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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 НА УТАКМИЦАМА ЛИГА 

МЛАЂИХ КАТЕГОРИЈА, СУПЕР И ПРВЕ ЛИГЕ ЗА ЖЕНЕ, ПРВЕ И ДРУГЕ ФУТСАЛ ЛИГЕ ЗА 
ТАКМИЧАРСКУ СЕЗОНУ 2022/2023 

 

Члан 1. 

 Овом одлуком уређује се начин формирања листе делегата на утакмицама лига млађих 
категорија, Супер и Прве лиге за жене и Прве и Друге Футсал лиге. 

 Дужност делегата на утакмицама из става 1. овог члана могу обављати фудбалски 
радници који се налазе на конкретној листи, а коју утврђује Извршни одбор ФСС. 

Члан 2. 

 На листама делегата из члана 1. ове одлуке могу се налазити фудбалски радници који 
поседују одговарајуће искуство и познавање фудбалских прописа (пропозиција такмичења, 
Правилника о фудбалским такмичењима, Правилника о безбедности и сигурности и Правила 
фудбалске игре), под условом да нису напунили 70 година живота у тренутку увршћивања на 
листу делегата. 

Како би се конкретно лице нашло на листама делегата из члана 1. ове одлуке неопходно 
је да положи одговарајући тест провере знања за обављање дужности делегата у одговарајућој 
лиги. 

Члан 3. 

 Делегате из члана 1. ове одлуке предлажу територијални фудбалски савези (ФС 
Војводине, ФС региона Западне Србије, ФС региона Источне Србије, ФС Београда). 

 Територијални фудбалски савези ће приликом предлагања делегата водити рачуна о 
правичној заступљености свих структура спортских радника, као и о трошковима који ће 
уследити ангажовањем делегата у обављању њихових функција. 

 Сваки савез из става 1, овог члана има право да предложи делегате за поједину листу, 
сразмерно броју клубова са његове територије који се такмиче у конкретној лиги и то у односу 
1:1 (на сваки клуб може се кандидовати максимално по један делегат). 

 Коначну листу делегата за такмичења из члана 1. ове одлуке усваја Извршни одбор ФСС. 

Члан 4. 

 Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у Службеном листу ФСС 
"Фудбал". 

 

      ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА 

                                              Ненад Бјековић, с.р. 

  


