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СТРУКОВНА ОРГАНИЗАЦИЈА СУДИЈА  
Број: 547 
Нови Сад, 26. јул 2022. године 
 
 
 
 
 

ДЕЛЕГАТИМА И СУДИЈАМА ВОЈВОЂАНСКИХ ФУДБАЛСКИХ ЛИГА   
                                  КОМЕСАРИМА ЗА ТАКМИЧЕЊЕ И СУЂЕЊЕ 
                                  ПРЕДСЕДНИЦИМА И ЧЛАНОВИМА КОМИСИЈА  
                                  СТРУКОВНОЈ ОРГАНИЗАЦИЈИ СУДИЈА ФС СРБИЈЕ 

 
 
 

Обавештавамо Вас да ће се обавезни семинар за делегате и судије са листе Војвођанских 
фудбалских лига за такмичарску 2022./23. сезону (јесен) одржати у уторак и среду, 2. и 3. августа 
2022. године  у Сремској Митровици, у Дому ученика средњих школа (Планинска 1), и то по 
следећем распореду: 

 

- Уторак и среда, 2. и 3. август 2022. године  -  судије Војвођанских 
фудбалских лига „Север“, „Исток“ и „Југ“  

- Среда,  3. август 2022. године  -  делегати Војвођанских фудбалских лига 
„Север“, „Исток“ и „Југ“ 

 
 

ЦИЉ СЕМИНАРА 

1. Едукација делегата и судија путем предавања и ДВД материјала ФСВ, ФСС и УЕФА. 
2. Јединствена примена Правила игре. 
3. Провера припремљености судија за обављање дужности на утакмицама Војвођанских 
фудбалских лига; 

- здравствене способности, 
 - физичке спремности, 
4. Провера теоретске спремности делегата и судија. 
5. Препоруке делегатима и судијама  за јесењи део такмичарске 2022./23. сезонe. 
 

РУКОВОДСТВО СЕМИНАРА 

1. Бранко Павловић, председник СОС ФСВ 
2. Милан Радаковић, потпредседник СОС ФСВ 
3. Јовица Шавија, председник Техничке комисије СОС ФСВ 
4. Илија Брдар, председник Комисије за проверу физичке спремности 
5. Урош Суботић, члан Комисије за проверу физичке спремности 
6. Иван Микалачки, секретар Техничке комисије СОС ФСВ 
7. Никола Томичић, стручна служба Фудбалског савеза Војводине 
8. Комесари за такмичење и суђење Војвођанских фудбалских лига 
 

ЗДРАВСТВЕНИ ПРЕГЛЕДИ 

Провера здравствене способности судија  обавиће се на атлетском стадиону уз ОБАВЕЗНО 
донешене лабораторијске налазе на обрасцу који се налази у прилогу. 
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КОТИЗАЦИЈА ЗА СЕМИНАР 

Трошкове организације семинара сносе учесници: 

-  СУДИЈЕ ВФЛ су дужне да пре почетка семинара изврше уплату у износу од 5.500,00 
(петхиљадапетстотинадинара) динара на текући рачун ФСВ 340–11028589–87, сврха уплате 
„КОТИЗАЦИЈА ЗА СЕМИНАР СУДИЈА ВФЛ“ и позивом на број 547. 

-  ДЕЛЕГАТИ ВФЛ И ЧЛАНОВИ ТАКМИЧАРСКИХ ОРГАНА који по функцији обављају дужност 
делегата на утакмицама ВФЛ су дужни да пре почетка семинара изврше уплату у износу од 
4.500,00 (четирихиљадапетстотинадинара) динара на текући рачун ФСВ 340–11028589–87, сврха 
уплате „КОТИЗАЦИЈА ЗА СЕМИНАР ДЕЛЕГАТА ВФЛ“ и позивом на број 547-1. 

 
Молимо све учеснике семинара (судије, делегати, чланови такмичарских органа) да уплате 

врше почев од 01. августа 2022. године и да приликом пријављивања на семинар предају читко 
попуњену изјаву коју Вам достављамо у прилогу. 

 

Додатне информације у вези са семинаром могу се добити у стручној служби Фудбалског 
савеза Војводине, Булевар ослобођења 92/V, на бројеве телефона 021/421-401 и 420-885. 

 Са жељом да се успешно припремите за реализацију активности планираних у програму 
семинара и покажетe завидне резултате, спортски Вас поздрављамо. 

 

 

 У прилогу Вам достављамо: 

- Позив за семинар  са прецизним инструкцијама за уплату котизације 
- План и програм 
- Изјава у вези фискализације 
- Образац за лабораторију 

 

 

 
  

ГЕНЕРАЛНИ СЕКРЕТАР ФСВ ,  ПРЕДСЕДНИК СОС ФСВ, 

Миодраг Цвијић    Бранко Павловић, с.р. 

 


