
 
 
ФУДБАЛСКИ САВЕЗ РЕГИОНА 
         ЗАПАДНЕ СРБИЈЕ 
Број: 1. 
Дана: 15.07.2017. године 
К р а г у ј е в а ц 
  
 

         П О З И В Н И Ц А  
 
    За  Конференцију  клубова Омладинске , Кадетске и Пионирске  
 лиге група „Шумадијско-Рашка“ које ће се одржати дана  24.02.2018. 
 год,(СУБОТА) у Новом Пазару у Културном центру  улица С.Немање 
 бр.3 са почетком  у 12 часова 
 
За седницу се предлаже следећи: 
 
         ДНЕВНИ   РЕД: 
 

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

 
2. Извештај о раду Директопра лига за Јесење део такмичарске 2017/2018.г. 

     
3. Информисање клубова са: 
 -  Календаром такмичења 
 - Трошковником савеза 
 

      4. Текућа питања. 
 
 

Напомена:  Материјал за Конференцију клубова се преузима на  
Сајту савеза (www.фсрзс.цом) 

 
Упутство:   Присуство Конференције клубова је ОБАВЕЗНО, уз доставу  

         КАРТОН  КЛУБА  на седници. 
 
 
 

 
  

     (м.п.) 
             ФСР ЗАПАДНЕ СРБИЈЕ 

Синиша Брадоњић, ср       Конференција клубова лига  
Координатор такмичења  
 

 
 
 
 
 
 



   КАРТОН   КЛУБА__ 
 

 
 
 1. Име  клуба   …………………….................        ___________________________ 
  
     Поштански број, место....................                  ____________________________ 
................................................................................................................................ 
    Е-Мејл                                                            ____________@____________ 
 
   Обавезно унету E-Меј адересу клуба , Хвала !/ 
................................................................................................................................ 
 
     Улица и број                                                       ___________________ бр._____ 
     Телефонски број у клубу                                   __0___/_____________________ 
 
 
 2.  Назив фудбалског  игралишта.....................    ___________________________ 
 
  
4. Боја дресова..   (Омладинци)                              ___________________________ 
         -“-                 ..(Кадети)                                    ___________________________ 
         -“-                 ..(Пионири)                                 ___________________________ 
 
 
 5. Дан и  време одигравања утакмице    
                            ..(Омладинци)                               ___________________________ 
         -“-                 ..(Кадети)                                     ___________________________ 
         -“-                 ..(Пионири)                                  ___________________________                     
   
 
 6. Председник клуба.....................................        ___________________________ 
 
     - телефон…………………............................        __06  /_____________________ 
 
    Е-Мејл                                                             ___________@____________ 
 
               /Обавезно унету E-Меј адересу, Хвала !/ 
      
 
 7. Контакт особа клуба за млађе селекције.    ___________________________ 
 
     - телефон         ………................................         ___06  _/___________________ 
 
   Е-Мејл                                                            ____________@___________ 
 
           /Обавезно унету E-Меј адересу , Хвала ! 
 
 
 
Напомена:  - ДОСТАВА ОВОГ ДОКУМЕНТА КЛУБА ЈЕ  ОБАВЕЗНА. 
                      - КЛУБ ДОСТАВЉА ОВАЈ ОБРАЗАЦ СА  УНОСОМ  СВИХ  ПОДАТАКА  И 

                            ОБАВЕЗНОМ  ОВЕРОМ  И  ПОТПИСОМ  ДОКУМЕНТА. 
                     
  
                                                                                                    ФК. “________________________” 
__________________________                 (мп) 
                /Потпис/                                                                               ________________________             
                                                                                                                            (Место)  
 



 
 
 

ОМЛАДИНСКА, КАДЕТСКА И ПИОНИРСКА ЛИГА 
ГРУПА “ШУМАДИЈСКО – РАШКА“ 
Јесењи део првенства так.сез.2017/2018. год 
Дана: 23. 11. 2014. године 
К р а љ е в о 
 

 
И З В Е Ш Т А Ј 

 
 

Директора лига млађих категорија ФСРЗС,групе“Шумадијско – Рашка“ 
о спроведеном  такмичењу за ЈЕСЕЊИ део првенства  

такмичарске сезоне 2017/2018. године 
 
 

Од стране Извршног одбора ФСРЗС постављен сам за Директора лига млађих 
категорија групе“Шумадијско-Рашки округ“. На Конференцији клубова одржаној 04. 
августа 2017. Године у Крагујевцу, утврђен је састав лига Омладинске, Кадетске и 
Пионирске лиге поменуте групе, као и предлог почетка првенства. Такође утврђен је и 
распоред такмичења, тако да је Јесењи део првенства у све три лиге почео 19/20.08.2017 
а завршио 11/12.11.2017.године. 
 
 
ОМЛАДИНСКА ЛИГА – ГРУПА “ШУМАДИЈСКО-РАШКА“ 
 
 

У оквиру Oмладинске лиге – група “Шумадијско-Рашка“, такмичи се 9 клубова. 
Пре самог почетка првенства у овој лиги један клуб је одустао из даљег такмичења и то 
ФК“Будућност“ из Конарева, а због малог броја пријављених клубова, осим клубова са 
подручја града Крагујевца и Рашког округа у овој лиги такмичи се и пет клубова са 
подручја Моравичког округа тј. са подручја општине Чачак и Горњи Милановац и то: ФК 
“Борац“ из Чачка, ФК “БИП“ из Чачка, ФК “Слобода“ из Чачка, ФК “Полет“ из Љубића и ФК 
“Металац“ из Горњег Милановца. С обзиром да због мањег броја клубова у такмичењу у 
овој лиги тј овој групи такмичи се само 9 клубова,  лига се игра у трокружном систему, 2 х 
9 кола + 9 кола, а у овом Јесењем делу одиграно је 15.кола у сваком колу по 4 утакмице, 
тако да је укупно одиграно 60 утакмица и све су регистроване постигнутим резултатима. У 
овом делу првенства није било регистрованих утакмица службеним резултатом. Већина 
утакмица одиграно је по распореду у заказаном термину, изузев неколико утакмица које 
су одигране у накнадно заказаном термину, а које су биле одложене по споразуму 
клубова из оправданих разлога. У претходних 15.кола изречено је од стране службених 
лица(судија) укупно 181 опомена и 9 искључења или по утакмици 3,01 опомена, односно 
0,66 искључења, на основу чега се може закључити да је понашање играча било 
добро.Удаљена лица из техничког простора није било у овом делу првенства. Изречене 
су новчане казне клубовима, који нису имали у записнику утакмице уписане функционере 
клуба: овлашћеног представника или тренера, са по 5.000,00 динара и то: ФК“Тутин“ из 
Тутина-3 пута, ФК“Полет“ из Љубића- 2 пута, ФК“Слобода“ из Чачка и ФК“Нови Пазар“ из 
Новог Пазара. На изречене казне у првом степену није било жалби од стране клубова, 
функционера и играча. 
 

 
 
 
 
 
 



Табеларни преглед изречених дисциплинских мера  Омладинска лига  
 
 

Коло Опомене 
(жути картон) 

Искључење 
(црвени картон) 

1 20 1 
2 8 2 
3 11 / 
4 13 / 
5 12 / 
6 15 2 
7 13 1 
8 7 / 
9 5 / 
10 7 / 
11 18 2 
12 22 1 
13 11 / 
14 11 / 
15 8 / 

УКУПНО 181 9 
 

 
 
КАДЕТСКА ЛИГА – ГРУПА “ШУМАДИЈСКО-РАШКА“ 
 

 
У оквиру Кадетске лиге – група “Шумадијско-Рашка“, такмичи се 12 клубова. 

Пре самог почетка првенства у овој лиги два клуба су одсутала из даљег такмичења и то 
ФК“Врњачка Бања“ из Врњачке Бање и ФК“Мокра Гора“ из Зубиног потока. 
У овој лиги тј овој групи такмичи се 12 клубова, али због утврђеног распореда, као и због 
одустајња пре самог почетка првенства два клуба лига се игра у два дела по 13 кола. У 
овом делу првенства одиграно је укупно 73 утакмице у првих 15.кола, док су 2(две) 
утакмице регистроване службеним резултатом и то: Тутин-Јошаница(1.коло) и Рудар(КМ)-
АС(13.коло). Наведене утакмице које су регистроване службеним резултатом, клубови 
Тутин и Рудар(КМ) кажњени су одузимањем по 1 минус бод, док је Рудар(КМ) кажњен и 
новчано у износу од 5.000,00 динара, због неправданог неодигравања првенствене 
утакмице. 

Већина утакмица одиграно је по распореду у заказаном термину, изузев неколико 
утакмица које су одигране у накнадно заказаном термину, а које су биле одложене по 
споразуму клубова из оправданих разлога. У претходних 15.кола изречено је од стране 
службених лица(судија) укупно 177 опомена и 16 искључења или по утакмици 2,42 
опомена, односно 0,21 искључења, на основу чега се може закључити да понашање 
играча није било на завидном нивоу.Из техничког простора удаљена су два тренера клуба 
и то у 10.колу на утакмици Славија – Слога, Ђукић Зоран(Славија-Крагујевац) и Ђурић 
Бранислав(Слога-Краљево) и исти кажњени новчано због неспортског понашања у износу 
од по 5.000,00 динара.Изречене су новчане казне клубовима, који нису имали у записнику 
утакмице уписане функционере клуба: овлашћеног представника или тренера, са по 
5.000,00 динара и то: ФК“Тутин“ из Тутина-4 пута, ФК“Рудар“ из Кос.Митровице- 3 пута, 
ФК“Бане“ из Рашке- 2 пута,  ФК“Јошаница“ из Новог Пазара- 4 пута, ФК“АС“ из Новог 
Пазара- 2 пута, ФК“Шумадија 1903“ из Крагујевца и ФК“Аполон“ из Краљева. На изречене 
казне у првом степену није било жалби од стране клубова, функционера и играча. 

 
 
 
 
 
 



Табеларни преглед изречених дисциплинских мера  
 
 

Кадетска 
лига 
Коло 

Опомене 
(жути картон) 

Искључење 
(црвени картон) 

1 9 1 
2 19 2 
3 14 2 
4 10 1 
5 13 1 
6 16 2 
7 15 / 
8 14 / 
9 11 2 
10 7 1 
11 11 / 
12 10 / 
13 2 2 
14 16 / 
15 10 2 

УКУПНО 177 16 
 
 
 
 
 

ПИОНИРСКА ЛИГА – ГРУПА “ШУМАДИЈСКО-РАШКА“ 
 
У оквиру Пионирске лиге – група “Шумадијско-Рашка“, такмичи се 14 клубова. 
У овој лиги тј овој групи такмичи се 14 клубова, тако да је предвиђено распоредом да се 
одиграју  утакмице у два дела по 13 кола, али у овом делу првества одиграно је 15. 
Првенствених кола. У овом делу првенства одиграно је укупно 103 утакмице од 
предвиђених 105 утакмица, док су 2(две) утакмице регистроване службеним резултатом и 
то: Аполон-Бане(6.коло) и Космет-Нови Пазар(15.коло). Наведене утакмице које су 
регистроване службеним резултатом, клубови Бане и Нови Пазар кажњени су 
одузимањем по 1 минус бод, док је Бане(Рашка) кажњен новчано у износу од 10.000,00 
динара, а Нови Пазар(Нови Пазар) 15.000,00 динара,због неправданог недоласка на 
првенствену утакмицу. 

Већина утакмица одиграно је по распореду у заказаном термину, изузев неколико 
утакмица које су одигране у накнадно заказаном термину, а које су биле одложене по 
споразуму клубова из оправданих разлога. У претходних 15.кола изречено је од стране 
службених лица(судија) укупно 102 опомене и 5 искључења или по утакмици 1,00 
опомена, односно 0,48 искључења, на основу чега се може закључити да понашање 
играча било доста добро.Из техничког простора удаљен је само један тренер и то 
Муратовић Сеад(ФК“Натионал“) на утакмици 10.кола Арсенал – Натионал, исти кажњен 
новчано у износу од 3.000,00 динара, због неспортског понашања.Изречене су новчане 
казне клубовима, који нису имали у записнику утакмице уписане функционере клуба: 
овлашћеног представника или тренера, са по 5.000,00 динара и то: ФК“Бане“ из Рашке - 2 
пута, ФК“Нови Пазар“ из Новог Пазара - 2 пута, ФК“Натионал“ из Новог Пазара, 
ФК“Космет“ из Лепосавића, ФК“Кикер“ из Краљева, ФК“АС“ из Новог Пазара, ФК“Пазар 
Јуниорс“ из Новог Пазара и ФК“Раднички 1923“ из Крагујевца. На изречене казне у првом 
степену није било жалби од стране клубова, функционера и играча. 

 
 
 
 
 



Табеларни преглед изречених дисциплинских мера Пионирска лига  
Коло Опомене 

(жути картон) 
Искључење 

(црвени картон) 
1 10 / 
2 14 / 
3 4 / 
4 8 / 
5 5 2 
6 8 / 
7 6 1 
8 6 / 
9 8 / 
10 5 1 
11 6 / 
12 5 / 
13 5 1 
14 9 / 
15 3 / 

УКУПНО 102 5 
З а к љ у ч а к: 

У овом делу првенства било је веома занимљивих и квалитетних утакмица са 
великом жељом за победом која је била присутна код свих екипа и по мојој процени само 
првенство је било регуларно. Истако бих чињеницу да је код неких клубова рад са млађим 
селекцијама веома успешан, а код неких је то мало занемарено.Оно што ме посебно 
радује и охрабрује је чињеница да сам са клубовима и спортским радницима у њима 
остварио врло квалитетан и искрен однос, који се заснива на међусобном уважавању и 
поштовању. Што се тиче самог такмичарског дела, трудио сам  се да погледам викендом 
по макар једну утакмицу и уверим се у регуларност исте, организацију и све оно што 
прописи налажу, било је на веома добром нивоу,са малим одступањима од стране 
клубова са територије Рашке,Новог Пазара и Тутина.  

Користио сам судије од Супер лиге до Међуопштинске лиге, посебно да подручју 
општине Рашка,Нови Пазар ,Тутин и Северног дела КиМ, због мањег броја судија. Трудио 
сам се да на утакмице длазе судије из места домаћег клуба, али сам на неколико 
утакмица био приморан да делегирам судије из других места. Ни на једној утакмици није 
било намерних грешака судија, јер ове утакмице су судиле судије са виших листа у већем 
броју. 

Код мањег броја делегата сам имао примедби на рад, тако да сам  им у ходу 
указивао на грешке, које су касније исправљали, али већина од њих је сасвим озбиљно и 
веома коректно обављала своју дужност. Што се тиче саме организације утакмица, морам 
да истакнем да је она била доста добра, али се може и мора још код неких клубова 
побољшати посебно код одлазака на утакмице,  тако да се дешавало да неке утакмице 
закасне са почетком, такве клубове сам у овом делу првенства само упозоравао, било је 
и удаљења службених лица из техничког простора исте сам у овом делу кажњавао 
новчано Трудио сам се да  при кажњавању клубова и појединаца заузмем једнак 
критеријум имајући у виду све отежавајуће и олакшавајуће околности и све одлуке сам 
доносио потпуно самостално.  

И на самом крају искористићу прилику да истакнем врло добру сарадњу са 
референтом за такмичење лига млађих категорија,као и генералним секретаром,који су у 
сваком тренутку били на располагању за консултације и евентуалне савете. 
Најискреније честитам: 
 ФУДБАЛСКОМ КЛУБУ “НОВИ ПАЗАР“ из Новог Пазара, освoјено прво место на 

крају јесењег дела првенства Омладинске лиге  
 ФУДБАЛСКОМ КЛУБУ “АС“ из Новог Пазара, освoјено прво место на крају јесењег 

дела првенства Кадетске лиге.  
 ФУДБАЛСКОМ КЛУБУ “КИКЕР“ из Краљева, освoјено прво место на крају јесењег 

дела првенства Пионирске лиге.  



Свим клубовима и спортским радницима, захваљујем се на досадашњој коректној 
сарадњи у којој је увек постојало обострано уважавање и свима желим више успеха у 
пролећном делу првенства.             
            ПРИЛОГ: Преглед ангажовања делегата на утакмица лига млажих категорија 
груше“Шумадијско-Рашка“ 

                                                               
                 ДИРЕКТОР ЛИГА, Иван МИЛИЋ,ср, 

 
 
 

ПРЕГЛЕД АНГАЖОВАЊА ДЕЛЕГАТА НА УТАКМИЦАМА  ЛИГА МЛАЂИХ КАТЕГОРИЈА 
ГРУПЕ “ШУМАДИЈСКО – РАШКА“ У ЈЕСЕЊЕМ ДЕЛУ ПРВЕНСТВА ТАКМИЧАРСКЕ 

2017/2018.ГОДИНЕ 
ФС РАШКИ ОКРУГ 

Презиме  и име Број утакм. 

РАДИСАВЧЕВИЋ МИРОСЛАВ 10 

МАТИЋ МАРКО 5 

ЗОРНИЋ АЛЕКСАНДАР 3 

ВУКОМАНОВИЋ ДРАГАН 4 

ДУЛОВИЋ ЗОРАН 5 

МИРКОВИЋ ДУШАН 5 

НЕДЕЉКОВИЋ ЖЕЉКО 5 

МИЛОВАНОВИЋ ДАРКО 4 

ПРУЖЉАНИН РИФАТ 11 

ПЕТРОВИЋ ГОРАН 12 

ГЛАВЧИЋ МИЛАН 10 

АНДРИЈАНИЋ ДРАГАН 9 

КРСМАНОВИЋ ПЕЂА 11 

КУЗМАНОВИЋ МЛАДЕН 10 

РАДУЛОВИЋ МИЛОМИР 10 

ЂЕКИЋ ПАШО 15 

ЗУЦОВИЋ ЂОРЂЕ 3 

          ФС ГРАД КРАГУЈЕВАЦ 

КЛИЧКОВИЋ АЛЕКСАНДАР 6 

ШВИГЕР КОЉА 6 

ТОДОРОВИЋ НЕНАД 5 

МАГДИЋ ИВИЦА 7 

БИОРАЦ МИЛАН 6 

ВУКАДИНОВИЋ НЕБОЈША 9 

МИЛОСАВЉЕВИЋ МИЛОСАВ 6 

НИКОЛИЋ МИЛОВАН 6 

 
 
 



 
             ИЗВОД ИЗ ПРОПЗИЦИЈА ЛИГА  МЛАЂИХ КАТЕГОРИЈА ПРОЛЕЋНИ ДЕО   2017/2018.ГОД 

  ОМЛАДИНСКА ЛИГА „ШУМАДИЈСКО – РАШКА“ 
Такмичење се одвија по троструком бод систему  (9 + 9+9) = 27.кола 
Почетак  17/18.03.2018.год  Завршетак    26.05.2018. 
Ванредна кола:среда:04.04. и 02.05.2018. 
ТЕРМИНИ  ЗА ТРЕЋИ КРУГ ОМЛАДИНСКЕ ЛИГЕ ГРУПА „ШУМАДИЈСКО- РАШКА“ 

1. 04.04.     2018. (СРЕДА) 15  час  
2. 2. 07/08.04.2018.  15,30 
3. 14/15.04.2018.  15,30   
4. 4.21/22.04.2018.  16  час 
5. 28/29.04.2018.  16  час   
6. 6.05/06.05.2018.  16,30 
7. 12/13.05.2018.  16,30   
8. 19.05. /субота/  17  час 
9. 26.05. /субота/  17  час 

  ОМЛАДИНСКА ЛИГА „МОРАВИЧКО-ЗЛАТИБОРСКА“ 
Такмичење се одвија по троструком бод систему  (3 x 7)  = 21.коло 
Почетак  24/25.03.2018. Завршетак     26.05.2018. 
Ванредна кола:среда 04.04. и  02.05.2018. 
ТЕРМИНИ  ЗА ТРЕЋИ КРУГ ОМЛАДИНСКЕ ЛИГЕ ГРУПА „МОРАВИЧКО-ЗЛАТИБОРСКА“ 

1. 14/15.04.2018.  15,30   
2. 2.21/22.04.2018.  16  час 
3. 28/29.04.2018.  16  час   
4. 4.05/06.05.2018.  16,30 
5. 12/13.05.2018.  16,30   
6. 6.19.05. /субота/  17  час 
7. 26.05. /субота/  17  час 

  ОМЛАДИНСКА ЛИГА „ПОДУНАВСКО-ШУМАДИЈСКА“ 
Такмичење се одвија по троструком бод систему (3 x 9)  = 27.кола 
Почетак  17/18.03. 2018. Завршетак      26.05.2018. 
Ванредна кола:среда 04.04. и 02.05.2018. 
ТЕРМИНИ  ЗА ТРЕЋИ КРУГ ОМЛАДИНСКЕ ЛИГЕ ГРУПА „ПОДУНАВСКО-ШУМАДИЈСКА“ 

1. 04.04.     2018. (СРЕДА) 15  час   
2. 07/08.04.2018.  15,30 
3. 14.15.04.2018.  15,30 
4. 21/22.04.2018.  16  час 
5. 28/29.04.2018.  16 час 
6. 05/06.05.2018.  16,30 
7. 12/13.05.2018.  16,30 
8. 19.05./субота/  17  час 
9. 26.05./субота/  17  час 

  ОМЛАДИНСКА ЛИГА“КОЛУБАРСКО-МАЧВАНСКА“ 
Такмичење се одвија по четвороструком бод систему (11+11+5) = 27.кола 
Почетак  17/18.03. 2018. Завршетак     26.05.2018. 
Ванредна кола: среда   04.04. и  02.05.2018.  
ТЕРМИНИ  ПЛЕЈ ОФ-а – АУТ-а ОМЛАДИНСКЕ ЛИГЕ ГРУПА „КОЛУБАРСКО-МАЧВАНСКА“ 

1. 28/29.04.2018.  16, час   
2. 6.05/06.05.2018.  16,30 
3. 12/13.05.2018.  16,30   
4. 19.05. /субота/  17  час 
5. 26.05./субота/  17  час 



 
 
======================================================================. 

КАДЕТСКА ЛИГА“ШУМАДИЈСКО-РАШКА“ 
 

Такмичење се одвија по троструком бод систему (13+13) = 26.кола 
Почетак  17/18.03.2018.  Завршетак   02.06.2018. 
Ванредна кола: среда  04.04. и   02.05.2018. 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------. 
 

            КАДЕТСКА ЛИГА“МОРАВИЧКО-ЗЛАТИБОРСКА“ 
 

Такмичење се одвија по двоструком  бод систему  (15 + 15)  = 30.кола 
Почетак  11/12.03.2018.  Завршетак   02.06.2018. 
Ванредна кола:  среда  04.04. и   02.05.2018. 
 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------. 
 

КАДЕТСКА ЛИГА „ПОДУНАВСКО-ШУМАДИЈСКА“ 
 
 

Почетак  17/18.03.2018.  Завршетак   02.06.2018. 
Такмичење се одвија по двоструком  бод систему  (11+11+5)  = 27.кола 
Ванредна кола: среда 04.04.   и   02.05.2018. 
 
ТЕРМИНИ  ПЛЕЈ ОФ-а – АУТ-а  КАДЕТСКЕ  ЛИГЕ ГРУПА „ПОДУНАВСКО-ШУМАДИЈСКА“ 

1. 05/06.05.2018.  16,30 
2. 12/13.05.2018.  16,30 
3. 19/20.05.2018.  16,30 
4. 26.05.2018.      /субота/ 17 час 
5. 02.06.2018.     /субота/ 17 час 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------. 
 
 

 КАДЕТСКА ЛИГА КОЛУБАРСКО-МАЧВАНСКА“ 
 

Такмичење се одвија по троструком бод систему (13 + 13) = 26.кола 
Почетак  17/18.03.2018  Завршетак  26.05. ( 02.06.2018). 
Ванредна кола: среда 04.04.  и  02.05.2018. 
 
.  
 
 
=====================================================================. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
====================================================================. 
 

ПИОНИРСКА ЛИГА „ШУМАДИЈСКО-РАШКА“ 
 

Такмичење се одвија по двоструком бод систему (13 + 13) = 26. кола 
Почетак  17/18.03.2018.   Завршетак 12.05.2018. 
Ванредна кола: среда 04.04. и 02.05.2018. 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------. 
 

ПИОНИРСКА ЛИГА „МОРАВИЧКО-ЗЛАТИБОРСКА“ 
 

Такмичење се одвија по троструком бод систему (13 + 13)  = 26.кола 
Почетак  17/18.03.2018   Завршетак   12.05.2018. 
Ванредна кола: среда 04.04. и 02.05.2018. 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------. 
 

 ПИОНИРСКА ЛИГА „ПОДУНАВСКО-ШУМАДИЈСКА“  
 

Такмичење се одвија по двоструком бод систему (13+13)  = 26 .кола 
Почетак  17/18.03. 2018.   Завршетак 12.05.2018. 
Ванредна кола: среда 04.04. и 02.05.2018. 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------. 
 

ПИОНИРСКА ЛИГА „КОЛУБАРСКО-МАЧВАНСКА“ 
 

Такмичење се одвија по троструком бод систему (13 + 13) = 26.кола 
Почетак  17/18.03. 2018.   Завршетак 12.05.2018. 
Ванредна кола: среда 04.04. и 02.05.2018. 
 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------. 
 
                                                                              
          
 
 
 

 Стручна служба савеза  
  Синиша Брадоњић, ср 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 ЖРЕБАЊЕ ЗА ДОБИЈАЊЕ ПРВАКА ЛИГА 
 
 
Жребање за првак Омладинске лиге обавиће се  24.05.2018.год у 11 час/ЧЕТВРТАК/  
 
Прва полуфинална утакмица игра се -   -четвртак 31.05.2018. у 17 час 
Друга, реванш утакмица игра се -    -недеља 03.06.2018. у 17 час 
Прва финална утакмица игра се -    -субота 09.06.2018. у 17 час 
Друга, реванш утакмица игра се -    -среда 13.06.2018. у 17 час 
 
 
 
Жребање за првака Кадетске лиге обавиће се     31.05.2017.год у 11 час/ЧЕТВРТАК/ 
  
Прва полуфинална утакмица игра се     - среда 06.06.2018. у 17 час 
Друга, реванш утакмица игра се    - недеља 10.06.2018. у 17 час 
Прва финална утакмица игра се    - среда 13.06.2018. у 17 час 
Друга, реванш утакмица игра се    - недеља 17.06.2018. у 17 час 
=========================================================================== 
 
 
 
Жребање за Првака Пионра ФСРЗС обавиће се       10.05.2017. год у 11 часова у /ЧЕТВРТАК/ 
  
(На жребању биће одређен (поб, првог или другог пара) ће бити домаћин у првој утакмици финала.) 
 
Прве полуфиналне утакмице играју се   - субота  19.05.2018. у 17 час 
Друге, реванш  утакмице играју се     - среда 23.05.2018. у 17 час 
Прва финална утакмица игра се    - недеља 27.05.2018. у 17 час 
Друга, реванш утакмица игра се    - недеља 03.06.2017. у 17 час 
 
Првак Пионирске лиге 2017/2018.учествује у завршници такмичења у Старој Пазови   
за првака ФС Србије  09. и 10.06.2018.године.   
 
 
 
 
 
 
 
                                                                              
          Стручна служба савеза  
          Синиша Брадоњић, ср 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ТЕРМИНИ  ЗА ТРЕЋИ КРУГ ОМЛАДИНСКЕ ЛИГЕ ГРУПА „ШУМАДИЈСКО- РАШКА“ 

1.   04.04. 2018. (среда) 15 час  
2. 07/08.04.   15,30 
3.14/15.04.   15,30   
4.21/22.04.   16  час 
5.28/29.04.   16  час   
6.05/06.05.   16,30 
7.12/13.05.   16,30   
8.    19.05. /субота/ 17  час 
9.   26.05. /субота/ 17  час 

ТЕРМИНИ  ЗА ТРЕЋИ КРУГ ОМЛАДИНСКЕ ЛИГЕ ГРУПА „МОРАВИЧКО-ЗЛАТИБОРСКА“ 
1. 14/15.04.2018.  15,30   
2. 21/22.04.  16  час 
3. 28/29.04.  16  час   
4.  05/06.05.  16,30 
5. 12/13.05.  16,30   
6..19.05.    /субота/ 17  час 
7. 26.05.    /субота/ 17  час 

ТЕРМИНИ  ЗА ТРЕЋИ КРУГ ОМЛАДИНСКЕ ЛИГЕ ГРУПА „ПОДУНАВСКО-ШУМАДИЈСКА“
1.  04.04.    2018. (среда) 15  час   
2.  07/08.04.   15,30 
3.  14.15.04.   15,30 
4.  21/22.04.   16  час 
5.  28/29.04.   16  час 
6.  05/06.05.   16,30 
7. 12/13.05.   16,30 
8. 19.05./субота/  17  час 
9. 26.05./субота/  17  час 
 

ТЕРМИНИ  ПЛЕЈ ОФ-а – АУТ-а ОМЛАДИНСКЕ ЛИГЕ ГРУПА „КОЛУБАРСКО-МАЧВАНСКА“
1. 28/29.04.2018. 16  час   
2. 05/06.05.   16,30 
3. 12/13.05.   16,30   
4. 19.05. /субота/ 17  час 
5. 26.05./субоtа/  17  час 

ТЕРМИНИ  ПЛЕЈ ОФ-а – АУТ-а  КАДЕТСКЕ  ЛИГЕ ГРУПА „ПОДУНАВСКО-ШУМАДИЈСКА“ 
1. 05/06.05.2018. 16,30 
2. 12/13.05.  16,30 
3. 19/20.05.   16,30 
4. 26.05./субота / 17 час 
5. 02.06./субота/  17 час 

 
Стручна служба савеза  

 Синиша Брадоњић, ср 
 
 

 
 
 



 
На основу одредаба члана 43. Статута Фудбалског савеза региона Западне Србије и 
члана 6. Пропозиција за првенствене утакмице зонских лига, Извршни одбор ФСР 
Западне Србије на седници одржаној 11.12.2017.г донео је следећу: 

 

О Д Л У К У 
 

О КАЛЕНДАРУ ТАКМИЧЕЊА ЛИГА МЛАЂИХ КАТЕГОРИЈА 
ЗА ТАКМИЧАРСКУ СЕЗОНУ 2017/18. – пролећни део 

Такмичарска,2017/18.г.(пролећни-део)почиње,11/12.марта-,а завршава се 
 02.јуна 2018.г(субота) по следећем распореду 
 
 

. коло: 11/12.март 2018. 14,30 ч 

. коло: 17/18.март 2018. 14,30 ч 

. коло: 24/25.март 2018. 14,30 ч 

. коло: 31.март/01.април 2018. 15,00 ч 

. коло: 04.април 2018.(СРЕДА) 15,30 ч 

. коло: 07/08.април 2018. 15,30 ч 

. коло: 14/15.април 2018. 15,30 ч 

. коло: 21/22.април 2018. 16,00 ч 

. коло: 28/29.април 2018.  16,00 ч 

. коло: 02.мај 2018.(СРЕДА) 16,00 ч 

. коло: 05/06.мај 2018. 16,30 ч 

. коло: 12/13.мај 2018. 16,30 ч 

. коло: 19/20.мај 2018. 17,00 ч 

. коло: 26/27.мај 2018. 17,00 ч 

. коло: 02.јун 2018.(СУБОТА) 17,30 ч 
    
 

  Напомена: 
- Термини из Календара примењиваће се у зависности од 

броја клубова у лигама уз поштовање термина за завршетак 
такмичења, сходно усвојеном Календару ФСРЗС. 

 
 
 
ИЗВРШНИ ОДБОР                             
ФСР ЗАПАДНЕ СРБИЈЕ  
Бранко СТОЈАКОВИЋ,председник,ср 
 

 
 
 
 
 
 



 
5. Текућа питања 

 
ОРГАНИЗАЦИЈА УТАКМИЦЕ 
 
 

- Клуб  домаћин је у обавези   Делегату пре почетка утакмице предати: 
 

- Да је утакмица  пријављена МУП,у .(Пријава - Обавештење) 
- Списак најмање са три (3) редара.(Која су присутна на утакмици са маркерима). 
- Списак играча са уредним такмичарским књижицама 
- ИД картица Лиценцираног представника клуба  који је присутан 
- Тренерску књижицу Лиценцираног тренера који је присутан на утакмици. 
- ИД картицу Комесара за Безбедност који је присутан на утакмици 
- (ИД картица - Лиценца)Лекара или Физиотерапеута који је присутан на утакмици. 

 
(Клуб  гостујући доставља делегату утакмице: 
 

- ИД картицу Лиценцу за представника  који је присутан . 
- Тренерска књижица лиценцираног тренера који је присутан, 
- Списак играча са уредним такмичарским књижицама 

 
- Делегати и судије долазе најкасније један (1) сат пре почетка одигравања утакмице, 

 уколико дође до пропуста и кашњења истих, клубови су у обавези у писаној форми 
обавестити савез.  
 
Уколико дође до непоштовања и кршења напред донетих одлука, Директор лиге 
ће по Одлуци ИО ФСРЗС бити у обавези примењивати Дисциплински Правилник 
ФС Србије. 

 
 
 
 
 
ИЗВРШНИ ОДБОР                             
ФСР ЗАПАДНЕ СРБИЈЕ  
Бранко СТОЈАКОВИЋ,председник,ср 
 

 
 


