време 

тренинга и утакмица када је клуб домаћин.  

Члан 21. 

Клубски лекар има право на:  

• стручно усавршавање из области спортске медицине у 

софтболу које треба да финансира клуб,  

• накнаду за свој рад у клубу. 

Члан 22.  

Физиотерапеут - масер је стручно медицинско лице које ради у софтбол 

клубу:  

• на основу одговарајућег уговора,  

• као аматерски радник.  

Члан 23.  



Физиотерапеут - масер који ради у софтбол клубу може бити 

медицинско лице са следећим звањима:  

• средњом стручном медицинском спремом, 

• завршеним 1. средњим разредом Медицинске школе смер 

физиотерапеут - масер 

Члан 24. 

Дужности клубског физиотерапеута - масера су:  

• да сарађује са клубским лекаром и тренерима свих селекција 

клуба,  

• да спроводи све терапијске, рехабилитационе и 

физиотерапеутске мере које одреди клубски лекар 

• да у појединим тренуцима одмени клубског лекара ако он 

није на такмичењу и да помоћ учесницима свих селекција 

клуба, софтболашима из другог клуба када је такмичење у 

питању и да спроведе уз помоћ тренера повређеног 

софтболаша до пријављеног аутомобила, како би га одвезли до 

најближе болнице.   

Члан 25.  

Клубски физиотерапеут - масер има право на:  

• стручно усавршавање из области спортске медицине у 

софтболу, које треба да финансира клуб,  

• накнаду за свој рад у клубу,  

Члан 26. 

Клубови би требало да своје тренере и функционере едукују учешћем 

на Медисинским и спортским семинарима, које организује савез, 

Спортски савез Србије, Антидопинг агенција Србије, Спортски савез 

Београда или друге установе од којих стигне позив.      

Члан 27. 



Ступањем на снагу овог правилника престаје да важи Правилник о 

медицинској заштити чланова који је донешен на седници Софтбол 

савеза Србије 12. априла 2012. године. 

Овај Правилник ступа на снагу по објављивању на табли у Софтбол 

савезу Србије и биће објаљен на сајту Софтбол савеза Србије. 

Овим престаје да важи ``Правилник о медицинској заштити чланова 

Софтбол савеза Србије`` из 2005. године. 

 

У Београду, 04.02.2014. године 

За Управни одбор Софтбол савеза Србије 

Слободан Ђурић 

председик 


