
 

Г Р А Д С К И   Ф У Д Б А Л С К И   С А В Е З   Ш А Б А Ц  

15 000  Шабац, Милоша Обилића бр. 2, пошт. фах  157 

Тел./факс: 015 / 349 – 751    Текући рачун: 840 – 801668 - 45 

ПИБ:100088743    Мат. број: 07246013 

Web: www.ofssabac.org    E-mail: ofssabac2014@gmail.com 

 

 

ПРЕДМЕТ: Подсетник на дужности делегата 

БРОЈ: Сл. 

ДАТУМ: 23.09.2022. 

 

Поштовани,  

 

На основу увида у извештаје са утакмица прва два кола и делегатских извештаја, 

као и налазе инспекцијског надзора на утакмицама од стране Комесара за 

такмичење, скрећемо пажњу на најчешће пропусте у вршењу дужности делегата и 

молимо да их без одлагања примените у будућем раду: 

• Обавезно је јављање делегата Комесару за такмичење у најкраћем року по 

завршетку утакмице - уколико је све било уредно и нема догађаја за опис 

прихвата се и кратка СМС порука (имена противника, резултат, број 

картона, кратко све ОК). Уколико има ситуација за опис позвати Комесара за 

такмичење Ивана Ивановића – контакт телефон 064/170-8556. 

• По доласку на терен ступити у контакт са представницима клубова, сачекати 

штампу старт листе и старт листе – протокола, ступити у контакт са 

Комесаром за безбедност. Уколико постоји проблем са Комет системом 

обавестити администратора ГФСШ Немању Милутиновића, евентуално 

Комесара за такмичење Ивана Ивановић или секретара ГФСШ 

Миливоја Аксентијевића.  

• По добијању старт листе – протокола обавезно утврдити идентитет играча, 

играча заменика и службених лица клубова, евидентирати лица која су 

уписана у старт листу и нису присутн,а а лица која су присутна а нису 

уписана одстранити са терена за игру или клупе са службеницима. Све ово 

унети у делегатски извештај у напомене на крају извештаја (нпр. домаћи 

играч број 14 није се појавио). 

• Бележите све битне догађаје и исте адекватно евидентирајте у Комет 

извештаје делегата. Посебно се односи за показане дисциплинске мере – све 

морају бити унете у одговарајуће рубрике у делегатском извештају  

http://www.ofssabac.org/


• Од 5. кола сте дужни да у напомене констатујете да ли клуб домаћин 

има/нема медицинског радника уколико исти није уписан у старт листу – 

протокол. 

• За случај да неки клуб не измири трошкове службених лица у целости 

обавезно јавите Комесару за такмичење или Секретару ГФС и то такође 

констатујете у делегатском извештају   

 

 Миливоје Аксентијевић с.р.  Иван Ивановић с.р.  

 Секретар ГФС Шабац  Такм.-дисц. комесар  

 

 


