ФУДБАЛСКИ САВЕЗ
РЕГИОНА ЗАПАДНЕ СРБИЈЕ
Конференција клубова
Српске лиге „Запад“
Бр. 2 – 22.02.2022.године
Крагујевац

З А П И С Н И К
са II редовне седнице Конференције клубова Српске лиге „Запад“
за такмичарску 2021/22.годину, одржане 22.02.2022.године у Крагујевцу
у Хотелу “Шумарице“, са почетком у 15,00 часова
Седници конференције клубова присуствовали:
- Бранко
Стојаковић
Председник савеза
- Раде
Поповић
Генерални секретар
- Ненад
Курчубић
Заменик Генералног секретара
- Часлав
Лукић
Комесар за безбедност и Интегритет такм.
- Зоран
Јанковић
Дисциплински судија
- Звонко
Јевремовић
ФСС Регистрациона Комисија
- Дарко
Брадоњић
Референт такмичења
- Представници средстава јавног информисања
Присутни представници клубова(13):
- ФК“Борац 1926“
- ФК“Сушица“
- ФК“Таково“
- ГФК“Слобода“
- ФК“Будућност“
- ФК“Рађевац“
- ФК“Јединство“
- ФК“Рск“
- ФК“Смедерево 1924“
- ФК“Слога“
- ФК“Реал“
- ФК“Слога“
- ФК“Млади Радник 1926“

Чачак
Крагујевац
Горњи Милановац
Ужице
Ариље
Крупањ
Уб
Раброво
Смедерево
Краљево
Подунавци
Пожега
Пожаревац

Одсутни представници клубова: (3)
- ФК“Трепча“
- ФК“Мачва 1929“
- ФК“Слога“

Косовска Митровица
Богатић
Бајина Башта

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 2021/2022 година.
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3.

Упознавање са:
 Календаром такмичења за пролећни део 2021/2022 године
 Трошковником Савеза за пролећни део такмичарске 2021/2022 године

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 Бранко Матић, 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 Српске лиге „Запад“ присутно 13 клубовa, учесника Српске лиге
„Запад“ за такмичарску 2021/22, а одсутна су три клуба, ФК“Трепча“ Косовска
Митровица и ФК“Мачва 1929“ Богатић и ФК“Слога“ Бајина Башта.
2. Разматрање извештаја о такмичењу за јесењи део првенства 2021/2022 година
Генерални секретар, Раде Поповић је рекао присутним представницима клубова да су
извештаји Комесара за такмичење и Комесара за суђење достављени путем мејла. Данас је
достављен још један допунски извештај Комесара за суђење, где је објашњен начин рада
Комесара за суђење и да ради по упутствима Судијске Комисије ФС Србије. Уколико има
неких примедби, сугестија или предлога можете се слободно јавити за дискусију и све ће то
бити пренето Комесарима који су данас оправдано одсутни. Милан Стојадиновић,
представник ФК“Будућност“ Ариље је рекао да је суђење било добро и да нема никакав
приговор у том делу, где се тој дискусији придружио и Бранко Матић, представник
ФК“Јединство“ Уб који је рекао да је суђење било одлично и да су грешке саставни део, али је
битно да нема намере. Све похвале за судије и Комесара за делегирање судија.
Зоран Јанковић, Дисциплиснки судија је поздравио присутне и пожелео успешан
пролећни део сезоне у нади да неће имати доста посла. Часлав Лукић је такође поздравио
све присутне, пожелео успешан рад и такмичење и додао да у јесењем делу сезоне није било
никаквих проблема са аспекта безбедности и интегритета, па се нада да ће тако бити и у
пролећном делу сезоне, јер је Српска лига озбиљан ранг такмичења.
Генерални секретар, Раде Поповић се обратио присутнима у име Комесара за
такмичење, Зорана Трајановског. У јесењем делу сезоне је била ожалбована утакмица
ГФК“Слобода“ Ужице и ФК“Млади Радник 1926“ Пожаревац, због пропуста клуба домаћина.
Савез сматра да је то била једна мала мрља у такмичењу, где је била једна тешка одлука
сходно рангу такмичења, а што се тиче прописа једна формално лака одлука, јер такав
пропуст који је начинила ГФК“Слобода“ Ужице је недопустив за овај степен такмичења.
Још једна битна напомена, ступањем на снагу новог статута ФСС и ФСРЗС, нема више
ванредних правних средстава. Трећи степен је суд „КАС“ у Лозани и након одлуке Комисије за
жалбе неће бити могуће уложити захтев за заштиту правилника.
3. Упознавање са:
 Календаром такмичења
 Трошковником Савеза за пролећни део такмичарске 2021/2022 године
Бранко Матић је рекао да сходно календару такмичења пролећни део такмичарске
сезоне почиње 5. марта, а завршава се 4/5. јуна 2022 године, уз једно ванредно коло – 23 које
ће бити одиграно у среду 20. априла. Раде Поповић је рекао да је крај сезоне предвиђен за 5.
јун јер је турнир Региона Аматерских Репрезентација који се одржава на сваке две године,
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заказан за 11/12 јун из разлога да се не би одржавао док траје сезоне. За селектора је на
прошлом ИО ФСРЗС изабран Славиша Ковачевић. Надам се да ћете са њим имати лепу
сарадњу као и до сада и да ћемо као и претходни пут пре четири године освојити турнир.
У делу трошковника остаје
стаје све непромењено,плаћање чланарине за такмчење је у две
рате и то прва до 15 марта и друга до 1. маја. Желим да Вам
ам напоменем, да остали Региони
имају праксу да се чланарина плаћа пре почетка првенства. Код нас за сада остаје исто, али
видећемо да ли ће од лета бити промена у том делу. Можда би клубовима било лакше да
плате пре почетка једнократно, али нека остане да се о томе размисли. Плаћање трошкова
службених лица остаје као и до сада, обавезно је исплатити у целокупном износу до наредне
утакмице. Представник ФК“Млади Радник 1926“ из Пожаревца је имао питање везано за
лекарске прегледе. Клуб је пре десетак дана оверио лекарске прегледе на припремама у
Кучеву и то је урадио специјалиста лекар хирург, па га занима да ли је то важећи лекарски
преглед или
ли то мора да се ради на основу Закона о спорту у установи која је за то
акредитована од стране Фудбалског савеза Србије. Генерални секретар ,Раде Поповић је
појаснио, да то питање не регулише
гулише ФСР Западне Србије, већ Закон
Закон о спорту где јасно стоји у
Правилнику,
нику, у месту где има Спортска медицина клуб је обавезан да уради лекарске
прегледе у тој установи. У местима где нема, сходно Закону о спорту даје се могућност да
лекарски преглед овери, специјалиста интерниста, специјалиста медицине рада, специјалиста
опште медицине и педијатар за млађе категорије како би лекарски преглед био важећи.
Звонко Јевремовић, испред Регистрационе Комисије Фудбалског савеза Србије је
клубовима дао
о одређене смернице и упутства. Фотографије свих играча се морају ажурирати
у информационом
ционом систему „Комет“ и не смеју бити старије од /6/ месеци.
Још једна битна напомена је за играче који се региструју након завршетка прелазног
рока, односно од 12. фебруара до 15. марта по члану 12. Правилника о регистрацији
регистрацији, статусу
и трансферу играча ФСС, за играче рођене 2004. године и млађе, исти не могу наступати за
сениоре.
Обавезно треба повести рачуна о специјалистичким лекарским прегледима и уносом
истих у информациони систем „Комет“.
4. Остала питања
Бранко Матић је обавестио присутне да је ФК“Сушица“ из Крагујевца променила дан
одигравања утакмица као домаћин и у пролећном делу сезоне своје утакмице као домаћин ће
играти СУБОТОМ.
Председник савеза, Бранко Стојаковић је поздравио присутне представнике клубова,
са жељом да првенство као и до сада протекне у најбољем реду и без икаквих проблема.
Пролећни део сезоне је доста тежи у односу на јесењи, три клуба испада из лиге и плус
уколико се неко од наших клубова врати из Прве лиге Србије. Драго ми је што се тиче суђења
да немате никаквих примедби. Тежићемо да то буде још боље и квалитетније и очигледно је
да је то подигнуто на један виши ниво. Клубови морају имати равноправан однос и квалитет
мора одлучивати победника. Молим клубове да имају разумевања, јјер
ер је листа судија доста
подмлађена и грешке су саставни део, али је битно да не постоји лоша намера, јер су то
амбициозне судије које желе да напредују. Свим клубовима желим све најбоље у наставку
првенства,, добро здравље пре свега и пуно среће.
Седница конференције клубова је завршила са својим радом у 15,50.

Записник сачинио
Дарко Брадоњић, референт такмичења

ФСР ЗАПАДНЕ СРБИЈЕ
Конференција клубова
Српске лиге „Запад“
Бранко Матић
Матић, с.р.

