ФУДБАЛСКИ САВЕЗ МОРАВИЧКОГ ОКРУГА
ЧАЧАК
Број: 01-03/2020

СЛУЖБЕНИ БИЛТЕН БР.17-03/2020
Записник са седнице Конференције клубова Моравичке окружне лиге за такмичарску 2019/2020
годину, одржане дана 05.03.2020. године у ресторану „Белви“ са почетком у 18 часова.

РАДНИ ДЕО СЕДНИЦЕ
Представнике клубова који су присуствовали Конференцији подравио је председник Конференције гдин Данбуловић Марко, који је констатовао да седници присуствује 14 клубова, одсутан
представниок ФК „Младост“ - Атеница, и пожелео успех на спортском пољу. Председник савеза
такође поздравио присутне чланове клубова уз молбу да се клубови међусобно уважавају и да
најбољи оде у виши степен а најслабији што је и нормално мора да напусти овај ранг такмичења, уз
обећање да ће се борити за максималну сарадње са свима који одлучују када је у питању такмичење,
од Комесара, Кус-а и канцеларије савеза.

Присутни представници клубова (14)
1. Омладинац
2. Јединство
3. Слатина
4. Напредак
5. Рудар
6. Јединство
7. Овчар
8. Јединство
9. Младост
10. Задругар
11. Парменац
12. Озрем ПМХ
13. Дедиње Јунајтед
14. Доња Врбава
15. Младост
16.

Заблаће
Коњевићи
Слатина
Сврачковци
Бресница
Пухово
Марковица
Горња Горевница
Прељина
Доња Трепча
Парменац
Озрем
Гуча
Доња Врбава
Атеница (није присутaн)

ДНЕВНИ РЕД
1.Отварање Конференције
2. Анализа јесењег дела првенства такмичарске 2019/2020
3. Предлог Календара за такмичење за пролећни део такм. 2019/2020 година
6. Остала питања
Дневни ред је једногласно усвојен.

1. После утврђеног броја присутних представника клубова прешло се на другу тачку дневног
реда, Анализа протеклог јесењег дела првенства такм. 2019/2020 година. Секретар, Ђоковић
Милован информисао присутне да је ИО ФСМО усвојио извештаје Комесара за такмичење и
Комесара за суђење, једногласно.
Комесар за такмичење и Комесар за суђење су у кратким цртама указали на дешавања током јесењег
дела првенства и да се из свега тога извуче поука и унапреди даљи рад уз помоћ свих нас и Вас јер је
овај пролећни део доста захтевнији и на крају одлучује о клубовима који се боре за сами врх и они
који гледају да не дођу у ситуацију да можда напусте овај ранг.
2. Утврђен је календар такмичења окружне Моравичке лиге који је ИО ФСМО усвојио, да
превенство почне 14/15.03.2020. године без и једног ванредног кола, а које се завршава
07.06.2020. године, као и одигравања последња 2 (два) кола која се играју истога дана и у исто
време.
Поднети захтев ФК „Слатина“ – Слатина да промени термин одигравања привенствених
утакмица са недеље како је било у јесењем делу, за одигравање у СУБОТУ, прихваћено
једногласно
Представницима клубова је још једанпут указано на понашање сваке екипе која је у
такмичењу с обзиром на дешавања у нашем окружењу и санкционисања како то стоји у закону
о спорту.
Да не бих дошли у незавидну ситуацију око санкционисања клуба који се не придржава
основних начела које закон препознаје, као јавне манифестације, окупљања, молимо Вас да
барем испунимо ону форму која је у вези саме, ПРИЈАВЕ-ОБАВЕШТЕЊА МУП-у за
одигравање превенствене утакмице у којој мора да осим основних података, када се
игра, време, место, са ким, стоји и следеће,
- Обавезно клуб домаћин уноси имена и презимена редара или техничких лица,
свеједно, њих (4) са уписаним бројевима личних карата и наравно Комесара за
безбедност како је то и до сада било.
- Копија или оргинал пријаве – обавештења са потврдом поште о њеном на време
слању МУП-у, се даје делегату утакмице који је дужан да исту достави савезу уз сву
осталу пратећу документацију са одигране утакмице.
Под тачком 3. Остала питања још једанпут је указано на донешену одлуку ИО ФСМО која се
односи на исплату према службеним лицима, у којој се наводи следеће,
-

ТРОШКОВИ СЛУЖБЕНИМ ЛИЦИМА ИЗМИРИВАТИ НАКОН ОДИГРАНЕ
УТАКМИЦЕ ИЛИ НАЈКАСНИЈЕ ДО СРЕДЕ ПРЕ ПРВОГ НАРЕДНОГ
ДОМАЋИНСТВА, ИЛИ СЛЕДИ АУТОМАТСКА СУСПЕНЗИЈА БЕЗ УПОЗОРЕЊА!
Конференција клубова завршила рад у 19,00 часова
Моравичка окружна лига

