ФУДБАЛСКИ САВЕЗ
РЕГИОНА ЗАПАДНЕ СРБИЈЕ
Конференција клубова
Друге и Развојне лиге за жене
Бр. 1 – 18.08.2021.године
Крагујевац

З А П И С Н И К
са I редовне седнице Конференције клубова „Друге и Развојне лиге за жене“
за такмичарску 2021/22.годину, одржане 18.08.2021.године у Крагујевцу
у Хотелу“Шумарице“, са почетком у 15,00 часова
Седници конференције клубова присуствовали:
- Марко
- Дарко

Ковачевић
Брадоњић

Директор женских лига
Референт такмичења

Присутни представници клубова „Друга лига за жене“(4):
- ЖФК“Борац“
Чачак
- ЖФК“Пожега“
Пожега
- ЖФК“Уна Фортуна 04“
Крагујевац
- ЖФК“Краљица Марија“
Ново Село
Одсутни представници клубова „Друга лига за жене“: (4)
-ЖФК“Лозница“
Лозница
-ЖФК“Јединство“
Уб
-ЖФК“Слатке Мале“
Буровац
-ЖФУ“Шампион“
Горњи Милановац
Присутни представници клубова „Развојна лига за жене“(8):
- ЖФК“Раднички 1923“
Крагујевац
- ЖФСУ“Плана“
Велика Плана
- ЖФК“Карађорђе“
Топола
- ЖФК“Мачва“
Шабац
- ЖФК“Краљица Марија“
Ново Село
- ЖФК“Пожега“
Пожега
- ЖГФУ“Борац“
Чачак
- СФУ“Савац“
Шабац
Одсутни представници клубова „Развојна лига за жене“: (3)
- ЖФК“Пожаревац“
Пожаревац
- ЖФК“Лозница“
Лозница
- ЖФК“Јединство“
Уб
За данашњу седницу Конференције клубова предложен је следећи:

ДНЕВНИ РЕД
1.

Отварање конференције и утврђивање броја присутних овлашћених представника
клубова.
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2.

Упознавање са:
 Пропозицијама такмичења
 Календаром такмичења
 Трошковником Савеза
 Инокосним органима за вођење такмичења

3.

Извлачење такмичарских бројева за такмичарску 2021/22. годину.

4.

Остала питања.
Предложени дневни ред усвојен је једногласно у целости.

ТОК СЕДНИЦЕ И ОДЛУКЕ ПО ТАЧКАМА ДНЕВНОГ РЕДА:
1. Отварање конференције
представника клубова

и

утврђивање

броја

присутних

овлашћених

Седницу Конференције клубова отворио је Дарко Брадоњић – референт за такмичења,
поздравио све присутне, захвалио се на доласку и пожелео пуно успеха у предстојећој
такмичарској сезони.
-Преко евиденционих листова представника клубова утврђено је да је на
Конференцији клубова „Друге лиге зе жене“ присутно 4 клубa, а одсутна су такође 4
клуба, ЖФК“Лозница“, ЖФК“Јединство“, ЖФК“Слатке Мале“ и ЖФУ“Шампион.
-Преко евиденционих листова представника клубова утврђено је да је на
Конференцији клубова „Развојне лиге за жене“ присутно 8 клубова, одсутна су 3 клуба,
ЖФК“Пожаревац“, ЖФК“Лозница“ и ЖФК“Јединство“.
2. Упознавање са:
 Пропозицијама такмичења
 Календаром такмичења
 Трошковником Савеза
 Инокосним органима за вођење такмичења
Дарко Брадоњић је обавестио присутне да Пропозиције такмичења за сезону
2021/2022 још увек нису објављене у службеном листу ФС Србије „Фудбал“. Након
објављивања истих, клубовима ће бити послате на мејл како би могли да се упознају пре
почетка сезоне. У комуникацији са г-дином Момчилом Марићем из ФС Србије дат је предлог
за нову сезону да у Развојној лиги може да буде унето у протокол (6) девојчица рођених 2005.
године, с тим да на терену може бити највише (3). Када наврше 17. година немају право
наступа. Такав је предлог дат, али се не зна да ли ће исти бити усвојен.
У прилогу материјала за конференцију клубова достављен је предлог календара
такмичења, за првенствене и Куп утакмице.
 Почетак Развојне лиге за жене је 28.08.2021. године.
 Почетак Друге лиге за жене је 11.09.2021. године.
 Почетак Куп-а за сениорке планиран је за 05.09.2021. године.
 Почетак Куп-а за кадеткиње је 15.09.2021. године.
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Клубови су обавезни да чувају комплетну документацију када исплаћују службена
лица, због рефундације трошкова у Развојној лиги од стране ФС Србије. Клубови прво
измирију трошкове према службеним лицима па након тога се обраћају ФСС-у за рефундацију
трошкова.
У делу трошковника савеза, који је достављен клубовима у прилогу материјала за
конференцију клубова, битна је напомена да клубови немају никаквих финансијских обавеза
према савезу на име плаћања чланарине за такмичење, трошкова лиценцирања тренера,
представника клуба, комесара за безбедност, доктора и физиотерапеута.
Почев од такмичарске сезоне 2021/2022 клубови ће користити информациони систем
„Комет“. Комплетно лиценцирање тренера, особља, израду протокола за утакмице и свега
пратећег ће се вршити преко напред поменутог система. За све информације слободно
контактирајте стручну службу ФСР западне Србије како не би било проблема око
лиценцирања и почетка такмичења. У прилогу материјала за конференцију клубова дата су
потребна упутства за информациони систем „Комет“.
>>>Представљени су и инокосни органи за вођење такмичења Друге и Развојне
лиге за жене за сезону 2021/22.година:
-Марко Ковачевић из Крагујевца, Директор женских лига (064/861-26-64)
-Дарко Брадоњић из Крагујевца, референт такмичења (065/90-100-71)
-Звонко Јевремовић из Г.Милановца, администратор „Комет“ система (064/137-4338).
>>>Обавештења и све одлуке везане за такмичење биће објављивани на сајту Савеза
www.fsrzs.com, а биће евидентиране и у информационом систему КОМЕТ, уз
достављање одлука клубовима писаним путем. Такође, у КОМЕТ-у биће евидентиран преглед
добијених жутих картона и евентуалне суспензије, као и листа стрелаца. Клубови су дужни да
воде своју евиденцију опомена и искључења и имају искључиву одговорност за евентуалне
пропусте у издржавању аутоматске суспензије.
3. Извлачење такмичарских бројева за такмичарску 2021/22. годину.
Извучени такмичарски бројеви Друге лиге за жене:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

ЖФК“Краљица Марија“
ЖФК“Лозница“
ЖФК“Уна Фортуна 04“
ЖФК“Пожега“
ЖФУ“Шампион“
ЖФК“Слатке Мале“
ЖГФУ“Борац“
ЖФК“Јединство“

Ново Село
Лозница
Крагујевац
Пожега
Горњи Милановац
Буровац
Чачак
Уб

Извучени такмичарски бројеви Развојне лиге за жене:
1.
2.
3.
4.
5.

ЖФК“Пожега“
ЖФК“Раднички 1923“ доо
ЖФК“Пожаревац“
ЖФК“Мачва“
ЖФК“Лозница“

Пожега
Крагујевац
Пожаревац
Шабац
Лозница
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6. ЖФК“Краљица Марија“
7. ЖФК“Јединство“
8. ЖФСУ“Плана“
9. СФУ“Савац“
10. ЖФК“Карађорђе“
11. ЖГФУ“Борац“

Ново Село
Уб
Велика Плана
Шабац
Топола
Чачак

Одређени су парови и термини КУП-а за сениорке и кадеткиње.
КУП ТАКМИЧЕЊЕ
(Сениорке)
 1. коло
 2. коло
 3. коло
 Финале

КУП-а
КУП-а
КУП-а
КУП-а

05.09.2021.
22.09.2021.
06.10.2021.
20.10.2021.

16,30
15,30
15,00
13,30

У првом колу Куп такмичења за жене које се одиграва 05.09.2021.год са почетком у 16:30
часова, састају се:
ЖФК“ЈЕДИНСТВО“ УБ
ЖФК“ПОЖЕГА“ ПОЖЕГА
ЖФК“УНА ФОРТУНА 04“ КГ.
 ЖФК“КРАЉИЦА МАРИЈА“ Н.СЕЛО




–
–
–
–

ЖФК“ЛОЗНИЦА“ ЛОЗНИЦА
ЖГФУ“БОРАЦ“ ЧАЧАК
ЖФК“СЛАТКЕ МАЛЕ“ БУРОВАЦ
ЖФУ“ШАМПИОН“ Г.М.

Слободна је екипа: ЖФК“Карађорђе“ Топола
КУП ТАКМИЧЕЊЕ
(Кадеткиње)
 1. коло
 2. коло
 3. коло
 Финале

КУП-а
КУП-а
КУП-а
КУП-а

15.09.2021.
29.09.2021.
13.10.2021.
27.10.2021.

15,30
15,00
14,30
13,30

У првом колу Куп такмичења за кадеткиње које се одиграва 15.09.2021.год са почетком у
15:30 часова, састају се:






ЖФК“РАДНИЧКИ 1923“ КГ
ЖФК“САВАЦ“ ШАБАЦ
ЖГФУ“БОРАЦ“ ЧАЧАК
ЖФК“ЛОЗНИЦА“ ЛОЗНИЦА
ЖФСУ“ПЛАНА“ ВЕЛИКА ПЛАНА

–
–
–
–
–

ЖФК“КАРАЂОРЂЕ“ ТОПОЛА
ЖФК“МАЧВА“ ШАБАЦ
ЖФК“ПОЖЕГА“ ПОЖЕГА
ЖФК“ЈЕДИНСТВО“ УБ
ЖФК“ПОЖАРЕВАЦ“ ПОЖАРЕВАЦ

Слободна је екипа: ЖФК“Краљица Марија“ из Новог Села
4. Остала питања
Под овом тачком дневног реда, ЖФК“Мачва“ Шабац, СФУ“Савац“ Шабац,
ЖФК“Краљица Марија“ Ново Село, ЖФК“Уна Фортуна 04“ Крагујевац, ЖФК“Раднички 1923“
Крагујевац, ЖФСУ“Плана“ Велика Плана, и ЖФК“Карађорђе“ Топола, изразили су
незадовољство радом председника Комисије за женски фудбал, Љубише Станојловића, а као
конкретне разлоге су навели да је потребан неко млађи и перспективнији који ће се борити за
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женски фудбал и клубове са територије Западне Србије. Клубови су у ттешкој ситуацији,
немају свог заступника у Фудбалском савезу Србије. Сви Регионални савези су добили неки
вид помоћи од Фудбалског савеза Србије, у делу спортске опреме, лопти, реквизита,
финансијске помоћи, школовања тренера, само клубови са Запада су у том делу
запостављени. Мора да буде већа заступљеност женског фудбала. Представник женских
клубова са територије Западне Србије мора активно да се укључи у рад и да се избори за
добробит клубова. Мора да учествује у изради Пропозиција и других аката битних за женски
фудбал. Такође, сматрају да и селекторка, Славка Пашти свој посао не ради добро и да би ту
било потребно да се пронађе боље решење. Са овим предлозима потребно је упознати
руководство савеза како би се пронашло најбоље решење за клубове и како б
би женски
фудбал, односно клубови имали свог заступника који ће се борити и радити у интересу
женског фудбала и клубова.
>>>Клубови сe упозоравају да су у обавези да одржавају исправном електричну
и громобранску инсталацију на својим игралиштима и да о то
томе
ме морају да поседују
важећи атест од овлашћене установе.
Молба клубовима је да као и до сада утакмице одигравају у преподневним терминима
због проблема у делу делегирања службених лица, како би се смањили трошкови, да судије и
делегат буду из истог места одакле је клуб домаћин. Молба ЖФК“Уна Фортуна 04“ је да се
прво делегирају женске лиге, како би поједине утакмице могле да се одигравају у
поподневним
невним терминима, односно да женске лиге имају предност у односу на лиге млађих
категорија.

Седница конференције клубова је завршила са својим радом у 16,35.

Записник сачинио
Дарко Брадоњић, референт такмичења

ФСР ЗАПАДНЕ СРБИЈЕ
Директор женских лига
Марко Ковачевић
Ковачевић, с.р.

