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ФУДБАЛСКИ САВЕЗ  
РЕГИОНА ЗАПАДНЕ СРБИЈЕ 
    Конференција клубова 
      Прве Омладинске и Прве Кадетске лиге  
   Бр. 1 – 04.08.2022.године 
            Крагујевац 
 
 

З   А   П   И   С   Н   И   К 
са I седнице Конференције клубова  

Прве Омладинске и Прве Кадетске лиге за такмичарску 2022/23.годину,  
одржане 04.08.2022.године у Краљеву 

у Ресторану“Национал“, са почетком у 14,00 часова  
 
 

Седници конференције клубова присуствовали: 
- Ненад Курчубић  заменик генералног секретара 
- Бојан  Николић  референт такмичења лига млађих категорија 

 - Дарко Милановић  Директор лига млађих категорија 
  
 
  
 Сви клубови су били у обавези да до одржавања конференције доставе попуњене 
Такмичарске упитнике са основним подацима о клубу. Свој такмичарски упитник уредно су сви 
клубови доставили изузев клубова који нису присуствовали конференцији. 
 
               На конференцији клубова Прве омладинске и Прве кадетске лиге ФСРЗС присуствовали 
су следећи клубови: 
 

- ФК Мачва Шабац 
- ФК Слога Краљево 
- ФК Аполон 4 Крагујевац 
- ФК Јавор Матис Ивањица 
- ФК Шумадија 1903 Крагујевац 
- ФК Металац Г.Милановац 
- ФК Нови Пазар  
- ФК Јединство Уб 
- ФК Раднички Ваљево 
- ФК Слога Пожега 
- ПОФК Савациум  
- ГФК Слобода Ужице 
- ФК Раднички 1923 Крагујевац 
- ФК Будућност Крушик 2014 Ваљево 
- ФК Аполон 2018 

 
За Конференцију клубова предлаже се следећи: 

 
Д Н Е В Н И   Р Е Д 

 
 

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

 
 

2. Упознавање са: 
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 Пропозицијама такмичења  
 Календаром такмичења  
 Трошковником Савеза 

 

3. Извлачење такмичарских бројева за такмичарску 2022/23.годину. 
 

 

4. Остала питања. 
 
 

                    ТОК СЕДНИЦЕ И ОДЛУКЕ ПО ТАЧКАМА ДНЕВНОГ РЕДА: 
 
 
        1.       Конференцији Прве омладинске лиге од позваних 16 клубова присуствовало је 12 
клубоба,а код кадета од 16 клубова присуствовало је 13 клубова. 
 
       2.       Директор лиге Дарко Милановић обратио се присутнима и изнео своја запажања 
везана за такмичарску 2022/23 сезону  где је истакао јако успешну сарадњу са клубовима у 
претходној сезони и изразио жељу да се у тако и настави и у новом првенству.На крају свог 
излагања пожелео је пуно среће клубовима у на старту првенства. 
 
       -       Што се тиче календара такмичења клубови су упознати о почетку јесењег дела који је 
заказан за 20.август,као и да ће у јесењем  делу  имати једно варендна кола (24.август) а 
јесењи део се завршава 20.новембра.Трошковник службених лица остао је  исти као и у 
претходној такмичарској сезони. 
 
                Курчубић Ненад заменик ген.секретара обратио се присутнима и детаљно им 
објаснио све у вези пропозиција лига млађих категорија за такмичарску 2022/23 годину 
апострофирајући следеће: 

---Бонус играчи клубова омладинске лиге:  (ТРИ) играч рођен 01.01.2003.год 
            ---По завршетку такмичарске сезоне 2022/23. првак ОМЛАДИНСКЕ И КАДЕТСКЕ лиге 
улази директно у ОМЛАДИНСКУ И КАДЕТСКУ лигу ФСС 
            ---По завршетку такмичарске сезоне 2022/23. из Прве Омладинске и Кадетске лиге 
испадају по две екипе и колико се врати из Омладинских и Кадетских лига ФСС. 
            ---Укинута је могућност одлагања утакмице због болести играча.  
             
            --- Клубови су упозорени да пријава утакмице МУП-у мора бити уредно попуњена, са 
тачним датумом и временом почетка утакмице, у противном екипа ће изгубити утакмицу 
службеним резултатом. 
 
           --- Клубови су обавештени да се чланарина за играче плаћа само једном у току 
календарске године и то оном матичном регистрационом савезу где се играч затекао у 
тренутку плаћања (и она важи до краја календарске године без обзира да ли играч прелази 
у други клуб или на територију другог регистрационог савеза). 
 
          --- Клубови су упозорени да је чл.47. Пропозиција сада јасно дефинисано који лекари 
специјалисти могу радити лекарске прегледе играча. 
 
          --- Сви клубови морају имати ангажованог тренера са минимум УЕФА или 
НАЦИОНАЛНОМ «Б» лиценцом уз остале услове предвиђене Правилником о издавању дозволе 
за рад тренера. Помоћним тренерима је дозвољен рад са минимум «Ц» лиценцом. Тренерима 
који су уписали школовање за потребно звање биће издата привремена дозвола за рад-до 
завршетка школовања, а према Правилнику о издавању дозволе за рад и стстусу тренера 
(Сл.лист ФСС „Фудбал“, бр.4 од 26.4.2022.године). 
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        --- Сви клубови морају имати ангажовано медицинско лице (лекара или 
физиотарапеута) са потребним звањем. Ако клуб нема сталног лекара, он не мора да буде 
лиценциран преко КОМЕТ система, али мора бити присутан на утакмици, при чему мора да има 
идентификациони документ издат од стране лекарске коморе и да га покаже делегату на захтев. У 
договору са противничким клубом, довољно је присуство једног медицинског лица на утакмици 
(може и од стране гостујућег клуба). Такође, обавезно је присуство дежурног возила са возачем 
(број регистрације возила и име и презиме возача обавезно доставити делегату пре почетка 
утакмице). 
 Против клуба који не обезбеди медицинску заштиту (лекара или физиотрапеута) биће 
покренут дисциплински поступак, а утакмица ће се играти. 
 

      ---Трошковник за јесењи део такмичарске 2022/23.год. објављен је на сајту Савеза 
и увећан је у делу чланарине за такмичење, а умањен у делу судијских такси (из разлога 
економичнијег пословања Стручне службе). У укупној новчаној суми клубовима су 
трошкови за такмичење остали непромењени. 
Трошкови пута службених лица повећани су на 25 дин/км на основу одлуке ФСС 
 
                 --- Рокови за плаћање чланарине за такмичење су 15.08.2022. (прва рата-10.000,00 
динара) и 01.10.2022. (друга рата-10.000,00 динара).  
 
                 --- Клубови су упозорени да све уплате обавеза према ФСР Западне Србије морају 
извршити са жиро-рачуна клуба, односно да се неће прихватати уплате физичких лица у 
корист клуба. 
 

                 --- Подсећају се клубови да се накнада за издавање дозволе за рад тренера 
дуплира за сваки следећи захтев у сезони. Приликом аплицирања тренера и помоћног 
тренера обавезно је уз документацију приложити и доказ о уплати накнаде за издавање 
дозволе за рад тренера и помоћног тренера према Трошковнику савеза (за прво 
аплицирање 1.000,00 динара по тренеру). 

  
 

Обавештавају се клубови да редовно прате сајт Савеза www.fsrzs.com, своје званично 
достављене мејл адресе у Такмичарском упитнику, као и 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 (е-маил): fsrzs@verat.net или bokinikolic.007@gmail.com 
 
>>>Стручна служба Савеза: факс: 034/323-532, референт такмичења: 034/324-063 и 

065/90-100-79 (Николић Бојан). 
 
 >>>Жиро-рачун Савеза: 150-1165-38 Директна банка. 
 

СВА СЛУЖБЕНА ЛИЦА, КАО И ИГРАЧИ МОРАЈУ БИТИ ЕВИДЕНТИРАНИ, УНЕТИ И 
ВЕРИФИКОВАНИ У КОМЕТ СИСТЕМУ, КАКО БИ МОГЛИ НАСТУПИТИ НА УТАКМИЦИ ИЛИ 
ОБАВЉАЛИ СВОЈУ ДУЖНОСТ.  

 
>>>Упозоравају се клубови да благовремено изврше унос података за службена лица 

и играче (лекарски прегледи, специјални лекарски прегледи и чланарине) у КОМЕТ систем. 
 
Рок за унос комплетне документације за службена лица клуба у Комет систем је 7 

дана пред почетак првенства. Свим клубовима који до тог рока унесу своја службена лица 
са исправном и комплетном документацијом иста ће бити верификована од стране Стручне 
службе савеза до почетка такмичења. 
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За свако службено лице морају се унети следећи скенирани документи: 
ПРЕДСТАВНИК КЛУБА: фотографија лица, лична карта, уредно попуњен, оверен и 

потписан захтев, као и одлука органа клуба. 
КОМЕСАР ЗА БЕЗБЕДНОСТ: фотографија лица, лична карта, уредно попуњен, оверен и 

потписан захтев, као и одлука органа клуба. 
ЛЕКАР: фотографија лица, лична карта, доказ о звању-диплома, (диплома медицинског 

факултета) уредно попуњен, оверен и потписан захтев, као и одлука органа клуба. 
ФИЗИОТАРАПЕУТ: фотографија лица, лична карта, доказ о звању-диплома (минимум 

средња медицинска школа), уредно попуњен, оверен и потписан захтев, као и одлука органа 
клуба. 

ПРВИ ТРЕНЕР-ШЕФ СТРУЧНОГ ШТАБА: фотографија лица, лична карта, доказ о звању-
копија тренерске лиценце, доказ о лекарском прегледу и уплаћеној чланарини матичној ОФТ, 
уредно попуњен, оверен и потписан захтев, одлука органа клуба, као и доказ о уплати накнаде за 
издавање дозволе за рад. 

ПОМОЋНИ ТРЕНЕР: фотографија лица, лична карта, доказ о звању-копија тренерске 
лиценце, доказ о лекарском прегледу и уплаћеној чланарини матичној ОФТ, уредно попуњен, 
оверен и потписан захтев, одлука органа клуба, као и доказ о уплати накнаде за издавање 
дозволе за рад. 

 
Доказ о уплати 300,00 динара по једном сл.лицу на име трошкова лиценцирања извршити 

само за сл.лица за које се захтева израда ИД картице. Старе ИД картице из претходне сезоне 
ВАЖИЋЕ И У НАРЕДНОЈ ТАКМИЧАРСКОЈ СЕЗОНИ. 

 
Клубови су у обавези да у КОМЕТ систем унесу лого (грб) свог клуба, као и боје свих 

гарнитура опреме (дрес, шортс, штуцне). 
Клубови су у обавези да најкасније два дана пре почетка утакмице унесу боју опреме и 

изврше евентуалне корекције до почетка саме утакмице, водећи рачуна о боји домаће екипе, као 
и о томе да се опрема мора видно разликовати. Гостујућа екипа води рачуна о боји и прилагођава 
је у односу на изабрану боју домаће екипе. 
 
 
 
            
 
3.       Извучени такмичарски бројеви Прве омладинске лиге:1.ФК „Раднички 1923“ 

Крагујевац,2.ФК „Слога“Пожега,3.ФК „Борац 1926“Чачак,4.ФК „Златибор“ 
Чајетина,5.ГФК „Слобода“Ужице,6. ФК „Шабац Санрајс“Шабац,7. ФК „Јавор 
Матис“Ивањица,8. ФК „Шумадија 1903“Крагујевац,9.ФК „Лозница“Лозница,10.ФК 
„Металац“Г.Милановац,11.ФК „Будућност Крушик 2014“Ваљево,12.ФК 
„Мачва“Шабац,13.ФК „Јединство“Уб,14. ФК „Слога“Краљево,15.ФК „Нови 
Пазар“Нови Пазар,16.ФК „Раднички“ Ваљево. 

 
4.                   Извучени такмичарски бројеви Прве кадетске лиге:1.ФК „Раднички 1923“ 

Крагујевац,2.ФК „Слога“Пожега,3.ФК „Борац 1926“Чачак,4.ФК „Јединство Путеви“ 
Ужице,5.ГФК „Слобода“Ужице,6. ФК „Млади Радник 1926“Пожаревац,7. ФК „Јавор 
Матис“Ивањица,8. ФК „Шумадија 1903“Крагујевац,9.ФК „Аполон 2018“Краљево,10.ФК 
„Металац“Г.Милановац,11.ФК „Будућност Крушик 2014“Ваљево,12.ФК 
„Мачва“Шабац,13.ФК „Јединство“Уб,14. ПОФК „Савациум“Шабац,15.ФК „Нови 
Пазар“Нови Пазар,16.ФК „Аполон 4“ Крагујевац. 

 
 
5.        Клубовима су дате смернице везане за  такмичарску 2022/23 сезону и указани 

пропусти који су се дешавали у претходном  првенству а за које нису били 
санкционисани од стране Директора лиге и да такве толеранције више неће бити. 
 



 
-Обавезно уношење у КОМЕТ службена лица клуба која седе на клупи
-Закључавање записника на време најкасније 45 мин пре почетка
-ОБАВЕЗНО ношење акредитација које сте добили од савеза ФСРЗС
-Термине клубови који нису доставили у такмичарском упитнику су у обавези да јаве 
до уторка 12:00 часова и да о томе ОБАВЕЗНО обавесте гостујућу екипу.
 
 
Конференција је завршена у 15
 
 
 
 
 
    Записник сачинио  

Бојан Николић, референт такмичења

                                                                     
 
               

Обавезно уношење у КОМЕТ службена лица клуба која седе на клупи
Закључавање записника на време најкасније 45 мин пре почетка 

ношење акредитација које сте добили од савеза ФСРЗС
Термине клубови који нису доставили у такмичарском упитнику су у обавези да јаве 

и да о томе ОБАВЕЗНО обавесте гостујућу екипу.

Конференција је завршена у 15:00 часова. 

      ФСР ЗАПАДНЕ
такмичења                Конференција

     Прве Омладинске и Кадетске лиге
                                              

Обавезно уношење у КОМЕТ службена лица клуба која седе на клупи 
 

ношење акредитација које сте добили од савеза ФСРЗС 
Термине клубови који нису доставили у такмичарском упитнику су у обавези да јаве 

и да о томе ОБАВЕЗНО обавесте гостујућу екипу. 

ЗАПАДНЕ СРБИЈЕ 
Конференција клубова  

Прве Омладинске и Кадетске лиге 


