ФУДБАЛСКИ САВЕЗ
РЕГИОНА ЗАПАДНЕ СРБИЈЕ
Конференција клубова
Зона „Колубарско-мачванска“
Бр. 1 – 10.08.2018.године
Крагујевац

З А П И С Н И К
са I редовне седнице Конференције клубова
Зонске лиге - група „Колубарско-мачванска“
за такмичарску 2018/19.годину, одржане 10.08.2018.године у 15,00 часова
у Богатићу (Сала Скупштине општине)
Седници конференције клубова присуствовали:
- Раде
Поповић
генерални секретар Савеза
- Славиша
Павловић
Комесар за такмичење
- Горан
Старчевић
Комесар за суђење
- Часлав
Лукић
Координатор такмичења зонских лига
- Ненад
Курчубић
референт такмичења
Присутни представници клубова (14):
- ФК“Мачва 2005“
Богатић (домаћин Конференције)
- ОФК»Дивци»
Дивци
- ФК»Спартак 1924»
Љиг
- ФК»Рибница»
Мионица
- ФК»Задругар »
Лајковац
- ФК»Раднички-Шабачки» Шабац
- ФК»Раднички»
Ваљево
- ФК»Врело-Спорт»
Врело
- ФК»Рађевац»
Крупањ
- ФК»Брезовица»
Брезовица
- ФК»Железничар»
Лајковац
- ФК»Раднички-Стобекс» Клупци
- ОФК“Осечина“
Осечина
- ФК „Борац“
Лешница
Одсутни представници клубова: нема.
За данашњу седницу Конференције клубова предложен је следећи:

ДНЕВНИ РЕД
1.

Отварање Конференције и утврђивање броја присутних овлашћених представника
клубова.

2.

Избор председавајућег Конференције клубова за такмичарску 2018/19. годину.

3.

Упознавање са:
 Пропозицијама такмичења
 Календаром такмичења
 Трошковником Савеза
 Инокосним органима за вођење такмичења

4.

Извлачење такмичарских бројева за такмичарску 2018/19 годину.
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5.

Избор представника зонске лиге у Скупштину ФСР Западне Србије за преостали
део мандатног периода 2016-2020.година.

6.

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 и захвалио се
на доласку председник генерални секретар савеза Раде Поповић.
-Преко евиденционих листова представника клубова утврђено је да на
Конференцији клубова Зонске лиге - група „Колубарско-мачванска“ присуствује свих
14 овлашћених представника клубова.

2. Избор председавајућег Конференције клубова за такмичарску 2018/19. годину
За председника Конференције клубова, од стране представника ФК“Рађевац“ из
Крупња, предложен је представник ФК“Борац“ из Лешнице Милутин Баштовановић. Других
предлога није било.
-Овлашћени представници клубова су једногласно прихватили предлог да
Баштовановић Милутин, представник ФК“Борац“ из Лешнице, буде председавајући
Конференције клубова Зонске лиге - група „Колубарско-мачванска“ за такмичарску
2018/19.годину.

3. Упознавање са:
 Пропозицијама такмичења
 Календаром такмичења
 Трошковником Савеза
 Инокосним органима за вођење такмичења
>>>Пропозиције такмичења за овај степен такмичења усваја Извршни одбор ФСР
Западне Србије и оне су објављене на званичном сајту Савеза:
www.fsrzs.com / Dokumenti / Propozicije zonskih liga
Од ове такмичарске сезоне ступа на снагу нови систем такмичења у зонским лигама
ФСРЗС. Лиге броје по 14 клубова и на крају такмичарске сезоне испадају два најслабије
пласирана клуба, као и још онолико клубова колико се врати из Српске лиге „Запад“.
Клубови су обавештени да ће улазак у зонску лигу наредне сезоне обезбедити
прваци окружних лига ФС Мачванског и ФС Колубарског округа, као и победник баража
између другопласираних екипа ова два округа.
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>>>Бонус играчи клубова зонске лиге: минимум 1 (ЈЕДАН) играч рођен
01.01.1999.год. и млађи.
У погледу обавезе поштовања Основног правилника о стручно-педагошком раду ФСС
у делу рада млађих категорија клуба, представници клубова су обавештени да сви клубови
Зонске лиге у редовном такмичењу морају да имају НАЈМАЊЕ ДВЕ МЛАЂЕ СЕЛЕКЦИЈЕ
(омладинце, кадете или пионире) у општинским или окружним лигама са најмање 8
клубова, или ЈЕДНУ МЛАЂУ СЕЛЕКЦИЈУ у лигама ФСРЗС, о чему ће се извршити
провера на почетку такмичарске сезоне. Против клубова који се не буду придржавали ове
одлуке биће поднета пријава надлежном дисциплинском органу и примењене дисциплинске
мере из чл.97 ДП ФСС.
>>>Млађе селекције клуба Зонске лиге за 2018/19.годину: НАЈМАЊЕ ДВЕ МЛАЂЕ
СЕЛЕКЦИЈЕ (омладинци, кадети или пионири) У СТАЛНОМ ТАКМИЧЕЊУ у окружним
или општинским лигама са најмање 8 клубова или ЈЕДНА МЛАЂА СЕЛЕКЦИЈА у
лигама ФСРЗС.
Закључено је да ће се упутити иницијатива ФСС за ублажавање услова из
Правилника о стручно-педагошком раду ФСС у погледу млађих селекција клуба, а из
разлога што је све мање деце у руралним срединама и деце која су заинтересована за
фудбал, па је појединим клубовима врло тешко да испуне задате услове. Иницијатива би се
састојала у томе да се петлићи прихвате као једна млађа селекција, као и да за клубове
зонског степена такмичења обавеза буде једна млађа селекција у редовном такмичењу
(уместо садашње две селекције).
>>>Сви клубови морају имати ангажованог тренера са минимум «Б» лиценцом
уз остале услове предвиђене Правилником о издавању дозволе за рад тренера. Помоћни
тренери морају поседовати минимум «Ц» лиценцу. Тренери који су уписали школовање за
потребно звање биће издата привремена дозвола за рад-до завршетка школовања, а према
Правилнику о издавању дозволе за рад тренера.
>>>Сви клубови морају имати ангажованог лекара екипе са потребним звањем,
Лекар не мора да буде лиценциран преко Савеза, 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 лекара на утакмици (може и од стране гостујућег клуба). Такође, обавезно је
присуство дежурног возила са возачем (број регистрације возила и име и презиме возача
доставити делегату пре почетка утакмице).
>>>Календар такмичења сви клубови добили су уз материјал за Конференцију.
Јесењи део сезоне почиње 25/26.августа 2018.год, а завршава се 17/18.новембра 2018.год,
без ванредних кола.
>>>Трошковник за јесењи део такмичарске 2018/19.год. објављен је на сајту
Савеза без икаквих промена у делу висине трошкова такмичења и службених лица.
>>>Рокови за плаћање чланарине за такмичење су 15.08.2018. (прва рата-15.000,00
динара) и 01.10.2018. (друга рата-15.000,00 динара).
Од ове такмичарске сезоне уведена је и функција Координатора такмичења зонских
лига. Ту функцију обављаће Часлав Лукић, а водиће бригу о регуларности комплетног
такмичења у зонским лигама.
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Листе судија и делегата су отворене, тј. на појединим утакмицама ће се ангажовати
судије и делегати са осталих група зонских лига, а у циљу регуларности такмичења и
уштеде трошкова превоза.
>>>Представљени су и инокосни органи за вођење такмичења Зонске лиге –
група „Колубарско-мачванска“ за сезону 2018/19.год:
-Славиша Павловић из Доњег Добрића, Комесар за такмичење (064/859-46-69)
-Горан Старчевић из Ваљева, Комесар за суђење (069/818-21-12)
-Миленко Матовић из Крагујевца, Координатор суђења зонских лига (064/647-56-15
или 064/892-67-62)
-Зоран Јанковић из Пожаревца, Дисциплински судија (063/77-80-987)
-Часлав Лукић из Диваца, Координатор такмичења зонских лига и Комесар за
безбедност ФСРЗС (065/90-100-60)
-Ненад Курчубић из Крагујевца, референт такмичења (065/90-100-72)
Комесар за суђење Горан Старчевић изнео је податак да је листа судија доста
подмлађена и да има доста нових судија и сходно томе очекује слабији квалитет суђења, па
је позвао клубове на разумевање и толеранцију, као и да је потребно разграничити грешку
судије из незнања и неисукства од грешке из лоше намере. Замолио је клубове да га не
позивају без разлога и да не траже кривицу за лоше резултате у судијама.
Комесар за такмичење Славиша Павловић захвалио се савезу на поверењу да другу
сезону заредом обавља ову одговорну функцију и замолио је клубове да на време
сигнализирају све евентуалне проблеме.
Координатор за такмичење Часлав Лукић упозорио је на поштовање Закона о
приватном обезбеђењу, како не би дошли под удар закона, а да је најбоље да обаве
разговоре са својим матичним полицијским управама и добију директан одговор како да
поступају у конкретним случајевима, јер неки градови инсистирају на професионалној
редарској служби, а неки дозвољавају да редари буду из редова пријатеља клуба. Рекао је
клубовима да ће им бити 24 часа на располагању и да увек могу да га контактирају уколико
има неких проблема.
>>>Обавештења и све одлуке везане за такмичење биће објављивани на сајту
Савеза www.fsrzs.com уз достављање одлука клубовима писаним путем. Такође, на сајту
Савеза биће петком објављиван преглед добијених жутих картона из претходног кола.
Клубови су дужни да воде евиденцију опомена и искључења и имају искључиву одговорност
за евентуалне пропусте у издржавању аутоматске суспензије.
>>>Клубови су дужни да трошкове службених лица исплате у целости до
наредне утакмице коју играју као домаћини. У противном, одлуком Извршног одбора
ФСРЗС, клуб је под аутоматском суспензијом и сносиће све такмичарскодисциплинске последице, сходно прописима ФСС и ФСРЗС.
>>>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.
>>>Сајт Савеза: www.fsrzs.com
>>>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.
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Генерални секретар Раде Поповић упознао је присутне представнике клубова о
поступку лиценцирања службених лица клубова, који без ИД картице издате од стране
Савеза неће моћи да седе на клупи. Поступак лиценцирања је исти као и за претходну
такмичарску сезону.
Техничка израда ИД картица је 300,00 динара по картици за једно службено лице.
Ниједно лице (изузев лекара са важећом лиценцом лекарске коморе) које нема важећу ИД
картицу издату од стране Савеза за 2018/19.годину неће моћи да седи на клупи, изузев у
случајевима када има привремену писмену потврду издату од стране Савеза. Лиценце
издате за претходне такмичарске сезоне НЕ ВАЖЕ.
>>>Упозоравају се клубови (који то нису учинили на Конференцији) да
благовремено доставе уредне пријаве на обрасцима за лиценцирање службених лица
и тренера за сезону 2018/19, како би исте биле благовремено урађене и прослеђене
клубовима до почетка сезоне.
Такође, сви клубови су у обавези да Записнике са утакмица попуњавају на званичним
обрасцима-записницима ФСРЗС са рубрикама за службена лица која седе на клупи, што ће
се строго контролисати и кажњавати у случају непридржавања. Записници се морају
попуњавати на рачунару или изузетно писаћом машином.
Књига Записника може се набавити преко канцеларије Савеза по цени од 600,00
динара.
>>>Образац Записника утакмице може се преузети са сајта Савеза:
www.fsrzs.com / Dokumenti / Zapisnik sa utakmice
>>>Снимање утакмице, као и ранијих сезона, биће омогућено свим гостујућим
клубовима који то писмено најаве канцеларији Савеза и клубу домаћину најкасније 48
часова пре почетка утакмице. Клуб домаћин је у том случају обавезан да омогући гостујућем
клубу снимање утакмице са погодног места, а непоштовање ове одлуке сматраће се
дисциплинским прекршајем.

4. Извлачење такмичарских бројева за такмичарску 2018/19. годину.
Генерални секретар Раде Поповић обавестио је представнике клубова да жреб
такмичарских бројева није диригован и да се бројеви не могу бирати сем у изузетним
оправданим случајевима, већ се само може бирати прва или друга половина жреба из
оправданих разлога.
Вољом жреба, уважавајући оправдане захтеве појединих клубова су жребом
додељени следећи такмичарски бројеви:
1.ОФК“Осечина“ Осечина, 2.ФК“Брезовица“ Брезовица, 3.ФК“Рибница“
Мионица, 4.ФК“Спартак 1924“ Љиг, 5.ФК“Раднички“ Ваљево, 6.ФК“Раднички-Шабачки“
Шабац, 7.ФК“Задругар“ Лајковац, 8.ФК“Мачва 2005“ Богатић, 9.ОФК“Дивци“ Дивци,
10.ФК“Рађевац“ Крупањ, 11.ФК“Раднички-Стобекс“ Клупци, 12.ФК“Борац“ Лешница,
13.ФК“Врело-Спорт“ Врело, 14.ФК“Железничар“ Лајковац.
>>>Распоред јесењег дела првенства уз записник са Конференције објављен је на
сајту Савеза (линк: Zonske lige / „Kolubarsko-Mačvanska“ / Raspored sa rezultatima).
>>>Боје дресова клубова, као и место, игралиште и време одигравања утакмица, као
и телефони контакт особа објављени су на сајту Савеза (линк: Zonske lige / „KolubarskoMačvanska“ / Adresar klubova).
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5. Избор представника зонске лиге у Скупштину ФСР Западне Србије за преостали
део мандатног периода 2016
2016-2020.година.
Сходно новом Статуту ФСРЗС и систему такмичења у зонским лигама са 4 групе,
потребно је изабрати представника новоформиране групе „Колубарско
Колубарско-мачванска“ у
Скупштину ФСРЗС за преостали део мандатног периода 2016
2016-2020.година.
2020.година.
Представник ФК“Рађевац
Рађевац“ из Крупња предложио је представника ФК“Борац“
ФК“
из
Лешнице Милутина Баштовановића.
Представник ОФК“Осечина“ предложио је Часлава Лукића, који се захвалио и рекао
да не може да буде кандидат, јер се налази на функцији Координатора такмичења зонских
лига.
Представник ФК“Рибница
Рибница“ из Мионице предложио је представника ФК“Раднички“
ФК“
из
Ваљева Дејана Јоксимовића.
Других предлога није било.
После јавног гласања, подизањем руку присутних овлашћених представника клубова,
Милутин Баштовановић добио је 9 гласова, док је Дејан Јоксимовић добио 3 глас
гласа, док 2
клуба нису гласала, па је на основу тога одлучено да представник Конференције клубова
Зоне „Колубарско-мачванска
мачванска“
“ у Скупштини ФСР Западне Србије за преостали део
мандатног периода 2016-2020.година
2020.година буде Милутин Баштовановић,
Баштовановић представник
ФК“Борац“ из Лешнице.
6. Остала питања.
>>>Клубови су обавештени да ће се обавезан семинар
еминар тренера и помоћних
тренера одржати у Крагујевцу (Хотел“Шумарице“) у понедељак 13.08.2018.године
13.08
са
почетком у 13,00 часова. Семинар је обавезан за све тренере и помоћне трен
тренере клубова
Српске лиге „Запад“ и зонских лига ФСРЗС.
>>>Клубови сe упозоравају да су у обавези да одржавају исправном електричну
и громобранску инсталацију на својим игралиштима и да о томе морају да поседују
важећи атест од овлашћене установе.
На крају седнице присутне је поздравио домаћин конференције, председник ОФС
Богатић Драгослав Јосиповић, захвалио се на доласку и пожелео ууспешно
спешно такмичење свим
клубовима и позвао све присутне на коктел по завршетку седнице.
Осталих текућих питања није било.
Седница конференције клубова је завршила са својим радом у 15
5,45.

Записник сачинио
Ненад Курчубић, референт такмичења

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