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ФУДБАЛСКИ САВЕЗ РЕГИОНА            
ЗАПАДНЕ СРБИЈЕ               
Број: 1.               
Дана: 01.02.2018. године                                                      
К р а г у ј е в а ц 

       П О З И В Н И Ц А  

За  Конференцију  клубова Омладинске , Кадетске и Пионирске лиге  
група „Колубарско-Мачванска“  која  ће се одржати дана 02.03.2018.год.  
/ПЕТАК/(сала Центра за Стручно усавршавање Николе Тесле бр.3,      
Насеље „ „Летњиковац“ ) са  почетком у 14,00 часова у Шабцу. 

За седницу се предлаже следећи: 

        ДНЕВНИ   РЕД: 

1. Отварање конференције  
2.   Извештај о раду Директора лига за Јесење део такмичарске 2017/2018.г.    
3.   Информисање клубова са:-  Календаром и трошковником савеза за 2018. год     
4. Текућа питања. 

Напомена:  Материјал се преузима на Сајту савеза (www.фсрзс.цом)                 
Упутство:   Присуство Конференције клубова је ОБАВЕЗНО, уз доставу КАРТОН  КЛУБА   

 

           ФСР ЗАПАДНЕ СРБИЈЕ 

Синиша Брадоњић, ср     Конференција клубова лига  

Координатор такмичења 

 

 

бавештење за клубове:Контакт особа  са представницима клубова је Дејан 
Филиповић,радник Стручне службе ФС Мачванског округа - организатора 
Конференције клубова моб:064/647-64-25, 

 



        КАРТОН   КЛУБА____ 
 1. Име  клуба   …………………….................        ___________________________,                  
Поштански број, место....................                  ___________________________                                 
ЕМејл                                                                      _____________@____________,                          
Обавезно унету E-Меј адересу клуба , Хвала !/                                                                               
Улица и број                                                            ___________________ бр._____,                        
Телефонски број у клубу                                   __0___/______________________ 

 2.  Назив фудбалског  игралишта...............    ___________________________, 

 4. Боја дресова..   (Омладинци)                        ___________________________, 

         -“-                 ..(Кадети)                                    ___________________________ 

         -“-                 ..(Пионири)                                 __________________________, 

 5. Дан и  време одигравања утакмице,                                                                                                                      
.           .          (Омладинци)                                      __________________________,                                            
-“-                 ..(Кадети)                                              __________________________,                                   
-“-                 ..(Пионири)                                           _________________________,      

 6  Председник клуба...................................     ___________________________ 

     - телефон…………………............................           __06  /_____________________ 

    Е-Мејл                                                                        ___________@____________ 

               /Обавезно унету E-Меј адересу, Хвала !/      

 7. Контакт особа клуба за млађе селекције.    ___________________________ 

     - телефон         ………................................         ___06  _/___________________ 

   Е-Мејл                                                                          ____________@___________ 

           /Обавезно унету E-Меј адересу , Хвала ! 

Напомена:  - ДОСТАВА ОВОГ ДОКУМЕНТА КЛУБА ЈЕ  ОБАВЕЗНА.                                                                        
- КЛУБ ДОСТАВЉА ОВАЈ ОБРАЗАЦ СА  УНОСОМ  СВИХ  ПОДАТАКА  И  ПОТПИСОМ  ДОКУМЕНТА.                    

                                                                                                     ФК. “________________________” 

                                                                         (мп)                                             /Потпис/  

                                                                                                                ________________________  ,    



ФУДБАЛСКОМ САВЕЗУ РЕГИОНА ЗАПАДНЕ СРБИЈЕ КОЛУБАРСКО- 
МАЧВАНСКА ЛИГА МЛАЂЕ КАТЕГОРИЈЕ 

    ИЗВЕШТАЈ ДИРЕКТОРА , за такмигарску год 2017/18. -  јесењи део 

ОМЛАДИНЦИ 

        На конференцији лиге пријављено је 11 клуба за такмичење, по 
извученим бројевима урађен је распоред са датумима одигравања 
утакмица. Фудбалски клуб Раднички из Шапца три дана пре почетка 
такмичења иступио је из лиге. Клуб је кажњен забраном наступа од 
две године у роганизацији такмичења ФСРЗС. Све утакмице које су 
одигране регистроване су постигнутим резултатима изузев две 
утакмице које су регистороване службеним резултатима због 
неоправданог недоласка екипа. На свим утакмицама била су присутна 
службена лица. Фудбалски клуб ПОФК Летњиковац у 13 колу 
искључен је из такмичења због два неоправдана одласка на утакмице. 
Све утакмице које је одигра ПОФК Летњиковац су поништене. 
Клубовима се када је то било могуће и благовремено поднети захтеви 
утакмице су одлагане али само до првог следећег слободног термина. 
По последњег кола јсењег дела првенства све утакмице су одигране. 
Јесењи део такмичења завршем је са 9 клубова. 

ДИСЦИПЛИНСКЕ МЕРЕ 

       У току првог показано је изузетно много жутих а поготово 
цврбених картона. Укупно је показано 12 црвених картона а играчи су 
кажњени  по чл. 54 са 36 забрана насутупа на утакмицама. 

    По чл, 90  ДПФСС два клуба су кажњена са по 5.000 динара а један 
са 15.000 динара због неоправбданих недолазака на утакмицу. 
Изречено је и 9 новбчаних казни клубовима због немања службених 
лица на клупама /прставник клуба, тренер, комесар за безбедност и 
лекаа/  по 5.000 динара. 

     Са 5000 динара кажњен је и један тренер због неспорског понашања у 
техничком простору. /уадљен са клупе/. 



ПОФК Летњиковац је искључен из даљег такмичења са забраном 
такмичења од 2 године у организацији ФСРЗС.  

КАДЕТИ 

 На конференцини лиге пријављено је за такмичењље 12 клуба и си су 
завршили јесењи део првенства. Све утакмице су регистроване 
постигнутим резултатима изузев једне утакмице која је регикстрована 
службеним резултатом због неоправ даног недоласка гостујуће 
икепипе. На једној утакмицу одигрануј у Крупњу био је присутам 
само један судија  на утакмици и делегат. Све остале утакмице 
одигране су са свим службеним лицима. Такође као у омладинским 
селекцијама дозвољавано је одлагање утакмицца уз сагласностоба 
клуба и аку су благовремено поднетизахтеви. Одложене утакмице ус 
одиграване пре следећег кола. 

ДИСЦИПЛИНСКЕ МЕРЕ 

    У току прв енста показано је доста жутих и црвебих картона, али је 
забрињавајуће да је на једној утакмиоци дошло до физичког напада на 
противничког играча и употрба ружних и погрдних рећи према сл. 
Лица исти играч је кажњен са максималних 6 утакмица. 

 По чл. 54  кажњено је због показаног црвеног картона укупно 11 
играча са забраном наступа на 29 утакмица. 

По чл. 90 ДПФСС један клуб је кажњен са 15000 динара због 
неоправданог не одласка на утакмицу. 

Два тренера су кажњена са по 5000 динара због неспорског понашања 
у техничком простору / удаљени/ 

Изречено је 12 казни од по 5.000 динара због немања службених лица 
на клупама /преставник клуба, тренер, комесар за безбедност, лекар 
екипе/. 

 

 



ПИОНИРИ 

   На конференцији лиге пријављено јљ 14 екипа за такмичење и све су 
завршили први део првенства. На свим утакмица биле су присутна 
службена лица. Све утакмице регистроване постигнутим резултатима. 
Утакмице су такође уз сагласност оба клуба одлагане ако јсу захтеви 
благовремемно поднети. Све утакмице оке су одложене одигране су 
до следећег наредног кола.. 

Дисциплина играча и службених лица у техничком простору је била за 
сваку похвалу. 

По чл. 54 и кажњена су 2 играча са укупно 4 забране наступа. 

По чл. 90 изречено је веома много казни по по 5000 динара чак на 19 
утакмица због немања службених лица на кчлупама /преставник 
клуба, тренер, комесар за безбедност, лекар екипе. 

СЛУЖБЕНА ЛИЦА 

На иструктивном семинара за делегате којо је одржан у Ваљеву пре 
почетка првенства нису се појавила 7 делегата из мачванског округа и 
4 из Колубарског округа. Делегати који се нису појавили на семинару 
нису делегирани у једењем делу на утакмице. Делегат Савић Драган 
из Владимираца после 6 кола изјавио да више нежели да буде делегат 
на утакмица због обавеза. Делегат Петар Лукић из Владимираца н 
квоти ФК Прово није могао бити делегат ФК Прово пошто је 
званиочни преставкик у сениорској конкуренцији помен утог клуба. 
Селекције ФК Прово све утакмице играју у Шапцу па су се поједини 
клубови бунили из Шапца што им је делегат из Владимираца и 
увећава им трошкове пута. У првим колима било је проблема са 
судијама из Уб који су се самовољно пределигиривали и ишли на 
утакмице које им одгповарају али је то у ходо отклоњено и од трећег 
кола није било таквих појава. Проблеми су и са службеним лицима из 
Лајковца које такође нису благовремено отказивали утакмице па је 
било потешкоћа пронаћи службена лица а ли је и то отклоњено убрзо. 
Делегат Тамбурић Драган из Богатића није олтишао на једну уткмицу 



нити је оправдао свој неодлазак истом наложено да достави изјаву 
коју до дана данас није доставио. Исти више такоже није делегиран. 

   Прикају јесењегела на настали су проблеми око делегирања судија у 
Крупањ пошто нбемају довољно судија а и на једну утакмицу нису 
дошле делегиране судије па је утакмицу судио један судија. 
Превазиђен је проблем чаљу се судије из Лознице.     Често се и у 
Богатићу дешавало да нема довољно судија па сам био приморан да 
лелегирам судије из Шапца коју су се показали изузетно коректно 
пошто нису наплаћивали путне трошкове. 

    За сваку похвалу су службена лица из Љубовије утакмице суде 
судије са међуопштинске  лиге, али није било промедби од стане 
клубова на суђење. У Љубовији је проблем са терен. Селекције млађих 
категорија играју на помоћном терену, који користе и клубови 
Општонске лиге Љубовија, след великог броја утакмица исти је слабо 
покривен травом нераван је трвд а често и џомбав,. Било је примедбе 
клобава на терен. 

    Такође настали су велики проблеми приликом одигравања задњих 
кола када су се времена утакмиц млађих селекција поклапале са 
сениорима због малог броја судија било је веома тешко пронаћ 
довољан број судија.Зато се посебно захваљујем канцеларија ФС 
Колубарског и Мачванског округа које су  излаѕиле у сусрет у сваком 
момент ради проналска довољног броја судија, такође се зањваљујем и 
комесарима за одређивање судија у поменутим савезима коју често и 
своја делегирања често „исправљали“ да би нађе категорије имале 
доваљан број судија. 

   Као дирекрот лиге обишао са све клубове из Шапца, Богатић, Мали 
Зворник  и Будућност-Крушик, на ситим сам обављо дужносг делегата 
али клубовима нисам наолаћивао путне трошкоме. За похвалу је и 
неколицина судија из Шапца и Љубовије који се често одрекну 
трошкова клубовима када су на две утакмице у једном дану. Надам се 
да ће изречене новчане казне клубовима деловати на клубове 
позитивно и да се у пролећном делу неће понављати. 



    Мишљења сам да је лига доста озбиљнија него што је то било 
предходних година, то су и сами клубови изјавили. Такође ћу се 
трудити да у пролећном делу подигнемо ниво ове лиге на још виши 
ниво. 

У прилогу:  Списак ангажованости службених лица (рађен по 
делегирању).         

                                                                        ДИРЕКТОР ЛИГЕ 

Стефановић Милан, с.р. 

   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ФУДБАЛСКИ САВЕЗ                                                                                                                                                
РЕГИОНА ЗАПАДНЕ СРБИЈЕ                                                                                                              
Дана:01.01.2018.године                                                                                                                                       
Крагујевац 

Предмет:  ИЗВОД ИЗ ОДЛУКА О ИЗНОСИМА ТАКСИ   И ЧЛАНАРИНА                                                                                                                  

                  ФСР ЗАПАДНЕ СРБИЈЕ ЗА ПЕРИОД 

                       (Јануар – Јули-  2018.године) 

 

I. ВИСИНА ЧЛАНАРИНЕ ЗА ВОЂЕЊЕ ТАКМИЧЕЊА 
(за клубове Омладинске, Кадетске и Пионирске лиге)           15.000,00 дин 

             - (по селекцији)  - 

       Рок уплате:            (I.рата 7.500,00 дин до 15.03.2018.год) 

            (II.рата 7.500,00 дин           до 01.05.2018.год) 

II. ТРОШКОВИ СЛУЖБЕНИХ ЛИЦА ЗА УТАКМИЦУ 
- Судија и помоћне судије утакмице по    2.200,00 дин 

  (главни судија утакмице уплаћује од наплаћених такси     600,00 дин 

- Делегатска такса       1.800,00 дин 

- Превозни трошкови 1.км(пређен)                        20,00 дин 

(Службена лица користе једно службено возило) 

(У месту становања нема се права наплате трошкова превоза). 

 

 

                   ФСР Западне Србије 

Бранко Стојаковић, Председник,ср  

 

  

 

 



   ИЗВОД ИЗ ПРОПЗИЦИЈА ЛИГА  МЛАЂИХ КАТЕГОРИЈА ПРОЛЕЋНИ ДЕО   2017/2018.ГОД 

 

     ========================================================================================, 

  ОМЛАДИНСКА ЛИГА „ШУМАДИЈСКО – РАШКА“ 

Такмичење се одвија по троструком бод систему  (9 + 9+9) = 27.кола,                                     
Почетак  17/18.03.2018.год  Завршетак    26.05.2018.,                                       
Ванредна кола:среда:04.04. и 02.05.2018. 

ТЕРМИНИ  ЗА ТРЕЋИ КРУГ ОМЛАДИНСКЕ ЛИГЕ ГРУПА „ШУМАДИЈСКО- РАШКА“, 

1. 04.04.     2018. (СРЕДА) 15  час  
2. 07/08.04.2018.  15,30 
3. 14/15.04.2018.  15,30   
4. 4.21/22.04.2018.  16  час 
5. 28/29.04.2018.  16  час   
6. 6.05/06.05.2018.  16,30 
7. 12/13.05.2018.  16,30   
8. 19.05. /субота/  17  час 
9. 26.05. /субота/  17  час 

  ОМЛАДИНСКА ЛИГА „МОРАВИЧКО-ЗЛАТИБОРСКА“ 

Такмичење се одвија по троструком бод систему  (3 x 7)  = 21.коло,                                              
Почетак  24/25.03.2018. Завршетак     26.05.2018.,                                                     
Ванредна кола:среда 04.04. и  02.05.2018. 

ТЕРМИНИ  ЗА ТРЕЋИ КРУГ ОМЛАДИНСКЕ ЛИГЕ ГРУПА „МОРАВИЧКО-ЗЛАТИБОРСКА“ 

1. 14/15.04.2018.  15,30   
2. 2.21/22.04.2018.  16  час 
3. 28/29.04.2018.  16  час   
4. 4.05/06.05.2018.  16,30 
5. 12/13.05.2018.  16,30   
6. 6.19.05. /субота/  17  час 
7. 26.05. /субота/  17  час, 

 
===============================================================================, 
 
 
 



  ОМЛАДИНСКА ЛИГА „ПОДУНАВСКО-ШУМАДИЈСКА“ 

Такмичење се одвија по троструком бод систему (3 x 9)  = 27.кола,                                               
Почетак  17/18.03. 2018. Завршетак      26.05.2018.,                                                             
Ванредна кола:среда 04.04. и 02.05.2018. 

ТЕРМИНИ  ЗА ТРЕЋИ КРУГ ОМЛАДИНСКЕ ЛИГЕ ГРУПА „ПОДУНАВСКО-ШУМАДИЈСКА“ 

1. 04.04.     2018. (СРЕДА) 15  час   
2. 07/08.04.2018.  15,30 
3. 14.15.04.2018.  15,30 
4. 21/22.04.2018.  16  час 
5. 28/29.04.2018.  16 час 
6. 05/06.05.2018.  16,30 
7. 12/13.05.2018.  16,30 
8. 19.05./субота/  17  час 
9. 26.05./субота/  17  час 

  ОМЛАДИНСКА ЛИГА“КОЛУБАРСКО-МАЧВАНСКА“ 

Такмичење се одвија по четвороструком бод систему (11+11+5) = 27.кола 

Почетак  17/18.03. 2018. Завршетак     26.05.2018. 

Ванредна кола: среда   04.04. и  02.05.2018.  

ТЕРМИНИ  ПЛЕЈ ОФ-а – АУТ-а ОМЛАДИНСКЕ ЛИГЕ ГРУПА „КОЛУБАРСКО-МАЧВАНСКА“ 

1. 28/29.04.2018.  16, час   
2. 6.05/06.05.2018.  16,30 
3. 12/13.05.2018.  16,30   
4. 19.05. /субота/  17  час 
5. 26.05./субота/  17  час 

 

 

 

 

 

 



======================================================================. 

КАДЕТСКА ЛИГА“ШУМАДИЈСКО-РАШКА“ 

Такмичење се одвија по троструком бод систему (13+13) = 26.кола,                                               
Почетак  17/18.03.2018.  Завршетак   02.06.2018.,                                                       
Ванредна кола: среда  04.04. и   02.05.2018. 

            КАДЕТСКА ЛИГА“МОРАВИЧКО-ЗЛАТИБОРСКА“ 

Такмичење се одвија по двоструком  бод систему  (15 + 15)  = 30.кола,                                               
Почетак  11/12.03.2018.  Завршетак   02.06.2018.,                                                      
Ванредна кола:  среда  04.04. и   02.05.2018. 

КАДЕТСКА ЛИГА „ПОДУНАВСКО-ШУМАДИЈСКА“ 

Почетак  17/18.03.2018.  Завршетак   02.06.2018.,                                               
Такмичење се одвија по двоструком  бод систему  (11+11+5)  = 27.кола,                                              
Ванредна кола: среда 04.04.   и   02.05.2018. 

ТЕРМИНИ  ПЛЕЈ ОФ-а – АУТ-а  КАДЕТСКЕ  ЛИГЕ ГРУПА „ПОДУНАВСКО-ШУМАДИЈСКА“ 

1. 05/06.05.2018.  16,30 
2. 12/13.05.2018.  16,30 
3. 19/20.05.2018.  16,30 
4. 26.05.2018.      /субота/ 17 час 
5. 02.06.2018.     /субота/ 17 час 

 КАДЕТСКА ЛИГА КОЛУБАРСКО-МАЧВАНСКА“ 

Такмичење се одвија по троструком бод систему (13 + 13) = 26.кола,                                            
Почетак  17/18.03.2018  Завршетак  26.05. ( 02.06.2018).,                                                
Ванредна кола: среда 04.04.  и  02.05.2018. 

 

.  

 

 

 

 



ПИОНИРСКА ЛИГА „ШУМАДИЈСКО-РАШКА“ 

 

Такмичење се одвија по двоструком бод систему (13 + 13) = 26. Кола,                                           
Почетак  17/18.03.2018.   Завршетак 12.05.2018.,                                                      
Ванредна кола: среда 04.04. и 02.05.2018. 

ПИОНИРСКА ЛИГА „МОРАВИЧКО-ЗЛАТИБОРСКА“ 

Такмичење се одвија по троструком бод систему (13 + 13)  = 26.кола,                                                
Почетак  17/18.03.2018   Завршетак   12.05.2018.,                                                       
Ванредна кола: среда 04.04. и 02.05.2018. 

 ПИОНИРСКА ЛИГА „ПОДУНАВСКО-ШУМАДИЈСКА“  

Такмичење се одвија по двоструком бод систему (13+13)  = 26 .кола,                                             
Почетак  17/18.03. 2018.   Завршетак 12.05.2018.,                                                       
Ванредна кола: среда 04.04. и 02.05.2018. 

ПИОНИРСКА ЛИГА „КОЛУБАРСКО-МАЧВАНСКА“ 

Такмичење се одвија по троструком бод систему (13 + 13) = 26.кола,                                               
Почетак  17/18.03. 2018.   Завршетак 12.05.2018.,                                                      
Ванредна кола: среда 04.04. и 02.05.2018. 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------. 

 

                                                                              
          

 

 

 

 Стручна служба савеза 
 Синиша Брадоњић, ср 

 

 



  ЖРЕБАЊЕ ЗА ДОБИЈАЊЕ ПРВАКА ЛИГА 
Жребање за првак Омладинске лиге обавиће се  24.05.2018.год у 11 час/ЧЕТВРТАК/  

Прва полуфинална утакмица игра се -   - четвртак 31.05.2018. у 17 час 

Друга, реванш утакмица игра се -    - недеља 03.06.2018. у 17 час 

Прва финална утакмица игра се -    - субота 09.06.2018. у 17 час 

Друга, реванш утакмица игра се -    - среда 13.06.2018. у 17 час 

Жребање за првака Кадетске лиге обавиће се     31.05.2017.год у 11 час/ЧЕТВРТАК/ 

 Прва полуфинална утакмица игра се    - среда 06.06.2018. у 17 час 

Друга, реванш утакмица игра се    - недеља 10.06.2018. у 17 час 

Прва финална утакмица игра се    - среда 13.06.2018. у 17 час 

Друга, реванш утакмица игра се    - недеља 17.06.2018. у 17 час 

=========================================================================== 

Жребање за Првака Пионра ФСРЗС обавиће се       10.05.2017. год у 11 часова у /ЧЕТВРТАК/ 

 (На жребању биће одређен (поб, првог или другог пара) ће бити домаћин у првој утакмици финала.) 

Прве полуфиналне утакмице играју се   - субота  19.05.2018. у 17 час 

Друге, реванш  утакмице играју се    - среда 23.05.2018. у 17 час 

Прва финална утакмица игра се    - недеља 27.05.2018. у 17 час 

Друга, реванш утакмица игра се    - недеља 03.06.2017. у 17 час 

Првак Пионирске лиге 2017/2018.учествује у завршници такмичења у Старој Пазови   

за првака ФС Србије  09. и 10.06.2018.године.   

 

 

m.p                                                                          
            
                                   Стручна служба савеза  
         Синиша Брадоњић, ср 

 



ТЕРМИНИ  ЗА ТРЕЋИ КРУГ ОМЛАДИНСКЕ ЛИГЕ ГРУПА „ШУМАДИЈСКО- РАШКА“, 

1.   04.04. 2018. (среда) 15 час  
2. 07/08.04.   15,30 
3.14/15.04.   15,30   
4.21/22.04.   16  час 
5.28/29.04.   16  час   
6.05/06.05.   16,30 
7.12/13.05.   16,30   
8.    19.05. /субота/ 17  час 
9.   26.05. /субота/ 17  час 

ТЕРМИНИ  ЗА ТРЕЋИ КРУГ ОМЛАДИНСКЕ ЛИГЕ ГРУПА „МОРАВИЧКО-ЗЛАТИБОРСКА“ 

1. 14/15.04.2018.  15,30   
2. 21/22.04.  16  час 
3. 28/29.04.  16  час   
4.  05/06.05.  16,30 
5. 12/13.05.  16,30   
6..19.05.    /субота/ 17  час 
7. 26.05.    /субота/ 17  час 

ТЕРМИНИ  ЗА ТРЕЋИ КРУГ ОМЛАДИНСКЕ ЛИГЕ ГРУПА „ПОДУНАВСКО-ШУМАДИЈСКА“ 

1.  04.04.    2018. (среда) 15  час   
2.  07/08.04.   15,30 
3.  14.15.04.   15,30 
4.  21/22.04.   16  час 
5.  28/29.04.   16  час 
6.  05/06.05.   16,30 
7. 12/13.05.   16,30 
8. 19.05./субота/  17  час 
9. 26.05./субота/  17  час 
 

ТЕРМИНИ  ПЛЕЈ ОФ-а – АУТ-а ОМЛАДИНСКЕ ЛИГЕ ГРУПА „КОЛУБАРСКО-МАЧВАНСКА“ 

1. 28/29.04.2018. 16  час   
2. 05/06.05.   16,30 
3. 12/13.05.   16,30   
4. 19.05. /субота/ 17  час 
5. 26.05./субоtа/  17  час 

 



ТЕРМИНИ  ПЛЕЈ ОФ-а – АУТ-а  КАДЕТСКЕ  ЛИГЕ ГРУПА „ПОДУНАВСКО-ШУМАДИЈСКА“ 

1. 05/06.05.2018. 16,30 
2. 12/13.05.  16,30 
3. 19/20.05.   16,30 
4. 26.05./субота / 17 час 
5. 02.06./субота/  17 час 

 

Стручна служба савеза  
 Синиша Брадоњић, ср 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



На основу одредаба члана 43. Статута Фудбалског савеза региона Западне 
Србије и члана 6. Пропозиција за првенствене утакмице зонских лига, Извршни 
одбор ФСР Западне Србије на седници одржаној 11.12.2017.г донео је следећу: 

О Д Л У К У 
О КАЛЕНДАРУ ТАКМИЧЕЊА ЛИГА МЛАЂИХ КАТЕГОРИЈА             

ЗА ТАКМИЧАРСКУ СЕЗОНУ 2017/18. – пролећни део 

.        Pролећни-део)почиње,11/12.марта-,завршава  се 02.јуна 2018.г(субота)  

. коло: 11/12.март 2018. 14,30 ч 

. коло: 17/18.март 2018. 14,30 ч 

. коло: 24/25.март 2018. 14,30 ч 

. коло: 31.март/01.април 2018. 15,00 ч 

. коло: 04.април 2018.(СРЕДА) 15,30 ч 

. коло: 07/08.април 2018. 15,30 ч 

. коло: 14/15.април 2018. 15,30 ч 

. коло: 21/22.април 2018. 16,00 ч 

. коло: 28/29.април 2018.  16,00 ч 

. коло: 02.мај 2018.(СРЕДА) 16,00 ч 

. коло: 05/06.мај 2018. 16,30 ч 

. коло: 12/13.мај 2018. 16,30 ч 

. коло: 19/20.мај 2018. 17,00 ч 

. коло: 26/27.мај 2018. 17,00 ч 

. коло: 02.јун 2018.(СУБОТА) 17,30 ч 

  ИЗВРШНИ ОДБОР                             
ФСР ЗАПАДНЕ СРБИЈЕ  

                                                                                    Бранко Стојаковић,председник,ср    

                        



ОРГАНИЗАЦИЈА УТАКМИЦЕ 

Клуб  домаћин је у обавези   Делегату пре почетка утакмице предати: 
 

- Да је утакмица  пријављена МУП,у .(Пријава - Обавештење) 
-  
- Списак најмање са три (3) редара.(Која су присутна на утакмици са маркерима). 

 
- Списак играча са уредним такмичарским књижицама 
-  
- ИД картица Лиценцираног представника клуба ( који је присутан). 
-  
- Тренерску књижицу Лиценцираног тренера који је присутан на утакмици. 

 
- ИД картицу Комесара за Безбедност који је присутан на утакмици 
-  
- (ИД картица - Лиценца)Лекара или Физиотерапеута који је присутан на утакмици. 

 

(Клуб  гостујући доставља делегату утакмице: 

- ИД картицу  за представника kluba( који је присутан) . 
-  
- Тренерска књижица лиценцираног тренера (који је присутан), 

 
- Списак играча са уредним такмичарским књижицама 

 
- Делегати и судије долазе најкасније један (1) сат пре почетка одигравања утакмице, 

 уколико дође до пропуста и кашњења истих, клубови су у обавези у писаној форми 
обавестити савез.  

Уколико дође до непоштовања и кршења напред донетих одлука, Директор лиге 
ће по Одлуци ИО ФСРЗС бити у обавези примењивати Дисциплински Правилник 
ФС Србије. 

 

 

 

    ИЗВРШНИ ОДБОР                             
ФСР ЗАПАДНЕ СРБИЈЕ  

          Бранко СТОЈАКОВИЋ,председник,ср 

 

 


