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ФУДБАЛСКИ САВЕЗ РЕГИОНА
ЗАПАДНЕ СРБИЈЕ
Број: 1.
Дана: 01.02.2018. године
Крагујевац

ПОЗИВНИЦА
За Конференцију клубова Омладинске , Кадетске и Пионирске лиге
група „Моравичко - Златиборска“ која ће се одржати дана 23.02.2018.год.
/ПЕТАК/(сала Мотела Ливаде у Прељини код Чачака“) са почетком у 13,00
часова .
За седницу се предлаже следећи:

ДНЕВНИ РЕД:
1. Отварање конференције
2. Извештај о раду Директора лига за Јесење део такмичарске 2017/2018.г.
3. Информисање клубова са:- Календаром и трошковником савеза за 2018. год
4. Текућа питања.

Напомена:
Материјал се преузима на Сајту савеза (www.фсрзс.цом)
Упутство: Присуство Конференције клубова је ОБАВЕЗНО, уз доставу КАРТОН КЛУБА

ФСР ЗАПАДНЕ СРБИЈЕ
Синиша Брадоњић, ср
Координатор такмичења

Конференција клубова лига

КАРТОН КЛУБА____
1. Име клуба …………………….................
___________________________,
Поштански број, место....................
___________________________
ЕМејл
_____________@____________,
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 ПОТПИСОМ ДОКУМЕНТА.
ФК. “________________________”
(мп)

/Потпис/

________________________

ФУДБАЛСКИ САВЕЗ РЕГИОНА ЗАПАДНЕ СРБИЈЕ
ДИРЕКТОР ЛИГЕ МЛАДЈИХ КАТЕГОРИЈА ФСРЗС „ЗАПАДНО МОРАВСКА“ ГРУПА

ПРЕДМЕТ: ИЗВЕСТАЈ ДИРЕКТОРА О ЈЕСЕЊЕМ ДЕЛУ ПРВЕНСТВА СЕЗОНА 2017/2018 ГОД.
На основу одлуке ИО ФСРЗС постављен сам за директора лиге младјих категорија „Западно
моравске“ групе која се састоји од лиге омладинаца која броји 8 клубова, затим кадетске
која броји 16 клубова и пионирске кој броји 14 клубова. Поцетком августа у просторијама
хотела „ЛИВАДЕ“ у Прељини одржана је конференција клубова где су усвојени календар и
рапосред такмичења, који су у потпуности испостовани од стране клубова. Такође тада су сви
клубови изнели своја запажања из предходних првенстава и указали на неке нежељена
дешавања, али и на позитивне трендове и лиги младјих категорија ФСРЗС.
Током првенства било је проблема када су одређени клубови тражили да своје утакмице
играју понедељком, сматрао сам да це се на тај нацин нарусити регуларност првенства и то
нисам дозволио осим у једном слуцају када је утакмица из оправданих разлога одиграна
понедељком. Поред редовних термина одигравања утакмица било је и одлагања утакмица
због болести играча или због договора обе екипе, тако да су све утакмице одигране у
договореним терминима и на задовољство свих актера. Утакмица ИX кола пионирске лиге
измедју ФК „ПОЛИМЉЕ“ И ФК „ЈАВОР“ која је требало да се одигра 11.10.2017. године није
одиграна због недоласка службених лица која нису делегирана збоге лосе координације
референта такмичења и директора лиге. Клубови су се договорили о накнадном термину у
којем је утакмица одиграна, а гостујући клуб није тражио надокнаду трошкова због
неодигравања утакмице. Утакмица X кола омладинске лиге измедју ФК „МЛАДОСТ“ И ФК
„ФАП“ није одиграна у редовном термину јер се гости нису појавили због квара на аутобусу
који су поткрепили ваљаном документацијом па је утакмица одиграна у термину који сам
одредио на основу пропозиција такмичења.
У јесењем делу првенства одиграно је 44 утакмице омладинске лиге, 120 утакмица кадетске
лиге као и 105 утакмица пионирске лиге и све су регистроване постигнутим резултатима
осим утакмица В кола пионирске лиге измедју ФК „ЈЕДИНСТВО ПУТЕВИ „ и ФК „ПОЛИМЉЕ“ и
кадетске лиге ФК „ЈЕДИНСТВО ПУТЕВИ“- ФК „СЛОБОДА“ УЖИЦЕ нису се играле због
суспензије домаће екипе због незмирених обавеза према ФСРЗС и служеним лицима.
Сто се тице организација утакмице и понасања представника клубова слободно се може
рећи да је било све у коректном тону, осим ситнијих недлочних понасања које су су
службена лица евидентирала, а ја као директор казнио у складу са Дисциплинским
Правилником ФСРЗС. Као битан недостатак код већине клубова истакао бих веома мали број
људи који учествује у раду , тачније припреми и самој организацији утакмице, па се бојим да
у случају евентуалног већег проблема реакција не би била примерена. У прилог мојој тврдњи
иду и казне које сам изрекао клубовима због неприсуствовања на утакмици представника

клубова и комесара за безбедност.
Такође напомињем да сам све друге дисцплинске мере благовремено донео у складу са
Дисциплинским Правилником ФСРЗС и у сарадњи са референтом такмичења Г-дином
Брадоњић Синишом.
Током јесењег дела првенства на утакмица је било неколико тежих повреда играча где је
интевенисала хитна помоћ или су играчи одвожени у локалне здравствене установе, где су
после опсервација и ситнијих хирурских или ортопедских интервенција пуштани сви на кућно
лечење.Што се тице квалитета игре имајући у виду све већа улагања клубова са насих
територија у младје селекциије слободно се мозе реци да је тренд узлазан, а надајмо се да
це стако наставити и у пролецном делу првенства.
Однос службених лица према овом такмичењу је врло добар уз поједине проблеме који сам
ресавао у ходу. Током првенства трудио сам се да делегирам најбоља могућа службена лица
и да на тај начин регуларност и квалиетет такмичења подигнем на виши ниво. Посебну
захвалност дугујем судији Пипер Петру који је судио утакмице кад год су му то дозвољавале
обавезе на „Супер лиги“. Током целог јесењег дела примедбе на суђење могу се избројати
на прсте једне руке. О евентуалним пропустима трагао сам за додатним информацијама било
званично или путем гледалаца у које сам имао поверења, па сам на евентуалне грешке
указао судији телефонским путем и затражио већу концетрацију на следећим сусретима што
је и уродило плодом, јер је задњих 7 кола протекло без примедби осим у једном случају. Сто
се тиче делегирања судија и делегата током првенства имао сам великих проблема због
великог броја отказа судија као и због неизласка на И семинар посебно приликом
делегирања судија на територији златиборског округа. Због свега наведеног уопсте се нисам
обазирао на реципроцитет и једнакост делегирања, вец сам се трудио да у сваком тренутку
квалиетет ми буде приоритет. Из тог разлога статистицке податке о заступљености службених
лица доставићу на крају првенства као и детаљнији лични печат о поједицнима.
Сарадња са канцеларијом ФСРЗС, референтом такмицења, генералним секретаром,
претходним директором и матицним савезима на нивоу.
На крају замолио бих ФСРЗС да приликом кројења календара пронадје модус за одигравање
утакмица кад се одрзавају дјацке ескурзије, јер сматрам да се клубовима треба изаци у
сусрет и из тог разлога одлагати исте . Такође сматрам да 1500 -2000 динара путних троскова
по утакмици и то не на свакој не би требало да представља проблем ( иако је заиста теско
стање) да би се судије делегирале ван места да суде, јер це са неких 20-25000 динара вецих
троскова клуба по сезони знатно подици квалитет и регуларност такмичења, па макар и на
психолоском плану.
У Чачку 30.11.2017 године Директор лига младјих категорија ,
Душан Јаковљевић,ср

ФУДБАЛСКИ САВЕЗ
РЕГИОНА ЗАПАДНЕ СРБИЈЕ
Дана:01.01.2018.године
Крагујевац
Предмет:

ИЗВОД ИЗ ОДЛУКА О ИЗНОСИМА ТАКСИ И ЧЛАНАРИНА
ФСР ЗАПАДНЕ СРБИЈЕ ЗА ПЕРИОД
(Јануар – Јули- 2018.године)

I.

ВИСИНА ЧЛАНАРИНЕ ЗА ВОЂЕЊЕ ТАКМИЧЕЊА
(за клубове Омладинске, Кадетске и Пионирске лиге)

15.000,00 дин

- (по селекцији) Рок уплате:

II.

(I.рата 7.500,00 дин

до 15.03.2018.год)

(II.рата 7.500,00 дин

до 01.05.2018.год)

ТРОШКОВИ СЛУЖБЕНИХ ЛИЦА ЗА УТАКМИЦУ
- Судија и помоћне судије утакмице по

2.200,00 дин

(главни судија утакмице уплаћује од наплаћених такси
- Делегатска такса

600,00 дин
1.800,00 дин

- Превозни трошкови 1.км(пређен)

20,00 дин

(Службена лица користе једно службено возило)
(У месту становања нема се права наплате трошкова превоза).

ФСР Западне Србије
Бранко Стојаковић, Председник,ср

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

========================================================================================,

ОМЛАДИНСКА ЛИГА „ШУМАДИЈСКО – РАШКА“
Такмичење се одвија по троструком бод систему
Почетак
17/18.03.2018.год
Завршетак
Ванредна кола:среда:04.04. и 02.05.2018.

(9 + 9+9) = 27.кола,
26.05.2018.,

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

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

04.04. 2018. (СРЕДА)
07/08.04.2018.
14/15.04.2018.
4.21/22.04.2018.
28/29.04.2018.
6.05/06.05.2018.
12/13.05.2018.
19.05. /субота/
26.05. /субота/

15 час
15,30
15,30
16 час
16 час
16,30
16,30
17 час
17 час

ОМЛАДИНСКА ЛИГА „МОРАВИЧКО-ЗЛАТИБОРСКА“
Такмичење се одвија по троструком бод систему
Почетак
24/25.03.2018. Завршетак
Ванредна кола:среда 04.04. и 02.05.2018.

(3 x 7) = 21.коло,
26.05.2018.,

ТЕРМИНИ ЗА ТРЕЋИ КРУГ ОМЛАДИНСКЕ ЛИГЕ ГРУПА „МОРАВИЧКО-ЗЛАТИБОРСКА“

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

14/15.04.2018.
2.21/22.04.2018.
28/29.04.2018.
4.05/06.05.2018.
12/13.05.2018.
6.19.05. /субота/
26.05. /субота/

15,30
16 час
16 час
16,30
16,30
17 час
17 час,

===============================================================================,

ОМЛАДИНСКА ЛИГА „ПОДУНАВСКО-ШУМАДИЈСКА“
Такмичење се одвија по троструком бод систему
Почетак
17/18.03. 2018.Завршетак
Ванредна кола:среда 04.04. и 02.05.2018.

(3 x 9) = 27.кола,
26.05.2018.,

ТЕРМИНИ ЗА ТРЕЋИ КРУГ ОМЛАДИНСКЕ ЛИГЕ ГРУПА „ПОДУНАВСКО-ШУМАДИЈСКА“

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

04.04. 2018. (СРЕДА)
07/08.04.2018.
14.15.04.2018.
21/22.04.2018.
28/29.04.2018.
05/06.05.2018.
12/13.05.2018.
19.05./субота/
26.05./субота/

15 час
15,30
15,30
16 час
16 час
16,30
16,30
17 час
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.
2.
3.
4.
5.

28/29.04.2018.
6.05/06.05.2018.
12/13.05.2018.
19.05. /субота/
26.05./субота/

16, час
16,30
16,30
17 час
17 час

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

КАДЕТСКА ЛИГА“ШУМАДИЈСКО-РАШКА“
Такмичење се одвија по троструком бод систему
Почетак
17/18.03.2018.
Завршетак
Ванредна кола: среда 04.04. и 02.05.2018.

(13+13) = 26.кола,
02.06.2018.,

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.
2.
3.
4.
5.

05/06.05.2018.
12/13.05.2018.
19/20.05.2018.
26.05.2018. /субота/
02.06.2018. /субота/

16,30
16,30
16,30
17 час
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.

m.p
Стручна служба савеза
Синиша Брадоњић, ср

ТЕРМИНИ ЗА ТРЕЋИ КРУГ ОМЛАДИНСКЕ ЛИГЕ ГРУПА „ШУМАДИЈСКО- РАШКА“,
1. 04.04. 2018. (среда)
2. 07/08.04.
3.14/15.04.
4.21/22.04.
5.28/29.04.
6.05/06.05.
7.12/13.05.
8. 19.05. /субота/
9. 26.05. /субота/

15 час
15,30
15,30
16 час
16 час
16,30
16,30
17 час
17 час

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

15,30
16 час
16 час
16,30
16,30
17 час
17 час

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

15 час
15,30
15,30
16 час
16 час
16,30
16,30
17 час
17 час

ТЕРМИНИ ПЛЕЈ ОФ-а – АУТ-а ОМЛАДИНСКЕ ЛИГЕ ГРУПА „КОЛУБАРСКО-МАЧВАНСКА“
1.
2.
3.
4.
5.

28/29.04.2018.
05/06.05.
12/13.05.
19.05. /субота/
26.05./субоtа/

16 час
16,30
16,30
17 час
17 час

ТЕРМИНИ ПЛЕЈ ОФ-а – АУТ-а КАДЕТСКЕ ЛИГЕ ГРУПА „ПОДУНАВСКО-ШУМАДИЈСКА“
1.
2.
3.
4.
5.

05/06.05.2018.
12/13.05.
19/20.05.
26.05./субота /
02.06./субота/

16,30
16,30
16,30
17 час
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:

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

Pролећни-део)почиње,11/12.марта-,завршава се 02.јуна 2018.г(субота)

. 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

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

