ФУДБАЛСКИ САВЕЗ
РЕГИОНА ЗАПАДНЕ СРБИЈЕ
Конференција клубова
Зона „Колубарско-мачванска“
Бр. 2 – 03.03.2022.године
Крагујевац

З А П И С Н И К
са II редовне седнице Конференције клубова
Зонске лиге - група „Колубарско-мачванска“
за такмичарску 2021/22.годину, одржане 03.03.2022.године у 15,00 часова
у Владимирцима (Дом ученика средњих школа)
Седници конференције клубова присуствовали:
- Раде
Поповић
генерални секретар Савеза
- Ненад
Курчубић
заменик генералног секретара и референт
такмичења
- Часлав
Лукић
Комесар за безбедност ФСРЗС
и Координатор такмичења зонских лига
- Жељко
Станић
Комесар за такмичење
- Небојша
Живановић
Комесар за суђење
Присутни представници клубова (13):
-ФК“Јединство Владимирци 1924“
- ФК“Стрмово 1968“
- ОФК»Дивци»
- ФК»Рибница»
- ФК»Задругар »
- ФК»Раднички»
- ФК»Врело-Спорт»
- ФК»Цер»
- ФК»Будућност-Крушик 2014»
- ФК»Железничар»
- ФК»Дрина»
- ФК„Борац“
- ФК“Младост“

Владимирци (домаћин Конференције)
Стрмово
Дивци
Мионица
Лајковац
Ваљево
Врело
Петковица
Ваљево
Лајковац
Љубовија
Лешница
Прњавор

Одсутни представници клубова: ФК“Слога“ из Богосавца.
За данашњу седницу Конференције клубова предложен је следећи:

ДНЕВНИ РЕД
1.

Отварање Конференције и утврђивање броја присутних овлашћених представника
клубова.

2.

Разматрање извештаја о такмичењу за јесењи део првенства 2021/22.годинa.
 Комесара за такмичење
 Комесара за суђење

3.

Упознавање са:
 Календаром такмичења за пролећни део такмичарске 2021/22.годинa.
 Трошковником Савеза за пролећни део такмичарске 2021/22.годинa.
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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
представника клубова

и

утврђивање

броја

присутних

овлашћених

Седницу Конференције клубова отворио је и поздравио све присутне, захвалио се на
доласку и пожелео успех у такмичењу председавајући Конференције за ову такмичарску
сезону Војимир Радивојевић, представник ФК“Стрмово 1968“ из Стрмова. Такође се
захвалио на гостопримству домаћину Конференције ФК“Јединство Владимирци 1924“.
-Преко евиденционих листова представника клубова утврђено је да на
Конференцији клубова Зонске лиге - група „Колубарско-мачванска“, од укупно 14
клубова, присуствује 13 овлашћених представника клубова, а да су одсутни
представници ФК“Слога“ из Богосавца.

2. Разматрање извештаја о такмичењу за јесењи део првенства 2021/22.годинa.
 Комесара за такмичење
 Комесара за суђење
Представницима клубова су у материјалу за Конференцију достављени писани
извештај Комесара за такмичење Жељка Станића и Комесара за суђење Небојше
Живановића за јесењи део такмичарске 2021/22.године.
Комесар за такмичење Жељко Станић замолио је за бољу организацију утакмица и
посебно апострофирао забрану продаје алкохолних пића на стадионима.
Комесар за суђење Небојша Живановић замолио је клубове да се не баве суђењем и
позивањем и притисцима на судије, да има грешака, али да по његовим речима ту не види
никакву намеру.
Комесар за безбедност Часлав Лукић поздравио је све присутне. Затражио је
максималну озбиљност свих клубова и службених лица у пролећном делу првенства као и
фер и коректну борбу уз максимално залагање и регуларност на свим утакмицама.
Представник ФК“Младост“ из Прњавора имао је примедбу на судију који је његовој
екипи на две утакмице показао 15 жутих картона, али није желео да каже о којем се судији
ради. Такође је замолио да се појасни ко може вршити лекарске прегледе играча.
Представник ОФК“Дивци“ обавестио је присутне да ће утакмицу 14.кола против
ФК“Стрмово 1968“ уместо на терену у Дивцима играти на Стадиону ФК“Крушик“.
Представник ФК“Јединство Владимирци 1924“ изразио је задовољство радом оба
комесара изузев на утакмици у Богосавцу.
Није било осталих пријављених за дисусију по овој тачки дневног реда.
Једногласном одлуком прихваћени су извештаји Комесара за такмичење и Комесара
за суђење за јесењи део такмичарске 2021/22.године.
3. Упознавање са:
 Календаром такмичења за пролећни део такмичарске 2021/22.годинa.
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Трошковником Савеза за пролећни део такмичарске 2021/22.годинa.

>>>Календар такмичења пролећног дела сви клубови добили су уз материјал за
Конференцију. Пролећни део почиње 12/13.03.2022.године, а планирано је да се заврши у
недељу 05.06.2022.године, без ванредних кола.
Све утакмице 20.кола, због Васкршњег празника, играће се по распореду у
СУБОТУ 23.04.2022.године. (Уколико постоји сагласност клубова, утакмице се могу
играти и у недељу, о чему мора доставити писани споразум Комесару за такмичење
преко Стручне службе савеза најкасније до уторка пре одигравања кола).
>>>Распоред и сатница пролећног дела првенства, као и адресар клубова
постављени су на званичном сајту савеза.
>>>Трошковник за пролећни део такмичарске 2021/22.године је остао потпуно
исти као и у јесењем делу и може се преузети са сајта савеза.
>>>Рокови за плаћање чланарине за такмичење су 15.03.2022. (прва рата-15.000,00
динара) и 01.05.2022. (друга рата-15.000,00 динара). Клубовима су на седници достављени
рачуни за уплату чланарине.
>>>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 контакт-подацима Стручној
служби ФСРЗС.
>>>Електронска
пошта
kurcubic.nenad@gmail.com

Савеза

(е-маил):

fsrzs@verat.net

или

>>>Стручна служба Савеза: факс: 034/323-532, референт такмичења: 034/324-063 и
065/90-100-72 (Курчубић Ненад).
>>>Жиро-рачун Савеза: 150-1165-38 Директна банка.

4. Остала питања.
>>>Обавештавају се клубови да ће се обавезан семинар лиценцираних тренера и
помоћних тренера свих зонских лига ФСРЗС одржати у ПОНЕДЕЉАК 14.03.2022.године
у Крагујевцу (Хотел“Шумарице“), са почетком у 13,30 часова. Против клубова чији
лиценцирани тренери не буду присуствовали семинару, биће поднета дисциплинска пријава
Дисциплинском судији ФСРЗС од стране ОФТ ФСРЗС.
>>>Генерални секретар Раде Поповић обавестио је присутне представнике клубова
да је у плану да се поједине утакмице ове лиге снимају и директно преносе преко интернета,
о чему би требало да буде потписан уговор између ФСС и МТС, а што би значајно
допринело повећаној регуларности утакмица.
>>>Генерални секретар Раде Поповић упозорио је присутне на одредбе чл.30/12
Правилника о регистрацији, статусу и трансферу играча ФСС по којем играчи 2004.годиште и
млађи (омладинац, кадет или пионир) који су са исписницом клуба регистровани за нови
клуб ван прелазног рока (односно до 15.3.2022) могу наступати у пролећном делу само за
селекцију из које је приступио у нови клуб.
>>>Представник ФК“Задругар“ интересовао се колико ће екипа испасти из лиге
уколико се деси да ФК“Слога“ из Богосавца напусти такмичење, а од генералног секретара је
добио одговор да, ако се то деси, лигу ће напустити само последњепласирана екипа и
евентуално још онолико екипа колико се врати из Српске лиге „Запад“.
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>>>Представник ФК“Младост
Младост“ из Прњавора обавестио је Комесара за такмичење да
не прихвата да утакмицу 14.кола против ФК“Задругар“ игра у термину СУБОТА 11,00 часова,
већ да се поступи у складу са Пропозицијама такмичења.
Осталих текућих питања није било.
Седница конференције клубова је завршила са својим радом у 15
5,40.

Записник сачинио
Ненад Курчубић, референт такмичења

ФСР ЗАПАДНЕ СРБИЈЕ
Конференција клубова
Зонске лиге „Колубарско
Колубарско-мачванска“
Војимир Радивојевић,
Радивојевић с.р.
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