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ИЗВРШНИ ОДБОР                                                                                                     
Број: 494-12/2019                                                                                              
Сремска Митровица, 09. јул 2019. године 
 
 На основу одредаба члана 76. Статута Фудбалског савеза Војводине и члана 6. Одлуке о 
надлежним такмичарским, дисциплинским и судијским органима Фудбалског савеза Војводине Извршни 
одбор ФС Војводине је на III седници одржаној 09. јула 2019. године  донео 

 
У П У Т С Т В О 

О НАЧИНУ И ПОСТУПКУ ОДРЕЂИВАЊА ДЕЛЕГАТА И СУДИЈА  
НА УТАМИЦАМА СРПСКЕ ФУДБАЛСКЕ ЛИГЕ „ВОЈВОДИНА“ И ВОЈВОЂАНСКИХ ФУДБАЛСКИХ ЛИГА 

 

Члан 1. 

 Овим Упутством уређују се начин и поступак одређивања службених лица – делегата и судија на 
утакмицама Српске фудбалске лиге „ВОЈВОДИНА“ и на утакмицама војвођанских фудбалских лига. 
 

Члан 2. 

 Делегати и судије за утакмице Српске фудбалске лиге „ВОЈВОДИНА“ и војвођанских фудбалских 
лига одређују се са листа које утврђује Извршни одбор ФСС и Извршни одбор ФСВ пре почетка 
такмичарске сезоне. 
   

Члан 3. 

Делегат и судија могу обављати дужност на утакмицама истог клуба највише два пута у 
полусезони, и то једном када је клуб домаћин и једном када је гост.  
 Делегат и судија не могу обављати дужност на две узастопне утакмице једног клуба.  
 

Члан 4. 

Делегат и судија не могу бити из општинског, односно градског фудбалског савеза из којег је један 
од клубова који играју утакмице, а на утакмицама клубова из истог савеза службена лица се, по правилу, 
одређују из тог савеза.  
 

Члан 5. 

У такмичарској сезони делегати могу обављати дужност на утакмицама које суди исти судија 
највише два пута, по једном у јесењем, односно пролећном делу сезоне.  
 Делегат и судија не могу бити из истог општинског фудбалског савеза односно градског савеза и 
не могу путовати истим колима.  
 Делегат – спортски радник на утакмицама Српске фудбалске лиге „ВОЈВОДИНА“ може бити 
делегиран клубовима из свог савеза и може путовати са судијама утакмице. 
 Делегат – спортски радник на утакмицама Српске фудбалске лиге „ВОЈВОДИНА“ може бити 
делегиран два пута истом клубу као домаћин и као гост у полусезони.  

У такмичарској сезони делегат – спортски радник на утакмицама Српске фудбалске лиге 
„ВОЈВОДИНА“ може обављати дужност на утакмицама које суди исти судија највише четири пута, по два 
пута у јесењем, односно пролећном делу.  
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Члан 6. 

Комесари за такмичење и суђење Српске фудбалске лиге „ВОЈВОДИНА“ одређују делегате и 
судије за свако коло и објављују делегирање на сајту Фудбалског савеза Војводине у среду, а за утакмице 
које се играју средом у уторак и то у оба случаја до 12,00 часова. 

Комесари за такмичење и суђење војвођанских фудбалских лига одређују делегате и судије за 
свако коло и објављују делегирање на сајту Фудбалског савеза Војводине у среду, а за утакмице које се 
играју средом у уторак и то у оба случаја до 12,00 часова. Судије и делегате ће делeгирати из места 
најближег месту одигравања утакмице у циљу смањења путних трошкова водећи рачуна да се поштују 
тачке 3 и 5 овог Упутства. 

Распоред утакмица, делегата и судија за свако коло ВФЛ објављује се у спортској штампи. 
Комесар за суђење Српске фудбалске лиге „ВОЈВОДИНА“ дужан је да спроводи одлуке, закључке 

и делегирање судија са више листе које доноси надлежни судијски орган ФС Србије. 
Уз сагласност председника Такмичарске комисије Извршног одбора ФСВ и генералног секретара 

ФСВ комесари за суђење војвођанских фудбалских лига могу договорно делегирати и судије са листе 
неке друге групе ВФЛ, као и судије из Талент-Ментор програма Струковне организације судија ФСВ мимо 
члана 3 овог Упутства, у циљу регуларности такмичења или смањења трошкова путовања, а  

Комесари за такмичење, такође уз сагласност председника Такмичарске комисије Извршног 
одбора ФСВ и генералног секретара ФСВ, могу делегирати делегате са листе неке друге групе ВФЛ, у циљу 
регуларности такмичења или смањења трошкова путовања.  
 

Члан 7. 

Комесари за такмичење и суђење могу заменити делегата односно судију одређеног за утакмицу 
када откажу обављање дужности или због другог оправданог разлога предвиђеног прописима.  
 

Члан 8. 

У изузетним случајевима, због безбедности и интереса такмичења, генерални секретар ФС 
Војводине може, у складу са Одлуком о захтеву клубова за одређивање специјалног известиоца или 
посматрача суђења на утакмицама, или на предлог комесара за такмичење, одредити специјалног 
известиоца или посматрача суђења. 
 

Члан 9. 

 Упутство ступа на снагу даном доношења, а примењује се од такмичарске 2019./2020. сезоне.  
 

        
 
 
 
                     ПРЕДСЕДНИК ФСВ, 

    Драган Симовић, с.р. 

 

 


