П Р О П О З И Ц И Ј Е
ТАКМИЧЕЊА ЗА ПРВЕНСТВЕНЕ УТАКМИЦЕ ОМЛАДИНСКЕ,
КАДЕТСКЕ И ЛИГA ПИОНИРА И ПЕТЛИЋА ФСРИС У ПРВЕНСТВУ 2019/2020. ГОДИНЕ
1. ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
1) Овим Пропозицијама утврђују се услови за организовање и спровођење такмичења за
првенство Омладинске, Кадетскe и Лиге пионира и петлића ФСРИС.
2) Пропозицијама се посебно регулишу следеће области везане за првенствено такмичење:
састав лиге, игралишта, организација утакмице, одлагање утакмица, право наступања и
утврђивање идентитета играча, тренери, делегати, судије, дисциплински прекршаји, жалбе,
регистровања утакмица, утврђивање пласмана, најмањи број играча и замене, лекарски
преглед, финансијске одредбе, проходност и обнављање лига, минимум услова за стручно педагошки рад и награде.
Члан 2.
1) Такмичењем Омладинске, Кадетске и лиге пионира и петлића ФСРИС руководи Извршни
одбор ФСРИС, са седиштем у Нишу, Ул. Николе Дражића бр.15, преко органа које именује
посебном одлуком.
2) Директора лиге и Комесара за суђење млађих категорија и Дисциплинског судију ФСРИС
именује Извршни одбор ФСРИС.
3) Комесар за суђење одређује судије за утакмице у складу са Правилником о судијама и суђењу,
а Директор лиге орган је за доношење одлука везаних за такмичење у првом степену као и за
одређивање делегата. Дисциплински судија надлежан је за примену Дисциплинског правилника
у надлежности ФСРИС.

САСТАВ ЛИГА
Члан 3.
1) Такмичење у Омладинској лиги одвијаће се у јединственој лиги са 13 екипа.
2) Такмичење у кадетској категорији одвијаће се у две лиге. Прва Кадетска лига има 16 екипа
док Друга Кадетска лига 14 екипа.
3) У лиги пионира и петлића такмичење се одвија у јединственој лиги са 16 екипа и са две друге
лиге („Југ“ са 11 екипа и „Север“ са 12 екипа).
4) Уколико екипа има 2 тима у истој категорији, потребно је да пре почетка првенства достави
спискове играча који би наступали за сваки од тимова и до краја првенства такви играчи треба
да наступају за тим на чијем се списку налазе.
5) Екипа која се пласира у Омладинску и Кадетску лигу ФС Србије, може ФСРИС-у поднети
пријаву за наступ њихове друге екипе (ако је имају) у првој лиги ФСРИС. Друга екипа се
такмичи ван конкурнције и не може као првак да уђе у Квалитетну лигу. Одлуку о прихватању

пријаве за наступ омладинске/кадетске друге екипе у Прву лигу ФСРИС доносе органи ФСРИС,
на основу увида у документацију и испуњавању услова за такмичење. У тој другој екипи не
могу наступити играчи који наступају у екипи која се такмичи у квалитетној лиги. Клубови
који имају две екипе (у лиги ФСС и у ФСРИС такмичењу) обавезни су да предају спискове за
сваку екипу посебно у летњем и у зимском прелазном року. Играчи са списка прве екипе не
могу наступати за другу екипу, док играчи са списка друге екипе могу наступати највише на
20% утакмица прве екипе. Прекорачењем услова наступа губе право наступа за другу екипу.
6) Такмичење у лиги пионира и петлића одвијаће се паралелно, тако што ће клубови приликом
утврђивања распореда – жребања добијати исте такмичарске бројеве, што значи да су
противници у сваком колу у обе конкуренције исти.
Такмичење у лиги петлића неће бити такмичарског карактера, јер је то припремна лига за
старије узрасте и водиће се табела.
По правилу утакмице пионира играју се пре утакмица петлића, с тим што је могућ
другачији договор клубова.
Све остале пропозиције такмичарског карактера остају обавеза за све учеснике.
Члан 4.
1) Организацију утакмица спроводе клубови који играју на домаћем терену и дужни су да се
старају о успеху организације утакмице.
2) Фудбалска руководства са седиштем у месту одигравања утакмица дужна су да пруже сву
неопходну помоћ за успешну организацију утакмице.
Члан 5.
1) У Омладинској лиги такмичење се организује по двоструком бод систему и спроводи у два
дела (пролећни и јесењи део), тако што ће сваки клуб по једном бити домаћин и једном бити
гост.
2) У Првој и Другој лиги кадета такмичење се организује по двоструком бод систему и спроводи
у два дела (пролећни и јесењи део), тако што ће сваки клуб по једном бити гост и једном
домаћин.
3) У Лиги пионира и петлића такмичење се организује на следећи начин: Прва лига са 16
клубова – двоструки бод систем, Друга лига Југ са 11 клубова – двоструки бод систем, Друга
лига Север са 12 клубова по двоструком бод систему.
4) Утакмице у конкуренцији омладинаца и кадета трају 2 х 45 минута, утакмице пионира трају
2 х 40 минута а утакмице петлића 2 х 35 минута.

2. ИГРАЛИШТА
Члан 6.
1) Сви клубови морају имати сопствено или уговором обезбеђено игралиште за сваку
такмичарску годину.
2) Клубови су обавезни да утакмице Омладинске, Кадетске и Лиге пионира и петлића ФСРИС
организују на теренима где своје утакмице играју њихове прве (сениорске) екипе или на терену
свог или другог клуба који је званично регистрован за одигравање утакмица или на терену
који је регистрован за одигравање утакмица млађих категорија од стране надлежног органа за
такмичарску 2019 / 2020 годину.
3) Игралишта на којима се играју утакмице омладинаца, кадета, пионира и петлића морају
бити званично примљена од надлежне комисије ФСРИС.

3. ОРГАНИЗАЦИЈА УТАКМИЦЕ
Члан 7.
1) Организацију утакмице спроводе домаћи клубови.
2) Као домаћи клуб сматра се првоименовани клуб, назначен у распореду утакмица
Члан 8.
1) Клуб домаћин обавезан је :
- да сваку утакмицу писмено пријави надлежном органу МУП у року који одреди тај
орган, а најкасније 5 дана пре одигравања утакмице и истовремено тражи потребан број
полицајаца.
- Одобрење МУП –а за организовање утакмице или потврду о примљеној писменој
пријави домаћи клуб предаје делегату пре почетка утакмице. Уколико утакмица није
пријављена надлежном органу, утакмица се неће играти.
- да осигура безбедност судија, делегата, гостујућег и свог клуба и других службених лица
како пре, тако за време одигравања и по завршетку утакмице,
- да одреди главног дежурног који је одговоран за целокупну организацију утакмице и у
обавези је да омогући делегату вршење дужности,
- да обезбеди здравствену заштиту и возила за случај повреде играча и име и презиме
лекара и број возила писмено достави делегату утакмице као и све остале податке у вези са
утакмицом.
- да не дозволи да у службеним просторијама буду лица која на то немају право,
- да обезбеди најмање 3 (три) фудбалске лопте одговарајућег квалитета,
- да обезбеди обрасце записника ФСРИС и да се записник обавезно куца na рачунару.
Члан 9.
1) Клуб - домаћин дужан је да гостујућем клубу обезбеди сигуран и пријатан боравак у месту
одигравања утакмице, да се стара о дочеку и испраћају гостујуће екипе као и да јој обезбеди све
остале услове у вези са одигравањем утакмице.

4. ПРАВО НАСТУПА И УТВРЂИВАЊЕ ИДЕНТИТЕТА ИГРАЧА
Члан 10.
1) На утакмицама Омладинске, Кадетске и лиге пионира и петлића ФСРИС имају право
наступања сви правилно регистровани играчи који су стекли право наступања по одредбама
Правилника о фудбалским такмичењима ФСС и Правилника ФСС о регистрацији клубова и
играча.
2) Сви играчи и евентуални заменици морају бити уписани у записник утакмице пре почетка
утакмице.
Члан 11.
1) На утакмицама омладинаца могу наступити играчи рођени 2001. године и млађи. На
утакмицама омладинаца право наступа имају 2 (два) играча рођена 2000. године.
2) На утакмицама кадета могу наступити играчи рођени 2003. године и млађи.

3) На утакмицама пионира право наступа имају играчи рођени 2005. године и млађи.
4) На утакмицама петлића право наступа имају играчи рођени 2007. године и млађи.
5) Изузетно од одредаба под 1) и 2) овог члана на утакмицама омладинаца могу наступати и
играчи са навршених 15 година а на утакмицама кадета играчи са навршених 13 година, ако су
од специјалне лекарске комисије оглашени способним за наступање на утакмицама
одговарајућег узраста с тим да им је то право потврђено од стране надлежног органа за
регистрацију и унето у фудбалску легитимацију. У лиги пионира могу наступати играчи који на
дан одигравања утакмице имају напуњених 12 година, а у лиги петлића 10 година.
6) Ако тим на утакмицама наступи са играчем који није испунио услове из претходних ставова,
одговараће по одредбама Дисциплинског правилника ФСС, с тим што ће клуб сносити и друге
последице предвиђене прописима ФСС и ФСРИС.
7) Право наступања и идентитет свих играча који наступају и оних који ће евентуално
наступити као заменици, у присуству овлашћених представника оба клуба, утврђује пре
почетка утакмице делегат утакмице, односно судија утакмице уколико нема делегата, а за
играче који су уписани у записник а који нису стигли на почетак утакмице, непосредно пре
уласка у технички простор.
8) Овлашћени представници оба клуба су дужни да 60 минута пре почетка утакмице предају
делегату спортске легитимације играча који ће наступити, као и легитимације заменика.
Члан 12.
1) За утврђивање идентитета и права наступања за играче омладинце и кадете обавезна је осим
фудбалске легитимације и једна од следећих важећих личних исправа: лична карта, путна
исправа (пасош), возачка дозвола односно важећа фотокопија једне од наведених исправа са
оригинал овером од стране овлашћеног државног органа или матичног фудбалског савеза. За
играче пионире и петлиће обавезна је фудбалска легитимација и ђачка књижица оверена од
школе са фотографијом такође овереном на угловима печатом школе или фотокопијом исте.
2) Играч који приликом утврђивања идентитета није имао ни фудбалску легитимацију ни
личну карту, путну исправу, возачку дозволу или ђачку књижицу нема право наступа.
3) Изузетно од одредаба претходног става, клуб може ставити у тим играча који нема фудбалску
легитимацију под условом да поседује једну од личних исправа наведених у претходним
ставовима овог члана и уз обавезну потврду о важећем лекарском прегледу, с тим да се то
констатује у записнику и да фудбалску легитимацију играча у року од 24 сата достави
Директору лиге.
4) Овлашћени представници клубова имају право увида у фудбалске легитимације и личне
исправе играча у присуству делегата или судије утакмице.
5) Ако приликом прегледа фудбалских легитимација делегат или овлашћени представник
противничког клуба посумњају у исправност овог документ, делегат задржава легитимацију и
доставља је са личном исправом или овереном фотокопијом личне исправе и записником
Директору лиге.

5. ОДЛАГАЊЕ УТАКМИЦА
Члан 13.
1) Одлагање утакмица може одобрити једино надлежни такмичарски орган
2) Када се утакмица одлаже због болести играча (тровање, грип и сл.), а не због спортске
повреде играча, то се може учинити ако су болесна најмање 4 играча једног клуба.
3) Ако клуб, који учествује у овом такмичењу, даје играче за репрезентацију селекције ФСС и
ФСРИС, неће бити одлагања утакмица које су утврђене календаром такмичења.

4) Клубови који евентуално уговоре одигравање међународних утакмица у земљи или
иностранству у терминима у којима се играју утакмице редовног кола, неће моћи да траже
одлагање својих утакмица одговарајућег кола.
5) Одложене утакмице морају да се одиграју најкасније 30 дана од првобитног термина
одигравања утакмице.

6. ТРЕНЕРИ
Члан 14.
1) Тренер може обављати дужност на утакмици само ако има дозволу за рад у одређеном клубу у
складу са одредбама одговарајућег правилника.
Клуб је обавезан да тренерима омогући стручно усавршавање.
- Набавку стручне литературе
- Учествовање на семинарима које организује надлежна стручна организација тренера и
то најмање на једном семинару годишње.

7. ДЕЛЕГАТИ
Члан 15.
1) Делегат на утакмици, као званични представник ФСРИС, заступа руководство такмичења и
врши надзор над утакмицом.
2) Делегате за утакмице ове лиге одређује Директор лиге са листе делегата савезних лига,
републичке и зонских лига a по потреби и са нижих лига.

8. СУДИЈЕ
Члан 16.
1) Првенствене утакмице могу судити само активне испитане фудбалске судије који се налазе на
листама за суђење утакмица Српске лиге, зонских лига, окружних лига и градске лиге ФС
Ниша , а по потреби и са виших листа о чему одлучује Комесар за суђење .
2) Судије за утакмице ФСРИС одређује Комесар за суђење са листа судија из става 1. овог члана.
3) Судија је дужан да поступа у складу са Правилима фудбалске игре, да пре почетка утакмице
прегледа игралиште и одлучи да ли је терен подобан за игру.
4) Судија је дужан да у записник утакмице унесе своје примедбе и да га овери потписом.
5) У случају искључења играча, играча заменика или службених лица у техничком простору,
судија у записник утакмице наводи разлоге искључења, а за остале прекршиоце такмичарске
дисциплине уноси пријаву у записник, како би делегат могао да спроведе поступак узимања
изјава у вези са наводима у пријави.

9. ДИСЦИПЛИНСКИ ПРЕКРШАЈИ
Члан 17.
1) О дисциплинским прекршајима играча, спортских и стручних радника клубова у овом
такмичењу одлучује Дисцуплински судија лиге на основу одредаба Дисциплинског правилника
ФСС.

2) На одлуку Дисциплинског судије има места жалби у року од 8 (осам) дана по пријему
службеног саопштења.
3) Одлуке Дисциплинског судије, које се односе на појединце (играче, тренера, спортског
радника) или клуб, објављују се у складу са одредбама ових Пропозиција.

10. ЗАБРАНА НАСТУПАЊА ЗБОГ СУСПЕНЗИЈЕ И ПОСЛЕДИЦЕ
Члан 18.
1. Суспендовани клуб, не може наступити на јавној утакмици све док траје суспензија
2. Све утакмице одигране у време суспензије изречене због неизвешавања правоснажних
одлука надлежних органа или неизвршења неспорних обавеза насталих из такмичења
предвиђених пропозицијама надлежног такмичења,регистроваће се са 3-0 (пар-форфе) у
корист противника.
Члан 19.
1) Клуб који се налази под суспензијом због неизмирених разних обавеза не може наступити, а
утакмице се региструју са 3-0 (пар-форфе), у корист противничког клуба.
2) Ако суспендовани клуб наступи на утакмици, утакмица ће се регистровати са 3-0 (пар-форфе)
за противнички клуб, а клуб ће бити кажњен према Дисциплинском правилнику ФС Србије.

11. ЖАЛБЕ
Члан 20.
1) Жалбу на одиграну утакмицу у првом степену , по свим основама, решава Дисциплински
судија.
2) Жалбу на регуларност утакмице може поднети сваки учесник овог такмичења, који сматра да
је оштећен резултатом утакмице на коју се жали.
3) Жалбе по свим основама морају се уложити у року од 2 (два) дана од одигране утакмице са
образложењем и свим потребним доказима у два примерка и доказом о уплаћеној такси. Уплата
таксе се врши на текући рачун ФСРИС број : 160-17756-61.
4) Уколико рок за улагање жалбе истиче у недељу или на државни празник, рок за улагање
жалби се продужава за први наредни радни дан.
Члан 21.
1) Неблаговремено уложене, необразложене, недокументоване, нетаксиране и недовољно
таксиране жалбе неће се разматрати.
2) У оцени благовремености жалбе и рока уплате одговарајуће таксе узимаће се у обзир датум
поштанског жига на препорученом писму, односно вирманском налогу.
Члан 22.
1) Свака жалба у првом степену мора бити решена у року од 15 дана од дана пријема жалбе,
изузев ако жалба спада у надлежности другог органа. У том случају решавање жалбе се одлаже
до коначне одлуке надлежног органа.
2) Жалба у другом степену мора бити решена у року од 15 дана од дана пријема жалбе.
Члан 23.

1) Жалба на одлуку у првом степену подноси се у року од 8 дана од пријема првостепене одлуке
Комисији за молбе и жалбе ИО ФСРИС, уз уплату одговарајуће таксе чију висину утврђује
надлежни орган ФСРИС.
2) Жалба на одлуку Комисије за молбе и жалбе у другом степену је коначна.
3) Трошкови жалбеног поступка падају на терет клуба који изгуби спор.
Члан 24.
1) У случају да другостепени орган не донесе одлуку у року од 15 дана, сматраће се да жалба није
усвојена, а оштећени клуб има право да поднесе предлог за подизање захтева за заштиту
Правилниика ФСС у смислу члана 69. Правилника о фудбалским такмичењима ФСС.
2) Рок за подношење предлога је 8 дана по истеку рока из претходне тачке овог члана.

12. РЕГИСТРОВАЊЕ УТАКМИЦА
Члан 25.
1) Све одигране утакмице региструје Директор лиге у року од 15 дана од дана одигравања.
Уколико је на неку утакмицу уложена жалба, рок за регистрацију утакмице се продужава до
доношења одлуке по жалби, односно до правоснажности те одлуке.
2) Једном регистрована утакмица не може се поништити од стране Директора лиге осим у
случајевима који су изричито предвиђени Правилником о фудбалским такмичењима ФСС.

13. УТВРЂИВАЊЕ ПЛАСМАНА
Члан 26.
1) Пласман клубова на табели се одређује бројем освојених бодова. Тим који победи осваја 3
(три) бода, у случају нерешеног резултата оба тима освајају по 1 (један) бод, а тим који је
изгубио утакмицу остаје без бодова.
2) За све остале појединости у вези са утврђивањем пласмана клубова на табели примењиваће
се одредбе из одговарајућег члана Правилника о фудбалским такмичењима ФСС.

14. НАЈМАЊИ БРОЈ ИГРАЧА И ЗАМЕНЕ
Члан 27.
1) Утакмица може да почне ако један од тимова има најмање 7 играча.
2) Играчи који не наступе од почетка утакмице могу накнадно ући у игру све док утакмица
траје до завршетка утакмице, а на начин предвиђен Правилима фудбалске игре, уколико су пре
почетка утакмице уписани у записник као играчи или заменици.
3) Ако један тим остане за време игре са мање од 7 играча, судија је дужан да игру прекине, а
уколико тим није у могућности да у року од 5 минута наступи са минималним бројем играча
дужан је да трајно прекине утакмицу.
4) У случају прекида утакмице због мање играча од 7, утакмица се региструје службеним
резултатом 3:0 (пар - форфе) у корист противника, уколико овај до прекида није постигао бољи
резултат.

Члан 28.
1) На првенственим утакмицама Омладинске, Кадетско и Лиге пионира и петлића ФСРИС
може се у току утакмице извршити замена свих седам играча уписаних у записник као резерве.

15. ЛЕКАРСКИ ПРЕГЛЕД
Члан 29.
1) Сваки играч мора бити лекарски прегледан и оглашен способним за наступање. Лекарски
преглед мора бити убележен у фудбалску легитимацију играча.
2) Рок важности лекарског прегледа за играча који на дан прегледа има најмање 17 година важи
6 месеци а за млађе играче четири месеца.
3) Без лекарског прегледа играч не може наступити за тим.
4) Специјални лекарски преглед важи четири месеца за играча кадета за наступ у омладинском
тиму.
5) Са специјалним лекарским прегледом, све док је на снази, играч може наступати на свим
утакмицама и у случају да је истекао рок важности редовног прегледа.
16. ФИНАНСИЈСКЕ ОДРЕДБЕ
Члан 30.
1) Клубови домаћини исплаћају путне трошкове и таксу за обављање дужности судија, делегата
(судијама обавезно пре утакмице, а делегату - посматрачу после утакмице) у висини коју
утврђује надлежни орган ФСРИС.
2) Судије утакмице лиге млађих категорија уплаћују таксу на жиро-рачун ФСРИС 160-17756-61
у висини од 10% од наплаћене прописане таксе.

Члан 31.
1) Клубови домаћини који из било којих разлога не поступа по одредби под 1) чл. 27 ових
Пропозиција, аутоматски су суспендовани и не могу играти наредне утакмице све док не изврше
обавезу плаћања трошкова претходне утакмице, а утакмице које не буду играли због изречене
суспензије биће регистроване службеним резултатом 3:0 (пар - форфе).

17. ПРОХОДНОСТ И ОБНАВЉАЊЕ ЛИГЕ
Члан 32.
1) По завршетку првенства Омладинске и Кадетске лиге првопласирана екипа стиче право
играња у одговарајућој лиги ФС Србије.
2) Првак Прве лиге пионира стиче право играња на турниру за добијање победника ФСС. Из
Прве лиге пионира испадају 2 најслабије пласирана тима. С обзиром да је првенство друге лиге
пионира организовано у две групе, прваци тих група попуниће наредне сезоне прву лигу
пионира.

3) Право играња у одговарајућим лигама ФС Србије не могу стећи клубови чије екипе већ
наступају у одговарајућим лигама ФС Србије у такмичарској 2019/2020. години.
4) Из прве кадетске лиге испада најслабије пласирани тим.
5) Из прве кадетске лиге испада још онолико клубова колико се врати из кадетске лиге ФСС, а
припадају територији ФСРИС.
6) У прву кадетску лигу ФСРИС улази првак друге кадетске лиге.
7) Одлуку о обнављању односно о попуњавању Омладинске, Кадетске лиге и Лиге петлића
ФСРИС до одређеног броја клубова доноси , такође, Извршни одбор ФСРИС.
8) За прелазак у виши ранг и попуну лига, Извршни одбор ФСРИС има право да изврши
процену финансијског стања, створених услова, играчког потенцијала, стручних и аматерских
радника у клубовима, а у циљу утврђивања и обезбеђивања стабилних услова који гарантују
нормално и несметано такмичење у вишем рангу.
9) Екипа која одустане у току такмичења неће моћи да пријаву екипу у наредне три године и
биће кажњена новчаном казном у износу од 50.000,оо динара.

18. МИНИМУМ УСЛОВА ЗА СТРУЧНО - ПЕДАГОШКИ РАД
Члан 33.
1) Сви клубови основу свога рада заснивају на стварању услова за стручно - педагошки рад са
млађим категоријама играча.
2) Минимум услова за стручно - педагошки рад у клубовима чине они услови који су дати у
Правилнику ФСС о нормативима и минимуму услова за стручно - педагошки рад у клубовима,
као и они који су прописани одговарајућим одлукама ФС Србије и ФСРИС.
3) Сви клубови за рад у клубу обавезно морају имати стручна лица – школоване фудбалске
тренере и то: прва Омладинска и прва Кадетска лига минимум “Б“ лиценцу, док за остале
млађе категорије тренери морају имати минимум „Ц“ лиценцу, за које су дужни да обезбеде
оверену дозволу за рад од стране ФСРИС.
4) Контролу поседовања лиценце и оверене дозволе за рад тренера врши делегат утакмице.

19. СЛУЖБЕНИ БИЛТЕН
Члан 34.
1) Све одлуке објављују се у Службеном билтену, који може бити штампан или се званично
објављује преко веб сајта ФСРИС.
2) У Службеном билтену се објављују распореди утакмица, са местима и временом одигравања,
и то најкасније 7 (седам) дана пре почетка првенства.
3) Одлуке Дисциплинског судије које се односе на клуб или појединца (играча, тренера или
фудбалског радиика) као и остале одлуке објављују се у Службеном билтену у виду кратког
саопштења, а заинтересованим клубовима доставља се писмени отправак одлуке с
образложењем и поуком о правном леку.
4) Клубови су обавезни да извршавају одлуке из Службеног билтена, да прате службена
саопштења и да на захтев доставе одговоре у достављеном року, у противном подлежу
дисциплинској одговорности.

20. НАГРАДЕ
Члан 35.
1) Прваци Омладинске, Кадетске и Лиге пионира и петлића добијају од ФСРИС у трајно
власништво пехаре на којима се урезује име клуба и година освајања првенства.

21. ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 36.
1) За све што није предвиђено овим Пропозицијама важе одредбе Правилника о фудбалским
такмичењима ФСС, Дисциплинског правилника ФСС и осталих прописа и одлука ФС Србије и
ФС региона источне Србије.
Члан 37.
1) Одлуке које доноси Извршни одбор ФСРИС о спровођењу такмичења непосредно се
примењују и обавезују све клубове у лигама млађих категорија ФСРИС.
Члан 38.
1) Ове Пропозиције ступају на снагу даном усвајања, а примењиваће се од првог кола јесењег
дела првенства такмичарске 2019/2020. године.

Председник ФСРИС
Новица Тончев с.р.

