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На основу члана 55. Статута ФСС (Службени лист ФСС "Фудбал", број 22/2021), Извршни
одбор Фудбалског савеза Србије на седници одржаној дана 31. маја 2022. године, донео је

О Д Л У К У
О НАЧИНУ ФОРМИРАЊА ЛИСТЕ ДЕЛЕГАТА ФСС
НА УТАКМИЦАМА СУПЕР ЛИГЕ, ПРВЕ ЛИГЕ И КУПА СРБИЈЕ ЗА ТАКМИЧАРСКУ СЕЗОНУ
2022/2023
Члан 1.
Дужност делегата ФСС на утакмицама Супер лиге, Прве лиге Србије и завршног дела
фудбалског Купа Србије, може обављати фудбалски радник који се налази на листи делегата
ФСС, коју утврђује Извршни одбор ФСС.
Члан 2.
На листи делегата ФСС може се налазити фудбалски радник који испуњава следеће
услове:
•
•
•

•
•
•
•

да поседује одговарајуће искуство и ужива углед у фудбалској организацији;
да није напунио 70 година живота у тренутку увршћивања на листу делегата;
да је упознат са прописима фудбалске организације, а посебно са одредбама
Правила фудбалске игре, Правилника о фудбалским такмичењима, Пропозиција
такмичења за првенство Супер лиге и Прве лиге Србије у фудбалу, Пропозиција
завршног дела за Фудбалски куп Србије, Правилника о безбедности и сигурности
на фудбалским утакмицама и Упутства за рад делегата ФСС;
да је здравствено способан за обављање дужности делегата;
да се не налази на листи делегата, или посматрача на утакмицама било ког
другог степена такмичења;
да је обављао функцију делегата на непосредно нижем степену такмичења;
да је положио тест провере знања за обављање дужности делегата.

Члан 3.
Листа делегата ФСС има укупно 50 делегата, међу којима се налазе фудбалски радници
увршћени по предлозима територијалних савеза, према следећој структури:
• ФС Региона источне Србије (8)
• ФС Региона западне Србије (8)
• Фудбалски савез Војводине (8)
• Фудбалски савез Косова и Метохије (1)
• Фудбалски савез Београда (8)
Председник Такмичарске комисије ФСС (1) увршћује се по службеној дужности на листу
делегата.
Генерални секретари територијалних фудбалских савеза – ФСРЗС, ФСРИС, ФСВ и ФСБ (4)
увршћују се по службеној дужности на листу делегата.
Извршни одбор ФСС на предлог председника, заменика председника и генералног
секретара ФСС, увршћује на листу делегата ФСС највише до 12 истакнутих фудбалских радника,
како би се листа делегата попунила највише до броја од 50 делегата.
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Члан 4.
Делегати који су чланови клубова, а налазе се на листи делегата, не могу обављати
дужност делегата на утакмицама лиге у којој се такмиче клубови чији су они чланови.
Члан 5.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у Службеном листу ФСС
"Фудбал".

ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА
Ненад Бјековић, с.р.

