ФУДБАЛСКИ САВЕЗ МОРАВИЧКОГ ОКРУГА
ЧАЧАК
Број: 01-03/2021

СЛУЖБЕНИ БИЛТЕН БР.01-03/2021
Записник са седнице Коnференције клубова Моравичке окружне лиге за такмичарску 2020/2021
годину, одржане дана 15.03.2021. године у ресторану „Бабић“ са почетком у 17 часова.

РАДНИ ДЕО СЕДНИЦЕ
Присутни: Председник, Бошковић Драшко, Јевремовић Звонко ген. секретар, Богдановић Милета
комесар за такмичење, Крупеж Милорад комесар за суђење, секретар, Ђоковић Милован
Представнике клубова обе групе који су присуствовали Конференцији подравио је генерални
секретар ФСМО Јевремовић Звонко, који је констатовао да седници присуствује 18 представника
клубова, одсутан представник ФК „Бацковац УТД“ – Г. Милановац и представник ФК „Драгачево“ –
Гуча који се уредно јавио и оправдао свој недолазак. Такође пожелео успешан рад конференције и
замолио присутне за коментаре по основу донешених одлука од стране ИО ФСМО које имате у
материјалу за ову седницу, као и максималне и коректне сарадње и међусобно уважавање клубова у
наставку пролећног дела првенства такмичарске 2020/2021

Присутни представници клубова група „А“ (10)
1. Прилике
2. Ракова
3. Овчар
4. Слатина
5. Спартак
6. Морава
7. Озремица
8. Драгачево
9. Воћар
10. Јединство

Прилике
Ракова
Марковица
Слатина
Трнава
Катрга
Бершићи
Гуча, (није присутан)
Котража
Пухово

Присутни представници клубова група „Б“ (10)
1. Рудар
2. Јединство
3. Младост
4. Задругар
5. Орловац
6. Бацковац УТД
7. Јединство
8. Доња Врбава
9. Напредак
10.Озрем ПМХ

Бресница
Коњевићи
Прељина
Доња Трепча
Мрчајевци
Г. Милановац, (није присутан)
Горња Горевница
Доња Врбава
Сврачковци
Озрем

ДНЕВНИ РЕД
1. Отварање Конференције
2. Анализа јесењег дела првенства такмичарске 2020/2021
3. Предлог календара за такмичење за пролећни део такм. 2020/2021 година
4. Остала питања
Дневни ред је једногласно усвојен.
2. После утврђеног броја присутних представника клубова прешло се на другу тачку дневног
реда, анализа протеклог јесењег дела првенства такм. 2020/2021 година ген. секретар,
Јевремовић Звонко информисао присутне да је и поред одређених проблема током
првенства, ИО ФСМО усвојио извештаје Комесара за такмичење и Комесара за суђење,
једногласно.
3. Утврђен је календар такмичења окружне Моравичке лиге који је ИО ФСМО усвојио, да
превенство почне 27/28.03.2021. године а завршава 23 маја 2021. године, а након тога
првопласиране екипе из обе групе играју две утакмице 30.05. и 06.06.2021. године, за пласман
у виши степен такмичења, последње пласиране екипе из обе групе иду у нижи степен
такмичења, као и уколико се то догоди, одигравања „бараж“ утакмица предпоследњих екипа
из обе групе , ради обезбеђивања места екипи која се враћа из вишег степена /зонског/, такође
у термину одигравања за пласман екипа у виши степен такмичења, 30.05. и 06.06.2021. године
4. Под тачком остала питања још једанпут је указано на донету одлуку ИО ФСМО која се односи
на измене Пропозиција такмичења окружне Моравичке лиге за такм. 2020/2021 годину, као и
за такм. 2021/2022 а која се односи на број клубова, поново две групе од по 10 клубова и нови
систем такмичења, трокружни, 27. кола, 14 у јесен и 13 у пролеће.
Одлука о износима такси службеним лицима,
- Надокнада за суђење износи 3.200,оо динара, а вршење делегатске дужности 2.400,оо дин.
Путни трошкови остају исти.
Представник ФК „Јединство“ – Горња Горевница г-дин Глишић Иван је замолио руководство
конференције да подели представницима клубова предлог за разматрање другачијег система
такмичења за наредну такмичарску годину 2021/2022 годину, и прокоментарисао саму идеју и
суштину регуларнијег такмичења у односу на понуђени трокружни систем. Нема ништа против за
овај део који се односи на број клубова у две групе, али мисли да је његов предлог за „Плејоф“ и
„Плејаут“ много интересантнији и завређује више пажње и интересовања код свих екипа. У том
случају бих се играло 28 кола.
ФК „Овчар“ – Марковица г-дин Петровић Драган је изразио своје незадовољство о одлукама ИО за
повећање износа такси службеним лицима, као и могућност прихватања идеје за овај предлог г-дина
Глишић Ивана.
Представник ФК „Јединство“ – Коњевићи г-дин Максимовић Милинко – Зврка, указао је да он
као клуб или било који клуб који је први на табели у обе групе, да се осећају кажњеним са овим
системом такмичења из разлога што и као првак у својој групи ниси сигуран за пролаз, односно
пласман у виши степен такмичења. Треба размотрити ову идеју-предлог г-дина Глишић Ивана за
наредну такм. годину.
Г-дин Бошковић Драшко председник савеза поздравио све присутне представнике екипа и указао
на донету одлуке о трокружном систему као једном од предлога. Тачно је да се разматрао и овај
предлог који је г-дин Глишић Иван образложио али да су чланови ИО у датом тренутку прихватли
као решење за овакав систем, трокружни. Можемо у наредном периоду да разговарамо и о овим
могућностима! За таксе службеним лицима које су увећане није било уопште полемике јер се и саме
нису мењале, односно повећавале већ дуги низ година и у окружењу су биле нешто виће у односу на
нас.

На крају се након дискусија представника клубова, г-дин Јевремовић Звонко обратио присутнима
да уколико постоји већа заинтересованост клубова за промену система такмичења за наредну сезону,
обрате у писаној форми савезу и да се на време може реагововати.

-

ТРОШКОВИ СЛУЖБЕНИМ ЛИЦИМА ИЗМИРИВАТИ НАКОН ОДИГРАНЕ
УТАКМИЦЕ ИЛИ НАЈКАСНИЈЕ ДО СРЕДЕ ПРЕ ПРВОГ НАРЕДНОГ
ДОМАЋИНСТВА, ИЛИ СЛЕДИ АУТОМАТСКА СУСПЕНЗИЈА

Конференција клубова завршила рад у 18,00 часова
Моравичка окружна лига

