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       ФУДБАЛСКИ САВЕЗ  
РЕГИОНА ЗАПАДНЕ СРБИЈЕ 
    Конференција клубова  
      Регионалне футсал лиге 
   Бр. 1 – 12.09.2022.године 
            Крагујевац 
 
 

З   А   П   И   С   Н   И   К 
са I редовне седнице Конференције клубова Регионалне Футсал лиге „А“ и „Б“  

за такмичарску 2022/2023.годину, одржане 12.09.2022.године у Крагујевцу 
у Хотелу“Шумарице“, са почетком у 16,00 часова  

 
Седници конференције клубова присуствовали: 
 

- Дарко Брадоњић  Стручна служба ФСРЗС 
- Дејан  Продановић  Комесар за такмичење 
- Александар Јакшић  Комесар за суђење 

   
 

Присутни представници клубова групе „А“ (2): 
- КМФ“ПП 192“   Пријепоље 
- КМФ“Сјеница“   Сјеница 

 
Одсутни представници клубова група „А“: (4) 

- КМФ“92“    Ужице 
- КМФ“Рашка“    Рашка 
- КМФ“Арес“    Пријепоље 
- КМФ“Карановац“   Краљево   

 
Присутни представници клубова групе „Б“ (4): 

- КМФ“Зенон“    Лајковац 
- КМФ“Браћа Недић“   Осечина 
- КМФ“Карађорђе 2015“  Рача 
- КМФ“Маргус“   Доња Ливадица 

 
Одсутни представници клубова група „Б“: (2) 

- КМФ“Безбедност 192“  Ваљево 
- КМФ“Флеш“    Ваљево 

 
 
За данашњу седницу Конференције клубова предложен је следећи: 

 

Д Н Е В Н И   Р Е Д 
 
 

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

 
2. Упознавање са: 

 Пропозицијама такмичења  
 Календаром такмичења  
 Трошковником Савеза 
 Инокосним органима за вођење такмичења 
 

3. Извлачење такмичарских бројева за такмичарску 2022/2023. годину. 
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4. Остала питања. 

 
Предложени дневни ред усвојен је једногласно у целости. 

 
ТОК СЕДНИЦЕ И ОДЛУКЕ ПО ТАЧКАМА ДНЕВНОГ РЕДА: 

 
1. Отварање конференције и утврђивање броја присутних овлашћених 

представника клубова 
 

Седницу Конференције клубова отворио је Дарко Брадоњић, поздравио све присутне, 
захвалио се на доласку и пожелео пуно успеха у предстојећој такмичарској сезони. Поздравио 
је комесара за такмичење, Дејана Продановића као и комесара за суђење, Александра 
Јакшића. Такође, пожелео је добродошлицу новом члану лиге, КМФ“Маргус“ Доња Ливадица.  
 

-Преко евиденционих листова представника клубова утврђено је да је на 
Конференцији клубова Регионалне футсал лиге група „А“ присутно 2 клуба, а одсутна 
су четири клуба, КМФ“Арес“ Пријепоље, КМФ“92“ Ужице, КМФ“Рашка“ Рашка и 
КМФ“Карановац„ Краљево. У групи „Б“ присутно је 4 клуба, а одсутна су два, 
КМФ“Безбедност 192“ Ваљево и КМФ“Флеш“ Ваљево. 
 
 

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

 
Дарко Брадоњић је упознао присутне представнике клубова са основним 

информацијама везаним за такмичење у предстојећој такмичарској сезони, календаром 
такмичења, трошковником савеза и инокосним органима за вођење такмичења. Као и 
претходне сезоне комплетно такмичење ће бити преко информациононг система „Комет“. 
Лиценцирање тренера, помоћног тренера, представника клуба, доктора, физиотерапеута и 
комесара за безбедност се врши путем „Комета“. Битно је што пре унети комплетно особље 
како би на време били верификовани тренери и особље у информационом систему „Комет“. 
Обавезно је штампање „старт листе протокол“ пре почетка утакмице минимум 30. минута и 
иста се обавезно доставља делегату утакмице.  

Напоменуто је клубовима да воде рачуна, специјални лекарски преглед мора бити унет 
у информациони систем „Комет“. 

Клубови су дужни да трошкове службених лица исплате у целости према одредбама 
Пропозиција такмичења Футсал лига за сезону 2022/2023. 

Клубови су дужни да термине утакмица јављају понедељком до 12:00 часова. 
Клубови су у обавези да се придржавају Пропозиција такмичења за првенство Футсал 

лига за сезону 2022/2023. 
Јесењи део такмичарске сезоне почиње 24/25.09.2022. године, а завршава се 

19/20.11.2022. године. 
У делу трошковника, таксе службених лица су остале исте, али је дошло до промене у 

делу путних трошкова, сада је 25 динара по гаженом километру. 
Комесар за такмичење Футсал лига, Дејан Продановић, обратио се присутнима, 

појаснио неке основне ствари што се тиче такмичења, пожелео успешан рад и успешну 
сезону. Додао је да као и увек до сада стоји на раполагању клубовима за све као и референт 
такмичења, Дарко Брадоњић. 

Комесар за делегирање судија, Александар Јакшић поздравио је присутне клубове, 
пожелео успашно такмичење и нагласио да ће покушати да побољша квалитет судија. 
Напоменуо је да свим клубовима стоји на располагању у сваком тренутку и замолио да 
клубови имају стрпљења. 
 



>>>Обавештења и све одлук
www.fsrzs.com, а биће евидентиране и у информационом систему КОМЕТ,
достављање одлука клубовима пис
добијених жутих картона и евентуалне суспензије
воде своју евиденцију опомена и искључења
пропусте у издржавању аутоматске суспензије.
 

>>>Обавештавају се клубови да редовно прате с
податке из КОМЕТ система, и да се благовремено информишу о свим одлукама везаним за 
такмичење. Такође, клубови су у обавези да благовремено доставе све евентуалне промене у 
контакт-подацима Стручној служби ФСРЗС.

 

>>>Сајт Савеза: www.fsrzs.com
 

>>>Електронска пошта Савеза
 

>>>Стручна служба Савеза:
 065/90-100-71 (Дарко Брадоњић

 

>>>Комесар за такмичење
 

>>>Комесар за суђење: 06
 

 >>>Жиро-рачун Савеза: 150
  

3. Извлачење такмичарских
 
 Извучени такмичарски бројеви
  

1. КМФ“Карановац“ 
2. КМФ“92“    
3. КМФ“ПП 192“  
4. КМФ“Арес“  
5. КМФ“Рашка“  
6. КМФ“Сјеница“  

  
Извучени такмичарски бројеви група „Б“: 
  

1. КМФ“Безбедност 192“
2. КМФ“Флеш“  
3. КМФ“Зенон“  
4. КМФ“Браћа Недић“ 
5. КМФ“Маргус“  
6. КМФ“Карађорђе 2015“

 
>>>Распоред јесењег дела првенства

 објављен је на сајту  ФСР Западне Србије.
 

>>>Боје дресова клубова, 
 објављени су на сајту ФСР Западне Србије.

 
4. Остала питања 

 
Под овом тачком дневног реда 

 
Седница конференције клубова
 

   
    Записник сачинио  

Дарко Брадоњић, референт такмичења

                                         

одлуке везане за такмичење биће објављивани
, а биће евидентиране и у информационом систему КОМЕТ,

писаним путем. Такође, у КОМЕТ-у биће евидентиран
и евентуалне суспензије, као и листа стрелаца. Клубови 

евиденцију опомена и искључења и имају искључиву одговорност за евентуалне 
пропусте у издржавању аутоматске суспензије. 

Обавештавају се клубови да редовно прате сајт Савеза www.fsrzs.com
и да се благовремено информишу о свим одлукама везаним за 

такмичење. Такође, клубови су у обавези да благовремено доставе све евентуалне промене у 
Стручној служби ФСРЗС. 

www.fsrzs.com 

Савеза: darkobradonjicfsrzs@gmail.com  

Савеза: факс: 034/323-532, референт такмичења: 034/3
Дарко Брадоњић). 

Комесар за такмичење: 069/220-68-99 (Дејан Продановић). 

060/069-09-99 (Александар Јакшић). 

150-1165-38 Директна банка. 

такмичарских бројева за такмичарску 2022/2023. годину

такмичарски бројеви група „А“:  

  Краљево 
  Ужице 
  Пријепоље 
  Пријепоље 
  Рашка  
  Сјеница 

Извучени такмичарски бројеви група „Б“:  

“  Ваљево 
  Ваљево 
  Лајковац 

  Осечина 
  Дона Ливадица 

“  Рача  

сењег дела првенства, адресар клубова и записник са Конференције
ФСР Западне Србије. 

>>>Боје дресова клубова, место, као и телефони контакт особа
ФСР Западне Србије. 

Под овом тачком дневног реда није било дискусије. 

клубова је завршила са својим радом у 16,50. 

       
       ФСР ЗАПАДНЕ
такмичења                 Комесар за такмичење

           Дејан Продановић, с.р.
                                                                            

и на сајту Савеза 
, а биће евидентиране и у информационом систему КОМЕТ, уз 

евидентиран преглед 
Клубови су дужни да 

оворност за евентуалне 

www.fsrzs.com, као и 
и да се благовремено информишу о свим одлукама везаним за 

такмичење. Такође, клубови су у обавези да благовремено доставе све евентуалне промене у 

такмичења: 034/332-374 и 

годину. 

записник са Конференције 

, као и телефони контакт особа и мејл клуба 

ЗАПАДНЕ СРБИЈЕ 
Комесар за такмичење 
Дејан Продановић, с.р. 


