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         ФУДБАЛСКИ САВЕЗ  
  РЕГИОНА ЗАПАДНЕ СРБИЈЕ 
      Конференција клубова  
              Зонских лига 
     Бр.35 – 21.02.2023.године 
              Краљево 
 
 

З   А   П   И   С   Н   И   К 
са II редовне седнице Конференције клубова  

зонских лига ФСР Западне Србије 
за такмичарску 2022/23.годину, одржане 21.02.2023.године у 17,00 часова  

Краљеву (Сала Скупштине Града Краљево) 
 

 
 

Седници конференције клубова присуствовали: 
- Небојша  Живановић  председник савеза 
- Дарко  Брадоњић  генерални секретар савеза 
- Јован Шурбатовић  генерални секретар ФСС 
- Владимир Чађеновић  заменик генералног секретара 
- Ненад Курчубић  референт такмичења зонских лига  
- Милисав Ристивојевић  Комесар за безбедност и интегритет  
- Дејан  Димитријевић  председник ССОС ФСРЗС 
- Владан Јеремић  анализатор суђења зонских лига 
- Славољуб Кизић   председник ОФТ ФСРЗС 
- Љубиша Вујовић  Комесар за такмичење 
- Жељко Станић  Комесар за такмичење 
- Остоја Ћургуз   Комесар за суђење 
- Горан Милановић  Комесар за суђење 
- Зоран Јанковић  Дисциплински судија 
- Милан Мијаиловић  Председник Комисије за жалбе 
- Горан Петровић  Агенција „Макспринт“  
- Борко Ђурић   Комесар за суђење Српске лиге „Запад“ 
- Момир Стевановић  председник ФС Рашког округа 
- Бојан  Анђелковић  референт такмичења Српске лиге „Запад“ 

 
Присутни представници клубова „Шумадијско-рашке“ зонске лиге (11): 

  - ФК»Полет»   Ратина 
  - ФК“Гружа“   Гружа 

- ФК»Шумадија 1903» Крагујевац 
  - ОФК»Рас»   Нови Пазар 
  - ФК»Карађорђе»  Рибница 
  - ФК»Бане 1931»  Рашка 

 - ФК»Гоч»   Врњачка Бања 
 - ФК “Напредак“  Грачац 
 - ФК “Јошаница“  Нови Пазар 
 - ФК „Трепча“   К.Митровица 
 - ФК “Мокра Гора“  Зубин Поток 

 Одсутни представници клубова: ФК“Будућност“(Ресник), ФК“Корићани“(Корићани) и 
ФК“Србија“(Илићево). 
 

Присутни представници клубова „Западно-моравске“ зонске лиге (8): 
- ФК»Омладинац»  Заблаће  
- ФК»Спартак 1976»  Трнава  

  - ФК»Слобода»  Чачак 
  - ФК»Севојно»  Севојно 

- ФК“Полет“   Трбушани 
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- ФК„Јединство“  Коњевићи 
- ФК“Савинац 1933“  Висибаба 
- ФК“Полимље“  Пријепоље 

Одсутни представници клубова: ФК“Златар“(Нова Варош), ФК“Јединство-
Путеви“(Ужице), ФК“Црнокоса“(Косјерић), ФК“Лазарица“(Прилипац), ФК“Јасен“(Бродарево) и 
ФК“Кеј“(Чачак). 

 
Присутни представници клубова „Подунавско-шумадијске“ зонске лиге (11): 

- СОФК“Карађорђе“  Топола 
- ФК“Морава“   Велика Плана  

  - ФК“ВГСК“   Велико Градиште  
- ФК“Поморавље 1946“ Влашки До  

  - ФК“Ђердап““  Голубац 
  - ФК“Борац 1932“  Раља 

- ФК“Слобода“  Липе 
- ФК“Слога Бат 1924“ Баточина 
- ФК“Шумадија“  Аранђеловац 
- СОФК“Карађорђе“  Топола 
- ФК“Слога 33“  Петровац 

Одсутни представници клубова: ФК“Омладинац“(Шетоње), ФК“РСК“(Раброво) и 
ОФК“Аранђеловац 1979“(Аранђеловац). 

 
Присутни представници клубова „Колубарско-мачванске“ зонске лиге (9): 

- ОФК»Дивци»  Дивци  
- ФК»Рибница»  Мионица 
- ФК»Задругар»  Лајковац 

  - ФК»Раднички»   Ваљево 
  - ФК»Врело-Спорт»  Врело 
  - ФК»Качер»   Белановица 
  - ОФК»Осечина»  Осечина 
  - ФК»Железничар»  Лајковац 

- ФК»Цер Петковица» Петковица 
Одсутни представници клубова: ФК“Стрмово 1968“(Стрмово), ФК“Младост“(Прњавор), 

ФК“Јединство Владимирци 1924“(Владимирци), ФК“Борац Лешница“(Лешница) и 
ФК“Раднички-Клупци“(Клупци). 
 
 

За данашњу седницу Конференције клубова предложен је следећи: 
 
 

Д Н Е В Н И   Р Е Д 
 

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

2. Упознавање са: 
 Пропозицијама такмичења 
 Календаром такмичења за пролећни део 2022/23.године 
 Трошковником Савеза за пролећни део такмичарске 

2022/23.године 
 

3. Остала питања. 
 
Предложени дневни ред усвојен је једногласно у целости. 
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ТОК СЕДНИЦЕ И ОДЛУКЕ ПО ТАЧКАМА ДНЕВНОГ РЕДА: 
 
 

1. Отварање конференције и утврђивање броја присутних овлашћених 
представника клубова 

 
Седницу Конференције клубова отворио је и поздравио све присутне, захвалио се на 

доласку и пожелео успех у такмичењу домаћин Конференција Стевановић Момир, председник 
ФС Рашког округа и представник ФК“Полет“ из Ратине. 
 

-Преко евиденционих листова представника клубова утврђено је да на 
Конференцији клубова Зонске лиге - група „Шумадијско-рашка“ присуствује 11 клубова 
(од 14), „Западно-моравске“ 8 клубова (од 14), „Подунавско-шумадијске“ 11 клубова (од 
14) и „Колубарско-мачванске“ 9 клубова (од 14), што значи да свака група зонских лига 
има кворум за одлучивање и несметан рад по питањима из своје надлежности. 

 
 Председник ФС Региона Западне Србије Небојша Живановић се затим јавио за реч, 
поздравио све присутне и навео да је основни циљ ове године регуларност такмичења. 
Живановић се захвалио на присуству генералног секретара ФСС господина Јована 
Шурбатовића. Обавестио је клубове да је у озбиљним преговорима за налажење спонзора 
зонских лига и да постоји могућност да у наредном првенственом такмичењу клубови буду 
ослобођени трошкова службених лица.  
 Генерални секретар ФСС Јован Шурбатовић се обратио свим клубовима зонских лига, 
објаснио да ће се жестоко кажњавати свака нерегуларност и да неће бити никакве толеранције 
према клубовима који не поштују прописе фудбалске организације ФСРЗС и ФСС. Такође, 
понудио је клубовима помоћ у конкретним случајевима изградње и поправке инфраструктуре, 
а преко регионалног савеза.  
 
 
 

2. Упознавање са: 
-Пропозицијама такмичења 
-Календаром такмичења за пролећни део 2022/23.године 
-Трошковником Савеза за пролећни део такмичарске 2022/23.године 

 
 

>>>Календар такмичења пролећног дела сви клубови добили су уз материјал за 
Конференцију. Пролећни део почиње 18/19.03.2023.године, а планирано је да се заврши у 
недељу 11.06.2023.године, без ванредних кола. 

Све утакмице 18.кола, због Васкршњег празника, играће се по распореду у 
СУБОТУ 15.04.2023.године. (Уколико постоји сагласност клубова, утакмице се могу 
играти и у недељу, о чему се 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 2022/23.године је остао потпуно исти 
као и у јесењем делу и може се преузети са сајта савеза, изузев у делу повећања казни за 
недостављање целокупног снимка утакмице (150.000-300.000 за први пут, а 300.000-600.000 
за други пут). 
 
 >>>Рокови за плаћање чланарине за такмичење су 15.03.2023. (прва рата-25.000,00 
динара) и 01.05.2023. (друга рата-25.000,00 динара). Клубовима су на седници достављени 
рачуни за уплату чланарине. Клубовима који нису присуствовали конференцији рачуни су 
достављени поштом на пријављене адресе клуба. 
 

>>>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 
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обавези да благовремено доставе све евентуалне промене у контакт-подацима Стручној 
служби ФСРЗС. 

>>>Службена лица на клупама су у обавези да носе ИД картице за време одигравања 
утакмица. Клубови који немају или су изгубили ИД картице у обавези су да што пре затраже 
мејлом издавање истих, а како би исте биле благовремено израђене и достављене клубовима 
до почетка пролећног дела такмичења. 

 
>>>Сви клубови морају имати ангажовано медицинско лице (лекара или 

физиотарапеута) са потребним звањем. Ако клуб нема сталног лекара, он не мора да буде 
лиценциран преко КОМЕТ система, 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 медицинског лица 
на утакмици (може и од стране гостујућег клуба). Такође, обавезно је присуство дежурног 
возила са возачем (број регистрације возила и име и презиме возача обавезно доставити 
делегату пре почетка утакмице). 
 Против клуба који не обезбеди медицинску заштиту (лекара или физиотрапеута) биће 
покренут дисциплински поступак, а утакмица ће се играти. 

 
>>>Електронска пошта Савеза (е-маил): fsrzs@verat.net или 

kurcubic.nenad@gmail.com 
 
>>>Стручна служба Савеза: 065/90-100-72 (Курчубић Ненад-референт такмичења 

зонских лига). 
 
 >>>Жиро-рачун Савеза: 150-1165-38 ЕУРОБАНК Директна банка. Све уплате обавеза 
од стране клуба према ФСРЗС ОБАВЕЗНО се уплаћују искључиво са жиро-рачуна 
клуба. 
 

Од наредне такмичарске сезоне 2023/24. у потпуности ће се примењивати Правилник 
о стручном раду ФСС, и то члан 28. тачка 4. који гласи да је минимум услова са стручни рад 
за клубове зонских лиге да обавезно морају имати ДВЕ МЛАЂЕ СЕЛЕКЦИЈЕ у редовном 
такмичењу (омладинци, кадети или пионири), а да се петлићи неће рачунати као такмичарска 
селекција. Уколико клуб не испуњава наведене услове, неће моћи да се такмичи у зонској 
лиги. Лига у којој се такмиче млађе селекције може бити на било ком нивоу такмичења 
(национални, регионални, окружни, општински/градски) и иста се мора водити у Комет 
систему. 

 
Клубови су обавештени да ће од почетка пролећног дела првенства бити у 

обавези да све своје утакмице које играју као домаћини снимају и да су у обавези да 
комплетне снимке достављају овлашћеној агенцији „Макспринт“ из Лознице, а које ће 
објављивати најзанимљивије детаље са свих утакмица на сајту савеза. У ту сврху сви 
клубови, којима је то било потребно, су добили на коришћење платформе за снимање 
утакмица, а које су у обавези да монтирају до почетка пролећног дела такмичења и о томе 
доставе фотографије Стручној служби савеза. Такође, клубови су обавештени да, уколико не 
постоје физичке могућности за монтажу платформе на западној страни, исту могу монтирати 
и на супротној страни средине терена за игру, уз достављање фотографија Стручној служби 
савеза. 

Уговори о коришћењу платформи клубовима су предати на конференцији, док су 
клубовима који нису били присутни на конференцији уговори послати редовном поштом на 
пријављене адресе. 

 
Клубови ће на своје мејл адресе добијати комплетне снимке свих утакмица своје 

групе зонске лиге. 
 
Казна за недостављање комплетног снимка утакмице или снимка лошег 

квалитета је одређена Трошковником такмичења и износе 150.000-300.000 динара за 
први пут, а у поновљеном случају 300.000-600.000 динара. 
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Упутство за снимање утакмица може се преузети на сајту савеза www.fsrzs.rs, а које 
вам преносимо у целини: 
 

 
 

Snimanje utakmice 
Obaveštenje za kamermane koji snimaju utakmice. 

Utakmica se snima od izlaska sudija na teren pa sve do napuštanja terena kako na 
poluvremenu tako i na kraju utakmice. Utakmica ne sme biti isecana prepravljana i 
montirana. Snimak cele utakmice u najbržem mogućem roku poslati na mejl 
adresu: zonefsrzs@gmail.com, najkasnije 24h po odigravanju utakmice. 
 

Utakmice slati preko servera wetransfer, sentgb, filemail ili bilo kojeg drugog servera. 
Potvrdu o slanju utakmice, a potom i o preuzimanju čuvati na svojoj mejl adresi. 

Utakmicu slati u minimalnoj HD rezoluciji. 

U opisu utakmice obavezno staviti RANG TAKMIČENJA, KOLO,  IMENA KLUBOVA, 
REZULTAT (Na primer: Šumadijsko-Raška, 1.kolo, Gruža-Karađorđe 2:1). 
 
Ukoliko za vreme utakmice dođe do bilo kakvog problema u snimanju istog momenta 
potrebno je pozvati ili proslediti sms poruku o kakvom se problemu radi na mobilni 
telefon 065/822-37-56 (Goran Petrović)“ 
 
 
 
 Контакт особа из фирме за асистенцију приликом монтирања платформи је 
Синиша Крунић (фирма „СИНМЕТАЛ“) – 065/222-16-54. 
 
 

Што се тиче комесара лига, клубови су обавештени да ће, одлуком Извршног одбора 
ФСРЗС, од пролећног дела такмичарске 2022/23. бити смањен број комесара са 4 на 2 и то: 

 
КОМЕСАРИ ЗА ТАКМИЧЕЊЕ: 
-Вујовић Љубиша из Краљева, „Шумадијско-рашка“ и „Западно-моравска“ 

зонска лига (064/822-822-5). 
-Станић Жељко из Крупња, „Колубарско-мачванска“ и „Подунавско-шумадијска“ 

зонска лига (064/647-54-17). 
 
КОМЕСАРИ ЗА СУЂЕЊЕ: 
-Милановић Горан из Петровца, „Шумадијско-рашка“ и „Западно-моравска“ 

зонска лига (063/809-26-60). 
-Ћургуз Остоја из Уба, „Колубарско-мачванска“ и „Подунавско-шумадијска“ 

зонска лига (064/274-54-71). 
 
Листе службених лица су отворене, тако да ће поједине утакмице судити судије са 

других група зонских лига, као и са виших рангова такмичења (Српска и Прва лига). На 
појединим утакмицама биће одређен и 4.судија, а чије ће трошкове сносити ФСРЗС. 

 
 
>>>Дисциплински судија: 063/778-09-87 (Зоран Јанковић) 
 
>>>Комесар за безбедност и интегритет: 069/89-22-334 (Милисав Ристивојевић) 
 
>>>Администратор Комет система: 064/137-43-38 (Звонко Јевремовић). 
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 Клубовима ће бити остављена могућност да упуте писану жалбу на суђење на 
посебном обрасцу који ће добити на мејл адресу клуба, а по одгледаном снимку утакмице. 
Попуњен и оверен образац „Примедба клуба на суђење“ са конкретним описом ситуације по 
минутама доставља се мејлом Стручној служби савеза – референту такмичења, а иста ће 
бити разматрана од стране анализатора суђења. Моле се клубови да искључиво на овај начин 
достављају своје примедбе, а никако у директном контакту са органима лиге. Рок за 
достављање примедбе на суђење је први четвртак после одиграног кола. 
 

Подсећају се клубови су у обавези да трошкове сл.лица исплате у целости по 
завршетку утакмице, односно у року од 72 часа после одигране утакмице. У противном, клуб 
је под аутоматском суспензијом и сносиће такмичарско-дисциплинске последице, сходно 
важећим прописима ФСС и ФСРЗС. Уколико се суспензија не укине до петка у 16,00 часова 
(односно клуб до тог времена не достави савезу доказ о измирењу трошкова сл.лица), 
утакмица суспендованог клуба се отказује и иста ће бити регистрована сл.резултатом 3:0 
(п.ф.) у корист противничке екипе. 
 
 
 

3. Остала питања. 
 

>>>Генерални секретар Дарко Брадоњић је обавестио све присутне клубове да 
је Фудбалски савез Региона Западне Србије у децембру 2022.године ушао у ПДВ систем 
и да се зато све уплате на жиро-рачун ФСРЗС искључиво врше са жиро-рачуна клуба 
(изузев дисциплинских казни физичких лица која се могу уплатити и од стране 
физичких лица којима је изречена казна). 

 
>>>Клубови су упознати са новим јединственим обрасцем за Специјалне 

лекарске прегледе, а на којем су у обавези да унесу специјалне лекарске прегледе за 
све играче клуба којима је то потребно у информациони систем Комет. Образац за 
Специјални лекарски преглед клубови су добили на пријављене мејла адресе клуба уз 
овај записник са конференције. 

 
>>>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. 

 
>>>Једногласном одлуком присутних представника клубова „Шумадијско-

рашке“ зонске лиге, а на основу чл.40. тачка 8. Статута ФСР Западне Србије предлаже 
се ТАНКОСИЋ ПЕТАР, представник ФК“Шумадија 1903“ из Крагујевца за делегата 
Скупштине ФСР Западне Србије испред Зонске лиге – група „Шумадијско-рашка“ за 
преостали део мандатног периода 2022-2026.година, а уместо досадашњег 
представника Лекић Живорада. 

 
>>> Једногласном одлуком присутних представника клубова „Подунавско-

шумадијске“ зонске лиге, а на основу чл.40. тачка 8. Статута ФСР Западне Србије 
предлаже се МАРЈАНОВИЋ ЖЕЉКО, представник ФК“Слога 33“ из Петровца за 
делегата Скупштине ФСР Западне Србије испред Зонске лиге – група „Подунавско-
шумадијска“ за преостали део мандатног периода 2022-2026.година, а уместо 
досадашњег представника Миладиновић Милана. 

 
Након завршетка Конференије клубова, председник савеза Небојша Живановић и 

генерални секретар ФСС Јован Шурбатовић, представницима клубова уручили су по пет 
лопти марке „Молтен“, а којима се играју утакмице Лиге Европе. 
 
 >>>Представник ФК“Мокра Гора“ Радисав Мутавџић замолио је присутне да се уложи 
напор како би се утакмице у пролећном делу играле и на територији Косова и Метохије, али 
је од стране генералног секретара савеза Д.Брадоњића добио одговор да то није могуће из 
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разлога заштите интегритета такмичења, јер су све утакмице у јесењем делу игране ван 
територије КиМ. Такође је добио обећање да ће се ово питање размотрити на почетку наредне 
такмичарске сезоне. 
 >>>Представник ФК“Раднички“ из Ваљева захтевао је да се од наредне такмичарске 
сезоне коначно у потпуности примењује Правилник о стручном раду ФСС у делу броја 
обавезних млађих селекција клуба у редовном такмичењу, а потврдан одговор добио је од 
генералног секретара савеза Д.Брадоњића. 
 >>>Представник ФК“Слога 33“ похвалио је жељу руководства да се ухвати у коштац са 
проблемима који су присутни и замолио да се обрати пажња на услове на појединим 
теренима. Предложио је такође да се на половини пролећног дела такмичења организује 
ванредна конференција клубова, а како би се анализирало тренутно стање у такмичењу. 
 >>>Представник ФК“Полет“ из Трбушана замолио је представнике савеза да се 
убудуће размотри и спречи могућност уласка екипа у виши ранг такмичења путем тендера. 
Од генералног секретара ФСС Јована Шурбатовића добио је одговор да је овај начин попуне 
лига уведен из разлога спречавања манипулације и „продаје“ ранга такмичења и усмеравања 
новца у приватне џепове, а што је ранијих година био случај. 
 
 Осталих питања није било. 
 
 

Седница конференције клубова је завршила са својим радом у 18,00.   
       
 
 

 
     Записник сачинио                        ФСР ЗАПАДНЕ СРБИЈЕ 

Ненад Курчубић, референт такмичења      Председавајући Конференције клубова 
                         Зонских лига ФСРЗС 

                    Стевановић Момир, с.р. 
        Дамњановић Благоје, с.р. 
  Вујичић Саша, с.р. 
           Ранковић Марко, с.р. 

                                                                                     
 


