
Записник и одлуке са састанка форума Подунавско – Колубарске зоне  

(центар, са представницима клубова) 

 

Састанку су присуствовали: 

Председник форума: Н. Радовић; чланови: М. Ненадовић, А. Бељић, С. Госта; одсутни 
оправдано: Д. Видић и М. Виријевић; представници клубова присутни: З. Лазић – 
Смедеревац, Ж. Тошић – Смуђ Пожаревац, Р. Марковић – Лињак Мало Црниће, С. 
Живановић – Јасеница С. Паланка, М. Ненадовић – Млава Петровац, Д. Милетић – Језава 
Мала Крсна, Д. Радановић – Језава Смедерево, Н. Радовић – Дунавац Костолац; одсутни 
оправдано: Д. Видић - Колубара Ваљево,  М. Савић – Букуља Аранђеловац, Добрица – М. 
Павлавић Мића Младеновац; присутан председник ССРС: Драган Бошковић 

- Дневни ред предложен и једногласно усвојен: 
 
1. Информација о чланарини, котизацији, лиценцама за клуб, секције, такмичаре, 

судије и тренере. 
2. Календар такмичења Подунавско – Колубарске зоне за све категорије и 

формирање мини лиге младих У14. 
3. СП у Смедереву информације и формирање тима зоне 
4. Разно 

 
- Рад по дневном реду:  

 
1. Уводно информационо излагање Н. Радовић, обавестио клубове да се 

испоштују одлуке Форума Србије од 03.02.2015 у Београду. У дискусији 
учествовали: С. Живановић, А. Бељић, М. Ненадовић. Потребно је да Савез 
достави информацију са задњег полагања за судије одржаног у Смедереву. 

2. Календар такмичења предложио Н. Радовић, у дискусији учествовали сви 
присутни и једногласно је усвојено: 
 

· 19. април 2015. лига младих 1. коло – канал Сартида; У14 

· 25-26. април 2015. двокружно појединачно сениорско првенство зоне за све 
лиценциране сениоре, пријава до 19. априла 2015. поименично – канал 
Сартида 

· 03. мај 2015. лига младих 2. коло – канал Сартида; У14 

· 10. мај 2015. појединачно регионално првенство даме – канал Сартида 



· 07. јун 2015. лига младих 3. коло – канал Сартида; У14 

· 14. јун 2015. појединачно првенство зоне У14, У18, У23 – канал Сартида  

 

Једногласно усвојена одлука о формирању лиге младих У14 – комесар лиге А. 
Бељић (063 224839), помоћник Д. Радановић (065 6868222). Пропозиције: екипно – 
3 члана у екипи; могућност састављања екипе из два и више клубова. 
 
3. Информације о току припрема за СП у Смедереву 2015. године 

 
Напомене су изнели: М. Ненадовић, Д. Бошковић, Н. Радовић; у дискусији су 
учествовали сви присутни са својим предлозима и запажањима. Донета је 
једногласна одлука да се формира тим са зоне у који улазе сви представници 
клубова Подунавско – Колубарске зоне (11 клубова).  
Дефинисати обим и врсту послова, сврстати по приоритету (Смедеревац) па 
укључити тим са зоне у зависности од природе и потребе послова на 
реализацији планираних активности на стази у сарадњи са ОСР Смедеревцем, 
организационим одбором и тимом ССРС уз конкретна задужења. 
Ангажовати људе који су учествовали у припреми Јадранско – Подунавске лиге 
2013. године (С. Госта, З. Лазић) око водене површине приобаља, како би се 
створио услов за порибљавање. С. Госта контакт са Ковин – механизацијом. 
  

4. Разно 
 
Једногласна одлука да се да сагласност З. Панићу да може да конкурише за в.д. 
селектора У23. 

 

Састанак одражан у просторијама ОСР Смедеревац – Акваријус, са почетком у 15:20 и 
завршетком у 16:40. 

 

 

Председник форума: 

Ненад Радовић         

 


