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ПОСЕБНЕ ПРОПОЗИЦИЈЕ ЗА ПРВИ СТЕПЕН ПРВЕНСТВА 

 МЛАЂИХ КАТЕГОРИЈА 

Члан 1. 
Првенство за млађе категорије, као целовито такмичење, одржава се у три категорије и то: 

- Пионирке и Пионири 
- Кадеткиње и Кадети 
- Јуниорке и Јуниори. 

Сва такмичења се одвијају у складу са овим Пропозицијама, Анексом пропозиција, Правилником о такмичењу 
ОСС, Правилником о регистрацији одбојкашких клубова ОСС, Правилником о регистрацији играча ОСС, 
Међународним правилима одбојкашке игре и Правилником о дисциплинској и материјалној одговорности ОСС.  

Члан 2. 
Први степен првенства на региону игра се искључиво по  лигашком систему, где свака екипа мора да одигра 
минимум 6 утакмица.  
На финални турнир првенства Србије за јуниоре-ке, кадете-киње, пионире-ке, квалификоваће се прваци са 

квалификационог турнира региона који одреди Такмичарска комисија  ОС Србије, јер поједини региони немају 

довољан број екипа по категоријама.  

Право учешћа у такмичењу имају екипе клубова које су регистровани на територији Републике Србије. 

Члан 3. 
Директор такмичења ОС Србије сваке године објављује годишта такмичара који имају право наступа за клубове - 
за сваку категорију посебно у женској и мушкој конкуренцији за текући циклус такмичења. 
Сви такмичари морају имати уредне такмичарске лиценцне картоне на којима фотографија мора одговарати 
узрасном добу такмичара са важећим лекарским прегледом на обрасцу М - 3, који не може бити старији од шест 
месеци. Уколико играч-ица нема такмичарски лиценцни картон, дозвољава му-јој се наступ уз утврђивање 
идентитета путем личне карте или друге важеће исправе са фотографијом, узима изјава Представника клуба (о 
разлогу недостатка легитимације и гарантовању постојања важећег лекарског прегледа), а Клуб доставља на увид 
легитимацију, односно лекарски преглед МОС-у Зајечар у року од 48 часова.
Наступ Тренера, Лекара и Физиотерапеута условљен је лиценцирањем од стране органа који спроводи 
такмичење.  
Сви тренери на основу Закона о спорту и нормативних аката УОТ Србије у такмичарској 2018/2019. години
морају да имају РАДНУ ДОЗВОЛУ ЗА ТРЕНЕРЕ коју издаје Комисија ОС Србије и УОТ Србије и да буду 
присутни на тренерском семинару како би стекли услов за добијање Тренерске лиценце, а основни услов за 
лиценцирање Лекара и Физиотерапеута је признавање звања према нормативним актима Медицинске комисије 
ОС Србије. 

Уколико Тренер, Лекар и Физиотерапеут немају лиценцу, поступак је исти као и за Играче-ице. 

Играчи и тренери могу да имају само 1 (једну) лиценцу. Играч може да обавља и функцију судије, док тренер не 

може да буде и судија. 

На основу Закона о спорту ''ОПЕРАТИВНИ ТРЕНЕРИ ОДБОЈКЕ'' не могу радити са децом узраста од 6-14 

година и не могу добити лиценцу за вођење утакмица ПИОНИРА и ПИОНИРКИ. 

Члан 4. 
Укупан број бодова који екипе освајају на једној утакмици је 3 (три). У случају резултата 3:0 или 3:1 победничка 
екипа осваја сва 3 (три) бода, а поражена екипа 0 (нула) бодова. 
У случају резултата 3:2 победничка екипа осваја 2 (два) бода, а поражена екипа 1 (један) бод.  
Пласман се утврђује на основу броја остварених победа. У случају истог броја победа, пласман одлучује 
већи број освојених бодова, односно бољи количник у сетовима уколико је број бодова исти, односно бољи 
количник у поенима, уколико су број бодова и количник у сетовима исти.  
Екипа која својом грешком не одигра утакмицу, кажњава се одузимањем једног бода (-1). 

Члан 5. 
Основни услов за пријаву и укључење клубова у такмичење за млађе категорије у првом степену је да исти 
поседују лиценцу ''А'', ''Б'' или ''Ц'' (највише 2 године за новоосноване клубове)  за текућу годину и да се такмиче 
са сениорском екипом, уз пријаву матичном регионалном одбојкашком савезу  најкасније до 10. септембра. 
Максималан износ Пријавнине  за први степен такмичења може бити: 
Јуниорска категорија 7.000 дин. 
Кадетска категорија    6.000 дин. 
Пионирска категорија 5.000 дин. 



Клубови су обавезни да до прописаног рока уплате Пријавнину за такмичење, која улази у Фонд заједничких 
трошкова за организацију и спровођење такмичења. 
Само у првом кругу (регионалном-међурегионалном), из једног клуба може учествовати више екипа у истој 
категорији. 
Екипе које су стекле право за учешћа на Финалним првенствима Србије, а не пријаве се за исти, плаћају казну у 
износу од 100.000 динара и аутоматски су суспендованe до уплате казне. 

Члан 6. 
Првенства Зајечарског округа за млађе категорије у свим фазама спроводи  МОС ЗАЈЕЧАР.

Члан 7. 
Најкасније 8 дана пре одигравања утакмице клуб-домаћин је обавезан да писмено (телеграмом, телефаксом 
или електронском поштом) обавести МОС Зајечар и противничку екипу о термину и сали где ће се одиграти
утакмица.  

Члан 8. 
Утакмице се играју на основу Међународних правила одбојкашке игре. 

Члан 9. 
На захтев Клуба МОС Зајечар  може одобрити промену термина и дворане за одигравање утакмица уколико је
сагласана противничка екипа. Уколико се утакмице клубова, који учествују у званичним међународним 
такмичењима или КУП-у Србије, поклапају са терминима редовног кола такмичења, утакмице ових Клубова се 
играју преко недеље која претходи редовном колу или, уз дозволу МОС-а Зајечар, најкасније до почетка наредног
кола. 

Члан 10. 
Дужности Клуба-домаћина су: 

а) Да најкасније 45 минута пре почетка утакмице судијама и гостујућој екипи обезбеди  свлачионице и 
терен за одигравање утакмице. 

б) Да истакне заставу Републике Србије; 
в) Да организује редарску службу (најмање 1 униформисаног редара); 
г) Да обезбеди исправне "МИКАСА - МВА 200"  лопте за загревање гостујуће екипе (једна лопта на два 

играча-ице); 
д) Да обезбеди две исправне "МИКАСА - МВА 200" лопте за одигравање утакмице; 
ђ) Да обезбеди ручни семафор са бројевима од 0 до 50; 
е) Да обезбеди важећи међународни Записник; 
ж) Да постави сто и столице за службена лица на утакмици; 
з) Да постави посебне клупе или столице за резервне играче-ице, тренере, лекаре, физиотерапеуте (по 10 

седећих места), 
и) Да обезбеди судијску столицу; 
ј) Да обезбеди званичног Представника клуба, који се ставља на располагање Првом судији по питању 

организације утакмице; 
к) Да обезбеди таблице са бројевима од броја 1 до броја 20 за замену Играча-ица за обе екипе; 

Домаћин утакмице је одговоран за организацију пре, у току и после одигранe утакмицe. 

Члан 11. 
Клуб-домаћин је обавезан: 

а) Да обезбеди ДЕЖУРНОГ ЛЕКАРА који је у обавези да буде присутан у сали од почетка званичног загревања 
екипа на мрежи. Дежурни лекар мора да има приручну АПОТЕКУ за пружање прве помоћи. 
Дежурни лекар легитимише се ЛЕКАРСКОМ ЛЕГИТИМАЦИЈОМ лекарске Коморе Републике Србије. 
Утакмица не може почети без присуства дежурног лекара, а у случају да се утакмица игра одговорност 
преузимају Клуб-домаћин. 

б) Да обавести  Министарство унутрашњих послова о скупу. 

Непоштовањем наведених обавеза Клуб-домаћин преузима на себе све законске последице. 

Члан 12. 
Уколико организатор није извршио све техничке припреме, Први судија утакмице ће одредити време од 15 
минута да се уочени пропусти отклоне. 
Одлука и разлози за неодигравање утакмице се уносе у Записник, који потписују Први судија и званични 
Представници обе екипе. 
Сметње изазване елементарним непогодама, оштећење или уништење инсталација у сали ударом грома и 
нестанак електричне енергије на ширем подручју се сматрају вишом силом. 

Први судија одлучује о способности терена на коме треба да се одигра утакмица. У случају више силе, Први 

судија процењује да ли су сметње објективне природе и доноси одлуку о времену почетка утакмице. 



Члан 13. 
За време трајања утакмице за записничким столом седе записничар, представник клуба-домаћина и дежурни 
лекар, ако другачије не одреди Први судија. 

На клупи за резервне играче-це могу се налазити само у записнику пријављени играчи-це, тренери, 
физиотерапеути и лекар. 
За сваку утакмицу Првог, Другог судију и Записничара одређује надлежни Врховни судија територијалне 
судијске организације, уз поштовање договорених принципа. 
Судије су обавезни да се пријаве најкасније један сат пре почетка утакмице представницима клубова. Уз 
обострану сагласност клубова, у случају недоласка једног или обојице судија, могу судити судије одговарајућег 
ранга присутни у дворани или сали, што се констатује у записнику уз потпис оба капитена пре утакмице. 
После завршетка утакмице капитени обе екипе су обавезни да потпишу записник у три примерка, од којих се 
оргинал шаље Комесару такмичења, а по једну копију преузимају представници клубова. 

Члан 14. 
На утакмицу, резултат утакмице, суђење, и повреду пропозиција такмичења може се уложити Жалба која мора 
бити најављена у записнику са одигране утакмице пре потписивање записника. 

Писмено образложење жалбе и потврда о уплати таксе мора се доставити МОС-у Зајечар најкасније 48 часова по
одигранoј утакмици. По Жалбама које не испуњавају наведене услове неће се поступати. Жалба која се односи на 
право наступа члана екипе, неисправност терена или осветљења, подноси се пре почетка утакмице. 

МОС Зајечар доноси Решење о жалби најкасније 5 дана од дана пријема Жалбе, на које се може уложити Жалба
другостепеном органу (УО МОС Зајечар) у року од 3 дана по добијању Решења. Жалба другостепеном органу не
одлаже извршење казне, осим у случају суспензије. Другостепено решење мора бити донето у року од 8 дана од 
дана пријема жалбе и оно је коначно. 

Члан 15. 
Званичним лицима на утакмицама припада такса за обављену дужност и путни трошкови за путовање у одласку и 
повратку до места сталног боравка (исто важи и за утакмице које су из било ког разлога прекинуте). Уколико се 
утакмица не одигра, службеним лицима припада 50% од прописане таксе и путни трошкови из овог члана. 
Службена лица су дужна да приликом доласка на утакмицу користе најкараћу релацију за путовање. Признају се 
путни трошкови за коришћење аутобуса или воза, ако домаћину одговара може и 1 ауто уз предходну најаву и 
договор (8 лит. на 100 км плус путарина). 

Члан 16. 
Најкасније један сат пре одигране утакмице, Клуб-домаћин исплаћује таксе (уколико их није уплатио на жиро - 
рачуне најкасније 3 дана уочи утакмице) и путне трошкове службеним лицима на утакмици. 
Клуб, који то не учини, подлеже аутоматској суспензији и санкцији за неизвршену обавезу, коју изриче МОС 
Зајечар. У том случају службена лица су обавезна да обаве своју дужност на утакмици.

Члан 17. 
МОС Зајечар спроводи поступак, изриче суспензије, мандатне казне и казне за прекршаје у такмичењу и повреде
одредаба ових Пропозиција такмичења. 

Члан 18. 
Неизвршавање финансијских обавеза и уплата мандатних казни у предвиђеном, односно прописаном року 
повлачи аутоматску суспензију. МОС Зајечар изриче и санкцију за неизвршену обавезу према овим
Пропозицијама такмичења. 

Учесник такмичења, одстрањен до краја утакмице, аутоматски је суспендован и кажњен забраном наступања за 
све клупске селекције на следећој утакмици, све до уплате предвиђене новчане казне клубу за изречену санкцију. 
Клуб који из неоправданих разлога не наступи на 3 утакмице, искључује се из даљег такмичења. 

Члан 19. 
Одредбе Правилника о такмичењу ОСС, Правилника о регистрацији одбојкашких клубова ОСС, Правилника о 
регистрацији играча ОСС, Правилника о дисциплинској и материјалној одговорности ОСС и осталих 
нормативних аката и одлука ОСС, примењиваће се код свих питања која нису регулисана овим Пропозицијама. 
Тумачење Посебних Пропозиција такмичења даје МОС Зајечар.

Члан 20. 
Посебне Пропозиције такмичења за млађе категорије ступају на снагу даном њиховог доношења. 

       МОС Зајечар



АНЕКС ПРОПОЗИЦИЈА  ПРВЕНСТВА ЗА МЛАЂЕ КАТЕГОРИЈЕ 

ЗА ТАКМИЧАРСКУ 2017/2018.  

Члан 1. 
У првом степену такмичења млађих категорија за такмичарску 2018/2019. годину, право наступа имају само 
играчи регистрованих клубова, и то: Пионирке 2004. и млађе, пионири 2003. и млађи, кадеткиње 2002. и млађе, 
кадети 2001. и млађи, јуниорке 2000.  и млађе и јуниори 1999. и млађи.

ВИСИНА МРЕЖЕ: 224 цм. 230 цм.
224 цм. 243 цм. 

ПИОНИРКЕ  
КАДЕТКИЊЕ  
ЈУНИОРКЕ 224 цм. 

ПИОНИРИ  
КАДЕТИ  
ЈУНИОРИ 243 цм. 

Члан 2. 
Клуб који преда утакмицу без борбе или се утакмица не одигра његовом кривицом, обавезан је да уплати МОС-у 
Зајечар 10.000,00 динара.
Кажњени клуб је обавезан да цео износ уплати до наредног кола, у противном, утакмицу наредног кола и све 
друге до измирења обавеза губи службеним резултатом. 

У случају одустајања од такмичења (и када уплати пријавнину), клуб који одустане обавезан је да уплати МОС-у 
Зајечар износ од 40.000,00 динара и примењује се члан 52. Правилника о такмичењу ОС Србије.

Члан 3. 
Клуб учесник такмичења обавезан је да на име пријавнине - котизације изврши уплату МОС-у Зајечар у износу
од 7.000,00 динара за јуниорске, 6.000,00 за кадетске и 5.000,00 за пионирске категорије.
Лиценцирање екипа за млађе категорије износи 5.000,00 динара по екипи. 

Члан 4. 
Висина судијских такси износи за: 

Јуниоре - ке: 
Кадете - иње: 
Пионире - ке: 

2.400  (1.000 + 1.000 + записничар 400) динара, 
2.400  (1.000 + 1.000 + записничар 400) динара, 
2.400  (1.000 + 1.000 + записничар 400) динара.

Све санкције за судије, као и за све учеснике такмичења доноси МОС ЗАЈЕЧАР.

Члан 5. 
Санкције за учињене прекршаје: динара: 

а)  Неблаговремена пријава термина  утакмица .................................................................. 1.000 
б)  Недостављање тражених изјава, докумената и потврда, 

непотписивање записника са утакмица ........................................................................... 1.000 
в) Неизвршавање финансијских обавеза у року .................................................................        1.000 
г)  Писање неумесних примедби у протоколу или записнику, 

одустајање од најављене жалбе ............................................................................ 2.000 
д) Неисправан семафор, непрописна опрема играча-ца, непрописан терен за игру, 

непрописне таблица за замену играча  ................................................................... ..........  1.500 

Такмичарски бројеви екипа: 

Пионирке: 

1. Винер - Бор
2. Књажевац - Књажевац
3. Тимок - Зајечар
4. Зајечар - Зајечар
5. Озрен - Сокобања
6. Бор - Бор

Пионири: 

1. Ниш - Ниш
2. Књажевац - Књажевац
3. Тимок - Зајечар
4. Озрен - Сокобања

Кадеткиње: 

1. Зајечар - Зајечар
2. Мајданпек - Мајданпек
3. Бор - Бор
4. Винер - Бор

Кадети: 

Јуниорке: 

1. Винер - Бор
2. Хајдук Вељко - Неготин
3. Тимок - Зајечар
4. Бор - Бор

5. Ђердап - Кладово

Јуниори: 

1.
2.
3. Тимок - Зајечар
4. сл.так.број

Хајдук Вељко - Неготин
Ниш - Ниш



ђ) Пропусти судија и записничара  .............................................................................. 800 - 2.000 
е)  Неизвршавање обавеза по чл. 10 -13 Посебних пропозиција ................................. 2.000 - 4.000 
ж)  Неоправдано кашњење почетка утакмице, неоправдано кашњење 

 на утакмицу, самовољна промена термина и сале  ................................................. 2.000 
з) Ометање рада судија и записничког стола ........................................................................  3.000 
и) Бацање меких предмета на терен ....................................................................................  2.000 
ј) Бацање тврдих предмета на терен ....................................................................................  3.000 
к) У тежим случајевима неспортског понашања - вређања гостујуће екипе или службених 
      лица, следи забрана играња на том терену или играње без публике 1-2 утакмице уз  
      новчану казну од .......................................................................................................... 10.000 

У случају забране играња на свом терену, екипа мора заказати утакмицу у месту удаљеном најмање 25 км 
ваздушне линије од тог терена. 

л)  За улазак гледалаца на терен и извршен физички напад на играче-це или 
 службена лица, изриче се казна забране играња на свом терену од 2-4  
 утакмице и новчана казна од .................................................................................................... 15.000 -  25.000 

љ)  За виновнике прекида утакмице – новчана казна клубу ........................................................ 25.000 

м) Неспортско понашање учесника такмичења: 

црвени картон ...........................................    750 динара 
искључење ................................................   1.500 динара 
одстрањење  ..............................................   3.000 динара 

Против одстрањеног члана екипе покреће се дисциплински поступак и аутоматски је суспендован. 

н)   Тежи дисциплински преступи играча: 

1. Неспортско понашање и покушај напада, претње играчима и службеним
      лицима: 2- 4 утакмице забране наступа и новчана казна клубу..............................   8.000 – 10.000 

2. Учесник међусобног обрачуна: 3-6 утакмица забране наступа и
        новчана казна од ........................................................................................... 10.000 – 20.000 
3. Виновник међусобног обрачуна играча: 6-12 месеци забране
        наступа и новчана казна од ........................................................................... 20.000 – 30.000 

Новчане казне за своје играче-ице, тренере, лекаре и физиотерапеуте измирује клуб. 

Напомена: За поновљени прекршај износ казне се удвостручава. 

њ)    Неизвршавање обавезе по одлуци МОС Зајечар (за исти прекршај) повлачи казне:

Први пут ………………………………. 1.500,00 динара 
Други пут ……………………………… 3.000,00 динара 
Трећи пут ……………………………… 4.500,00 динара 

Члан 6. 
Такса на жалбу првостепеном органу (МОС Зајечар) износи 8.000,00 динара, а другостепеном (УО МОС-а 
Зајечар) 15.000,00 динара.

Члан 7. 
Клуб који не добије од противничке екипе информацију о термину утакмице, најкасније 8 дана пре почетка 
утакмице обавезан је да се преко канцеларије МОС Зајечар информише о распореду и термину одигравања 
утакмице, у противном, сноси последице које настану због пропуста у информисању. 

Члан 8. 
Сва првенства млађих категорија у првом степену такмичења почињу по распореду такмичења МОС-а Зајечар за
Такмичарску 2018 - 2019. годину.

МОС Зајечар

Све информације и обрасце можете да преузмете на сајту МОС-а:  
www.moszajecar.net 



Клубови су у обавези:

1.

2. Да у предвиђеном року по ропозицијама такмичења доставе термин одигравања утакмице
мејлом, противничкој екипи и канцеларији  МОС-а Зајечар.

Судије су у обавези: 

1. Да примењују Посебне и Анекс пропозиције такмичења  за млађе категорије за
такмичарску 2018/2019. годину.

2. Да по завршетку утакмице поруком пошаљу резултат утакмице на телефон 061/2712765

3. Да најкасније  6 (шест) сати од завршетка утакмице први судија пошаље извештај са 
одигране утакмице на  Е-mail: moszajecar019@gmail.com

4. Да записник, делегатски извештај и путне налогe први судија пошаље POST - EXPRESS
поштом првог радног дана по одиграној утакмици MОС-у Зајечар:

МЕЂУОКРУЖНИ ОДБОЈКАШКИ САВЕЗ ЗАЈЕЧАР
Илије Бирчанина 1/2 ,   19350  КЊАЖЕВАЦ
Митић Саша  061/2712765

Јуниорке 1. коло 26/27.01.
2019.

Број 

утакмице
Домаћин
I судија

Гост
II судија 

Сала
Време

201 
Бор

Записничар:

Тимок 
Записничар:

Винер 
Маринковић М.

Филиповић Л. Ј.

Милошевић М.

Милојковић Ј.

Тасић Л.

Боронговић К.

   Н. 17

   С. 17

СЦ "БОР"

ОШ " Бранко Радичевић"

Најава следећег кола

Хајдук Вељко 202 

Да се за сваку утакмицу придржавају  Посебних и Анекс пропозиција за млађе 
категорије за такмичарску 2018/2019. год.

Јуниорке 2. коло 02/03.02.
2019.

Број 

утакмице
Домаћин
I судија

Гост
II судија 

Сала
Време

203 
Тимок

Записничар:

Хајдук Вељко 
Записничар:

Бор

.
Винер 204 

Јуниори 1. коло 02/03.02.
2019.

Број 

утакмице
Домаћин
I судија

Гост
II судија 

Сала
Време

301 
Ниш

Записничар:

Тимок 

Слободна екипа
Хајдук Вељко 



КАЛЕНДАР ТАКМИЧЕЊА МЛАЂИХ КАТЕГОРИЈА МОС-а  ЗАЈЕЧАР  
ЗА ТАКМИЧАРСКУ 2018/2019 годину 

Први степен за Јуниоре - Јуниорке  мора бити завршен најкасније  
Први степен за Кадете - Кадеткиње   мора бити завршен најкасније 
Први степен за Пионире - Пионирке   мора бити завршен најкасније  

до 06/07.03.2019. 
до 13/14.04.2019. 
до 13/14.04.2019. 

           Б Е Р Г Е Р О В Е    Т А Б Л И Ц Е 

за 3 и 4 екипе: за 5 и 6 екипа: за 7 и 8 екипа: 

1. коло: 1-4, 2-3 1. коло: 1-6, 2-5, 3-4 1. коло: 1-8, 2-7, 3-6, 4-5
2. коло: 4-3, 1-2 2. коло: 6-4, 5-3, 1-2 2. коло: 8-5, 6-4, 7-3, 1-2
3. коло: 2-4, 3-1 3. коло: 2-6, 3-1, 4-5 3. коло: 2-8, 3-1, 4-7, 5-6

4. коло: 6-5, 1-4, 2-3 4. коло: 8-6, 7-5, 1-4, 2-3
5. коло: 3-6, 4-2, 5-1 5. коло: 3-8, 4-2, 5-1, 6-7

6. коло: 8-7, 1-6, 2-5, 3-4
7. коло: 4-8, 5-3, 6-2, 7-1

Све информације и обрасце можете да преузмете на сајту МОС-а:Св

www.moszajecar.net 

ЈАНУАР Пионирке Пионири Кадеткиње Кадети Јуниорке Јуниори

ФЕБРУАР 

09/10. 
  13. 
16/17. III  I V 
23/24.  IV   II VI 

МАРТ 
02/03.  V I
09/10. VI II
16/17. VII 
23/24. VIII 
30./31.   IX 

АПРИЛ 
06/07.  X
13/14. 

 I 
  II

02/03. 
  06. 

  III
IV
V

    I

 II

 IV
   V
 VI

     I
     II
    III
    IV

26/27.

 III
  IV

    V

   VI

20/21.    X
    IX
VIII

  VII
   VI

III



2. Сале и термини одигравања утакмица за сезону 2018/2019. 

Клуб Место и адреса одигравања утакмица 
Стални 

термини 

1. TИМОК ЈКП ''Тимок'', Парк шума Краљевица б.б., Зајечар

2. НИШ 1.СЦ "Чаир", 9. бригаде 10, Ниш;
2.ОШ ''Мирослав Антић'' Књажевачка 156, Ниш

3. КЊАЖЕВАЦ Хала Техничке школе, Карађорђева 52, Књажевац

4. ВИНЕР Спортски центар Бор, Зелени булевар б.б., Бор , 
. .,   5. ОЗРЕН СШ "Бранислав Нушић" , Митрополита Михаила 5 Сокобања

6. ЂЕРДАП Спортска хала " Језеро " Рибарска б.б.,  Кладово

7. СРЦ ''6.август'', Капетанска б.б., Мајданпек - 

8. ЗАЈЕЧАР ЈКП ''Тимок'', Парк шума Краљевица б.б., Зајечар

9. ХАЈДУК 
ВЕЉКО

ОШ ''Бранко Радичевић'', Интернационалних бригада 57, Неготин 

10. БОР Спортски центар Бор, Зелени булевар б.б., Бор

МАЈДАНПЕК

Све информације и обрасце можете да преузмете на сајту МОС-а:  

www.moszajecar.net 
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