
 
 

 
 

 

 

ОДЛУКА  

О УТВРЂИВАЊУ БРОЈА, СТРУКТУРЕ, И САСТАВА ПРЕДСТАВНИКА-ДЕЛЕГАТА У 

СКУПШТИНИ ФСРИС ЗА МАНДАТНИ ПЕРИОД 2019-2023 ГОДИНА 

 

Члан 1. 

 

 Утврђује се број, структура и састав представника-делегата у Скупштини ФСРИС 

за мандатни период 2019-2023 године и начин њиховог избора и то: 

 

- ФС Расинског округа 2 

- ФС Поморавског округа 2 

- ФС Јабланичког округа 2 

- ФС Нишавског округа 2 

- ФС Ниша 2 

- ФС Борског округа 2 

- ФС Зајечарског округа 2 

- ФС Пиротског округа 2 

- ФС Топличког округа 2 

- ФС Пчињског округа 2 

- Стручно-струковна организација фудбалских тренера 1 

- Стручно-струковна организација фудбалских судија 1 

- Српске лиге Исток 1 

- Зонских лига  3 

- Женског фудбала 1 

- Футсала 1 

- Радна заједница 1 

- Клубови који се такмиче у Супер лиги 3 

- Клубови који се такмиче у Првој лиги Србије 3 

- 
Фудбалски ветерани, заслужни фудбалски спортисти и 

спортски радници 
4 

 

Статус клуба из претходног става овог члана одређује се према лиги у којој се клуб 

такмичи у време одржавања седнице Скупштине.  

Делегате територијалних фудбалских савеза из става 2, овог члана, одређује 

Извршни одбор надлежног територијалног фудбалског савеза.  

Делегате стручно-струковних организација из става 2 овог члана, одређују извршни 

одбори тих организација.  
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Делегате футсала и женског фудбала из става 2 овог члана, одређују надлежне 

комисије ФСРИС из тих области.  

Делегата радне заједнице ФСРИС из става 2 овог члана бирају сва лица радно 

ангажована по било ком основу у ФСРИС, већином гласова тих лица на збору који сазива 

решењем генерални секретар ФСРИС, док делегате фудбалских ветерана, заслужних 

фудбалских спортиста и спортских радника из става 2 овог члана бира ИО ФСРИС на 

предлог председника ФСРИС својом посебном одлуком.  

Делегате клубова са територије ФСРИС који се такмиче у Суперлиги Србије и 

клубова са територије ФСРИС који се такмиче у Првој лиги «Србија» бирају овлашћени 

представници тих клубова, на посебним-одвојеним зборовима клубова, које заказује и 

којима председава генерални секретар ФСРИС.  

Делегате Српске лиге „Исток“ и Зонских лига ФСРИС бирају овлашћени 

представници свих клубова ових лига на посебним седницама Конференција клубова ових 

лига.  

 Извршни одбор ФСРИС утврђује да ли је избор чланова Скупштине из става 2 овог 

члана извршен у складу са одредбама Статута ФСРИС и непосредно након пријема одлука 

надлежних органа из ставова 4,5,6,7,8 и 9 овог члана којима су одређени делегати, доноси 

одлуку о верификацији мандата представника у Скупштини ФСРИС. 

Скупштина ФСРИС за мандатни период 2019-2023 године има укупно 39 ( тридесет девет) 

чланова. 

 

 

 

 

 

Члан 2. 

 

 О спровођењу ове одлуке стараће се ИО ФСРИС, секретаријат и Одбор за 

спровођење избора, извршни органи територијалних фудбалских савеза и стручно 

струковне организације фудбалских судија и фудбалских тренера. 

 

Члан 3. 

 

 Ова одлука ступа на снагу даном и часом доношења. 

 

 

 

У Нишу, 19.02.2019. године         Председник  ФСРИС 

     Новица Тончев с.р. 

 

         
 

 


