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 Лица одређена за вршење дужности делегата на фудбалским утакмицама 
представљају Фудбалски савез Мачванског округа и имају врховни надзор на 
фудбалским утакмицама. 
ДУЖНОСТИ И ПРАВА ДЕЛЕГАТА СУ: 

1. Да се детаљно упозна са: 
 1. Правилима фудбалске игре, 
 2. Правилником за такмичење, 
 3. Пропозицијама такмичења, 
 4. Упутством о организацији и реду на игралиштима, 
 5. Упутством о попуњавању записника утакмице и 
 другим одлукама које доноси ФСМО. 
Сва наведена документа делегат прибавља, проучава и, при вршењу дућности у 
пракси, обавезно примењује. 

2. Да, по пријему налога, потврди спремност за вршење дужности, а у случају оправдане 
спречености да врши дужност, најкасније на 48 сати пре одигравања утакмице, 
писмено откаже вршење дужности органу за одређивање службених лица. 

3. Да на стадион дође најмање један сат пре почетка утакмице и да ступи у службени 
контакт са овлашћеним представницима клубова, судијама и комесаром за 
безбедност. 

4. Да изврши контролу целокупне организације утакмице, а нарочито безбедносне и 
санитетске службе, посебно да ли су обезбеђена кола хитне помоћи која морају бити 
на игралишту пола сата пре почетка утакмице (или одговарајуће путничко возило). 

Уколико утврди да кола хитне помоћи, или одговарајуће путничко возило нису 
обезбеђени пре почетка утакмице, утакмица се неће одиграти. 

5. Да преконтролише да ли је клуб домаћин писмено обавестио надлежни орган МУП-а 
о организацији јавне приредбе. 

6. Да изврши контолу припремљености и безбедности свлачионица за играче, судије, 
припремљеност терена за игру, као и свега осталог што је у вези са организацијом 
утакмице. 

7. Да преконтролише да ли је клуб – домаћин обезбедио потребан број дечака за 
враћање лопти, одевених у спортску опрему која се по боји мора разликовати од боје 
дресова екипа које наступају. 

8. Да, пре утакмице и у току утакмице, захтева од клуба – домаћина да предузме све 
неопходне мере да би се спречили евентуални нереди који би могли довести до 
нерегуларног тока утакмице, или њеног прекида. 

9. Уколико на утакмицу не дођу одређене судије, а клубови се не договоре који ће од 
присутних судија судити утакмицу, делегат ће одлучити који ће присутни судија 
судити утакмицу. 

Споразум о избору судија мора да буде писмено утврђен пре почетка утакмице. 
Записник о споразуму потписују представници клубова и делегат. Ако је судију 
одредио делегат, то се констатује у записник утакмице. 
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10. Да, пре почетка утакмице, у присуству овлашћених представника клубова, изврши 
преглед спортских легитимација играча који наступају, као и резерви, да утврди имају 
ли право наступа, да ли је уплаћена чланарина и да ли су уредни лекарски прегледи и 
да изврши преглед лиценци тренера и да ли имају дозволу за рад. 
Да овлашћеним представницима клубова, у њиховом присуству, дозволи увид у 
легитимације играча противничког клуба. 
Делегат је дужан, уколико посумња у идентитет неког играча, да, поред фудбалске 
легитимације, тражи и личну карту, или пасош. 
Право наступања и утврђивање идентитета свих играча, оних који наступају и 
резервних играча у присуству овлашћених представника оба клуба, утврђује пре 
почетка утакмице делегат. 

Делегат утакмице је дужан и обавезан да изврши идентификацију на основу 
записника утакмице и легитимација играча и у случају да клубови немају примедби 
на идентитет играча. 
Идентитет играча и заменика утврђује делегат у присуству представника клубова, пре 
почетка утакмице, а за резервне играче који су уписани у протокол, а нису присутни 
на почетку утакмице, идентитет се утврђује у присуству представника клубова када се 
исти играч појави на терену. 
Играч за кога није утврђен идентитет до овог рока сматра се да за истог идентитет 
није утврђен. 
Овлашћени представници клубова имају право увида у легитимације играча 
противничких клубова у присуству делегата. 
Све примедбе на идентитет играча морају се евидентирати у записник утакмице. 

11. Да благовремено изврши проверу да ли се бројеви на дресовима (мајицама) слажу са 
уписаним бројевима у записнику и да ли су довољно видљиви. 

12. Делегат за време утакмице, изузев играча, резервних играча, судија, дозвољава 
приступ у ограђени део игралишта следећим лицима: 

 
А) У ТЕХНИЧКОМ ПРОСТОРУ: 

На свим утакмицама, у ограђеном делу терена у заштитним кабинама могу се, осим 
делегата утакмице, налазити следећа лица: 

a) Тренери екипа са потребном дозволом-лиценцом за рад у том клубу за 
такмичарску годину. 

b) Резервни играчи, по протоколу, у спортској опреми 
c) Лекари екипа  
d) Помоћни тренери.  
e) Масери екипа  
f) Званични представници клубова 
g) Комесар за безбедност 

Уколико неко од лица наведених у овом члану нема одговарајућу опрему – обележје или 
потребне легитимације и лиценце, делегат утакмице је дужан да упозори комесара за 
безбедност да такво лице удаљи из ограђеног дела терена у гледалиште. 
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Уколико се не прихвати захтев делегата, утакмица не може да почне. 

 
Б) ВАН ТЕХНИЧКОГ ПРОСТОРА: 

• Дежурном лекару са посебном ознаком, 
• Четворици болничара са носилима, у белим мантилима, 
• Возачу санитетских кола, 
• Фоторепортерима иза фотографске линије, 
• Органима јавне безбедности. 
• Дежурним редарима са обележјима, а по процени и одобрењу делегата 

Изузетно, ако то услови терена дозвољавају, може се дозволити улазак у ограђени део 
игралишта и тешким инвалидима у колицима без пратње. 
13. Да, 15 минута пре почетка утакмице, сачини прву страну записника утакмице где се 
уносе сви подаци према захтеву рубрика и да га потпишу овлашћени представници 
клубова и делегат. 

14. Делегат утакмице прати ток утакмице из заштитне кабине, поред терена за игру. 
Током утакмице прати понашање играча и службених лица и рад судија и сагледава 
њихов укупан учинак у суђењу. 

15. Записник се попуњава у три примерка. По један примерак записника преузимају 
овлашћени представници клубова, а делегат један примерак записника са осталом 
документацијом доставља органу који руководи такмичењем. 

16. Делегат попуњава другу страну записника на основу података које је прикупио и 
сравнио са судијама. 

17. Уколико дође до било које врсте притисака од стране представника клубова, делегат 
је обавезан да исто констатује у свом извештају, са тачним подацима и конкретним 
описом догађаја. Уколико, такође, посумња у регуларност саме утакмице, дужан је да 
исто констатује у извештају. 

Ако дође до прекида утакмице због физичког напада на судије, играче, или напада на 
друга службена лица, делегат је дужан да детаљно опише догађаје у свом извештају и 
да узме изјаве свих лица које могу допринети објективном сагледавању инцидента и 
одлучивању надлежних органа о спорном догађају. 

Уколико дође до инцидентне ситуације, или искључења играча, или других 
службених лица, делегат је дужан да упозори судије утакмице да су обавезни да то 
детаљно и конкретно опишу у допунским појединачним извештајима. Делегат је, 
такође, обавезан да искључене играче, или спорна друга службена лица саслуша и 
њихове изјаве достави уз осталу документацију. 

18. Делегат на утакмици нормалног ризика истовремено обавља дужност специјалног 
контролора за безбедност и по завршетку утакмице у свом извештају детаљно и 
истинито описује све аспекте безбедног одигравања утакмице. 

19. Записник са утакмице, са делегатским извештајем и целокупном документацијом, 
делегат доставља органу за такмичење у року од 24 сата после одигравања утакмице. 
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20. По потреби делегат се може кретати око терена, или заузети другачији положај и 
место, уколико сматра да је потребно, како би имао непосреднији и бољи увид на 
догађаје везане за игру. 

Пажљиво прати цео ток утакмице и обавезно бележи све карактеристичне моменте 
који би могли бити предмет евентуалних спорова, жалби, или разлога за покретање 
дисциплинског поступка. 
Да захтева од представника клубова да предузму све мере да се спрече евентуални 
нереди који би могли довести до нерегуларности тока утакмице, или њеног прекида, а 
посебно када то захтева судија утакмице. 
Да захтева од лица овлашћеног за безбедност на утакмици да гледаоци могу бити 
само у простору за гледалиште, а никако у ограђеном делу терена, иза голова и кабина 
где су смештена службена лица. 
Да спречи приступ у простор за излазак играча са терена и простор до свлачионица 
свим лицима, изузев играча и службених лица. 
Да дозволи улазак у просторију за сачињавање записника само представницима 
клубова и судијама. Делегат има врховни надзор над редарском службом и у вези са 
тим може да захтева повећање броја редара. 
При саслушавању одређених лица, саслушавање вршити појединачно, у циљу 
утврђивања објективности. 
Да укаже судији, у току прекида игре, или у полувремену, на уочене моменте и 
догађаје који би могли имати утицаја на нормалан ток игре и да судији, у том правцу, 
пружи пуну помоћ. 
Делегат нема право да се меша у одлуке судије. 
Делегат је обавезан да у полувремену утакмице обезбеди судијама нормалан одмор и 
заштиту од сваког узнемиравања. 

21. Делегат нема право да забрани наступ неком играчу (осим у случају из члана 45. 
Правилника ФСС о фудбалским такмичењима), већ да укаже клубу на евентуалну 
сметњу за наступ тог играча, па ако клуб то не прихвати и играча стави у тим на 
сопствени ризик, делегат ће то пре утакмице унети у записник. 

22. У случају инцидента делегат енергично и брзо интервенише како би инцидент што 
брже и са што мање последица био онемогућен. У случају када до инцидента дође на 
терену између играча, посредоваће својим ауторитетом, како би судији и 
организатору утакмице пружио што ефикаснију помоћ, настојаће да тиму или 
играчима пружи одговарајућу помоћ, или заштиту. 

23. Делегат је у обавези да у простору записника који је предвиђен за давање мишљења 
делегата, унесе (кратак извештај): 
- Каква је дисциплина играча била пре почетка, 
за време и по означеном крају утакмице, 

- Квалитет приказане игре, 
- Понашање гледалаца, 
- Оцену организације утакмице, 
- Све моменте који су од битне важности за одлучивање 
надлежног органа (код  искључења играча, инцидената и сл). 
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24. У случају прекида утакмице (туча, напуштање терена и друго), одмах спроведе 
поступак узимања изјава од службених представника клубова, који су обавезни да 
наведу разлоге који су довели до инцидента. 

25. Пре или по завршетку утакмице делегат наплаћује трошкове у вези са утакмицом 
према одлукама Извршног одбора Фудбалског савеза Мачванског округа. Ближе 
одредбе о наплати трошкова прописане су у Пропозицијама такмичења. 

26. У случају недоласка делегата, његову дужност преузима судија утакмице. 

 
Ово Упутство усвојено је на Седници ИО ФСМачванског округа, која је одржана 
11.02.2017. године и представља саставни део Пропозиција за првенствене фудбалске 
утакмице окружног степена такмичења на територији Фудбалског савеза Мачванског 
округа. 

                                                                 
 
                                                              Председник, 
                                                                                                    Антонић Драган,с.р. 


