
 

ФУДБАЛСКИ  САВЕЗ  ВОЈВОДИНЕ 

FUDBALSKI  SAVEZ  VOJVODINE 

 
     21102 NOVI SAD,  Bulevar oslobođenja 92/5,  PAK 403645,  telefon/telefaks: 021/421-401, 420-885, 6623-460,  tekući račun: 310-2816-10,   veb site: www.fsv.rs 

 

 

ИЗВРШНИ ОДБОР                                                 
Број: 165–2/2020 
Нови Сад, 14. јул 2020. године 

 
 На основу члана 52. Статута Фудбалског савеза Војводине, одредаба чланова 21, 22, 23, 24. и 
25. Одлуке о систему сталних такмичења за првенства фудбалских лига и надлежним органима за 
спровођење такмичења на нивоу Фудбалског савеза Србије, члана 4. Пропозиција такмичења за 
првенства Српске лиге и лига млађих категорија играча и члана 6. Пропозиција такмичења у 
војвођанским фудбалским лигама Извршни одбор ФС Војводине је на VI седници 14. јула 2020. 
године донео 

О  Д  Л  У  К  У 
 

О НАДЛЕЖНИМ ТАКМИЧАРСКИМ, ДИСЦИПЛИНСКИМ И СУДИЈСКИМ ОРГАНИМА ФУДБАЛСКОГ 
САВЕЗА ВОЈВОДИНЕ 

 

Члан 1. 
 Овом Одлуком се одређују такмичарски и дисциплински органи Српске фудбалске лиге – 
Војводина и такмичарски, дисциплински и судијски органи војвођанских фудбалских лига, 
Омладинске, Кадетске и Пионирске лиге Војводине, Друге ФУТСАЛ лиге Србије – Војводина, ФУТСАЛ 
лиге Војводине, Друге фудбалске лиге Србије за жене - група „Север" и Развојне лиге млађих 
матегорија Србије за жене и утврђује њихова надлежност.  
 

Члан 2. 
Такмичењем у Српској фудбалској лиги - Војводина и војвођанским фудбалским лигама 

руководе инокосни органи: у Српској лиги – Војводина комесар за такмичење и дисциплински 
судија, а у војвођанским фудбалским лигама комесар за такмичење, дисциплински судија и 
комесар за суђење, које бира Извршни одбор ФС Војводине. 
 За остваривање обавеза и задатака из своје надлежности органи имају заменике, који их 
замењују у случају њихове одсутности или спречености.  
 Мандат органа и њихових заменика траје годину дана, уз могућност поновног избора.   
  

Члан 3. 
Надлежни првостепени такмичарски органи су комесар за такмичење Српске фудбалске 

лиге – Војводина и комесари за такмичење војвођанских фудбалских лига. 
Комесари за такмичење руководе такмичењем-одређује делегате на утакмицама, региструју 

утакмице и одлучују у првом степену по свим питањима у вези са такмичењем, сарађују са 
надлежним органом Стручне организације судија ФСВ у организацији семинара за делегате, прате 
ток такмичења, анализирају рад делегата на утакмицама и подносе извештаје и билтене о току 
такмичења Извршном одбору ФС Војводине и клубовима. 

   

Члан 4. 
Надлежни првостепени дисциплински орган су дисциплински судија Српске фудбалске лиге 

– Војводина и дисциплинске судије војвођанских фудбалских лига.  
Дисциплинске судије доносе одлуке у првом степену о прекршајима играча, судија, стручних 

радника, функционера и клубова у вези са утакмицама на основу Дисциплинског правилника ФС 
Србије. 

Члан 5. 
Надлежни судијски органи су комесари за суђење војвођанских фудбалских лига. 
Комесари за суђење одређују судије за утакмице и непосредно учествују у припреми и 

реализацији семинара за судије и делегате. 
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Члан 6. 
Комесари за такмичење и суђење војвођанских фудбалских лига приликом одређивања 

службених лица за утакмице руководе се спортско-стручним критеријумима који се ближе уређују 
Упутством о начину и поступку одређивања делегата и судија на утакмицама.  
 

Члан 7. 
 Комесари за такмичење и дисциплинске судије и њихови заменици, које именује Извршни 
одбор Фудбалског савеза Војводине, могу обављати дужности делегата на утакмицама војвођанских 
фудбалских лига. 

Члан 8. 
 Надлежни орган у Омладинској, Кадетској и Пионирској лиги Војводине је комесар лига. 

 Комесар лига је надлежни првостепени такмичарски и дисциплински орган Омладинске, 
Кадетске и Пионирске лиге Војводине.  
 Комесар лига одређује судије и обавља друге послове у вези са суђењем утакмица у 
Омладинској, Кадетској и Пионирској лиги Војводине. 
  

Члан 9. 
 Надлежни органи у  Другој ФУТСАЛ лиги Србије – Војводина и ФУТСАЛ лиги Војводине су 
комесар за такмичење и комесар за суђење. 

Комесар за такмичење је надлежни првостепени такмичарски и дисциплински орган Друге 
ФУТСАЛ лиге Србије – Војводина и ФУТСАЛ лиге Војводине.  
 Комесар за суђење одређује судије и обавља друге послове у вези са суђењем утакмица у 
Другој ФУТСАЛ лиги Србије – Војводина и ФУТСАЛ лиги Војводине. 
 

Члан 10. 
 Надлежни органи у Другoj фудбалскoj лиги Србије за жене – група „Север" су комесар за 
такмичење и комесар за суђење. 
 Комесар за такмичење је надлежни првостепени такмичарски и дисциплински орган Друге 
фудбалске лиге Србије за жене – група „Север".  
 Комесар за суђење одређује судије и обавља друге послове у вези са суђењем утакмица у 
Другoj фудбалскoj лиги Србије за жене – група „Север". 
 

Члан 11. 
 Надлежни органи у Развојној лиги млађих категорија Србије за жене су комесар за 
такмичење и комесар за суђење. 
 Комесар за такмичење је надлежни првостепени такмичарски и дисциплински орган Развојне 
лиге млађих категорија Србије за жене.  
 Комесар за суђење одређује судије и обавља друге послове у вези са суђењем утакмица у 
Развојној лиги млађих категорија Србије за жене. 
 

Члан 12. 

 Комисија Извршног одбора ФС Војводине за жалбе је надлежан другостепени орган у 
Српској фудбалској лиги–Војводина, војвођанским фудбалским лигама, Омладинској, Кадетској и 
Пионирској лиги Војводине, Другој ФУТСАЛ лиги Србије – Војводина, ФУТСАЛ лиги Војводине, Другој 
фудбалској лиги Србије за жене – група „Север" и Развојној лиги млађих категорија Србије за жене. 
 

Члан 13. 
 Одлука о надлежним такмичарским, дисциплинским и судијским органима ФСВ ступа на 
снагу даном усвајања, а примењиваће се од такмичарске 2020/2021. сезоне. 
 

                     ПРЕДСЕДНИК ФСВ, 
         Драган Симовић, с.р. 


