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ЖЕНСКИМ ФУДБАЛСКИМ КЛУБОВИМА  
ДРУГЕ ФУБАЛСКЕ ЛИГА СРБИЈЕ ЗА ЖЕНЕ – „СЕВЕР“  

И РАЗВОЈНЕ ЛИГЕ МЛАЂИХ КАТЕГОРИЈА СРБИЈЕ ЗА ЖЕНЕ – „СЕВЕР“ 
 

 Предмет: Обавештење пред такмичарску 2020./21. сезону  
 
 Молимо Вас да за играчице које сте регистровали у летњем прелазном року по свим 
основама (редовна регистрацијa и уступање) доставите писане податке о пренетим опоменама 
(дупли жути картони) или казнама забране играња одређеног броја утакмица ради усаглашавања 
евиденције.  
 

 Молимо Вас да попуните овлашћења за службена лица на утакмицама (представници, 
комесари за безбедност, лекари или физиотерапеути)  и захтеве за тренере (за издавање дозвола 
за рад тренера) и да их пошаљете електронским путем на адресу: tomicic.nikola@fsv.rs како би 
благовремено моглe да се ураде лиценце, и то најкасније: 

 2. лига – до 11. септембра 2020. 

 Развојна лига – до 02. септембра 2020.  
 

 Службеним лицима на утакмицама Друге лиге клуб домаћин је дужан да надокнади износ 
од по 1.500,00 динара за делегата и главног судију, а по 1.250,00 динара за двојицу помоћника 
судије утакмице. 

Службеним лицима на утакмицама Развојне лиге клуб домаћин је дужан да надокнади 
износ од по 1.000,00 динара и за делегата и за судије утакмице.  

Такође, клубови ОБЕ лиге су у обавези да исплате и трошкове превоза путничког 
аутомобила, уколико службена лица нису из места одигравања утакмице, и то 20,00 динара по 
пређеном километру. 

 Уколико се нека утакмица не одигра (због недоласка гостујућег тима или неког другог 
разлога), клуб домаћин утакмице је дужан да делегату надокнади трошак сачињавања записника 
у износу од 750,00 за Другу лигу и 500,00 динара за Развојну лигу, као и трошкове превоза.  

Одлуком Комисије за женски фудбал и надлежних Комесара за такмичење клубови морају 
исплатити службена лица најкасније до следеће утакмице на свом терену. Уколико се од 
службених лица не добије потврда да су трошкови исплаћени утакмица се неће играти , а клуб ће 
сносити последице.  
 

 Клубови се морају понашати у складу важећих прописа и Пропозиција такмичења, посебно 
када је у питању право наступа играчица. 
 Жалба клуба на одиграну утакмицу у овом такмичењу подноси се Комесару за такмичење у 
року од два дана од дана одигравања утакмице, уз доказ о уплати таксе у износу од 4.000.- динара 
на текући рачун Фудбалског савеза Војводине број 301-2816-10.  
 Надлежни другостепени орган је Комисија Извршног одбора ФСВ за жалбе.  
 Клуб домаћин је дужан да најкасније до уторка до 12,00 часова обавести Фудбалски савез 
Војводине о месту, стадиону и времену одигравања утакмице како би се благовремено одредила 
службена лица (објављивање службених лица је петком после 12,00 часова на сајту Фудбалског 
савеза Војводине: www.fsv.rs).  

Сви прописи и документи везани за такмичења, као и текућа обавештења се налазе и 
налазиће се, такође, на сајту ФСВ.  
 

 Нови Сад, 27. август 2020. године         

                           ФУДБАЛСКИ САВЕЗ ВОЈВОДИНЕ 


