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ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПРАВИЛНИКА О ТАКМИЧЕЊУ - ТАЧКА 12 ДНЕВНОГ РЕДА 

 - Мења се члан 4 Правилника о такмичењу у табеларном приказу и гласи: 

Члан 4 

Систем сениорских такмичења за жене у ингеренцији КСС од сезоне  2018/2019  је, 

шематски приказан, следећи: 

ШЕМА СИСТЕМА ТАКМИЧЕЊА КСС - СЕНИОРКЕ 2018/2019 

2.ЖРЛ 1.ЖРЛ 2.ЖЛС 1.ЖЛС 

КС ВОЈВОДИНА СЕВЕР 

14 клубова 

(1/2) 

2.ЖЛС 

12 клубова 

(2/2) 

 

1.ЖЛС 

12 клубова 

(-/2) 

(-/4) 

 

КС БЕОГРАД 

РКС ЗАПАДНА 

СРБИЈА 

ЈУГ 

14 клубова 

(1/2) 

РКС ЦЕНТРАЛНА 

СРБИЈА 

РКС РАШКО 

КОСОВСКИ 

МЕТОХИЈСКИ 

РКС ИСТОЧНА 

СРБИЈА 

РКС ЈУЖНА СРБИЈА 

 

Систем сениорских такмичења за жене у ингеренцији КСС од сезоне  2019/2020  је, 

шематски приказан, следећи: 

ШЕМА СИСТЕМА ТАКМИЧЕЊА КСС - СЕНИОРКЕ 2019/2020 

2.ЖРЛ 1.ЖРЛ 2.ЖЛС 1.ЖЛС 

КС ВОЈВОДИНА СЕВЕР 

14 клубова 

(1/2) 

2.ЖЛС 

12 клубова 

(2/2) 

1.ЖЛС 

10 клубова 

(-/2) 

КС БЕОГРАД 

РКС ЗАПАДНА 

СРБИЈА 

ЈУГ 

14 клубова 

(1/2) 

РКС ЦЕНТРАЛНА 

СРБИЈА 

РКС РАШКО 

КОСОВСКИ 

МЕТОХИЈСКИ 



РКС ИСТОЧНА 

СРБИЈА 

РКС ЈУЖНА СРБИЈА 

 

- Мења се члан 12 Правилника о такмичењу  и гласи : 

Члан 12 

Прва женска лига Србије (1.ЖЛС) је први, односно највиши ранг такмичења у 

Републици Србији у сениорској женској конкуренцији. 

Клубови који за то испуњавају услове обавезно играју 1.ЖЛС, у складу са 

пропозицијама такмичења, без обзира на учешће у међународним регионалним и другим 

међународним такмичењима. 

1.ЖЛС се игра на целој територији Србије, по двоструком бод систему као 

јединствена лига од дванаест (12) клубова. 

По завршетку редовног дела такмичења 1.ЖЛС, четири најбоље пласирана клуба 

играју Play off, који се игра само за првака лиге, док је пласман осталих клубова је 

одређен на основу пласмана у редовном делу такмичења,  на следећи начин: 

 - ПОЛУФИНАЛНЕ УТАКМИЦЕ Play off -  парови се одређују на основу пласмана у 

редовном делу такмичења;  ПОЛУФИНАЛЕ 1 – 4 и ПОЛУФИНАЛЕ 2 – 3, игра се на две 

добијене утакмице, с тим да је домаћин прве утакмице клуб који је боље пласиран у 

редовном делу такмичења, док се домаћин даљих утакмица одређује наизменично. 

 - ФИНАЛЕ Play off -  победник ПОЛУФИНАЛА 1 – 4 игра против победник 

ПОЛУФИНАЛА 2 – 3; игра се на три добијене утакмице, с тим да је домаћин прве 

утакмице клуб који је  боље пласиран у редовном делу такмичења, док се домаћин даљих 

утакмица одређује наизменично. 

 Пласман клубова за међународна регионална и друга међународна такмичења се 

одређује на основу пласмана у такмичењу, по редоследу – првак /победник Play off 

такмичења/ и даље по пласману у редовном делу такмичења 1.ЖЛС. 

Из 1.ЖЛС,у такмичарској сезони 2018/2019, након редовног дела такмичења, у 

нижи ранг директно прелазе два (2) , четири ( 4 ) најслабије пласирана клуба. 

1.ЖЛС од сезоне 2019/2020 се игра на целој територији Србије, по 

двоструком бод систему као јединствена лига од десет (10) клубова 

По завршетку редовног дела такмичења 1.ЖЛС, осам најбоље 

пласираних клубова играју Play off, који се игра само за првака лиге, док је 

пласман осталих клубова је одређен на основу пласмана у редовном делу 

такмичења,  на следећи начин: 

- ЧЕТВРТФИНАЛНЕ УТАКМИЦЕ Play off -  парови се одређују на основу 

пласмана у редовном делу такмичења;  ЧЕТВРТФИНАЛЕ 1 – 8, 2 – 7, 3 – 6, 4 – 5 

игра се на две добијене утакмице, с тим да је домаћин прве утакмице клуб који 

је боље пласиран у редовном делу такмичења, док се домаћин даљих утакмица 

одређује наизменично. 



 - ПОЛУФИНАЛНЕ УТАКМИЦЕ Play off -  СЕ ИГРА ПО СИСТЕМУ ПОБЕДНИК 

ЧЕТВРФИНАЛНЕ УТАКМИЦЕ  1 – 8, ПРОТИВ ПОБЕДНИКА ЧЕТВРФИНАЛНЕ 

УТАКМИЦЕ  4 – 5, ПОБЕДНИК ЧЕТВРФИНАЛНЕ УТАКМИЦЕ  2 – 7 ПРОТИВ 

ПОБЕДНИКА ЧЕТВРФИНАЛНЕ УТАКМИЦЕ  3 – 6,   игра се на две добијене 

утакмице, с тим да је домаћин прве утакмице клуб који је боље пласиран у 

редовном делу такмичења, док се домаћин даљих утакмица одређује 

наизменично. 

 - ФИНАЛЕ Play off -  победник ПОЛУФИНАЛНИХ УТАКМИЦА 1- 8 / 4 - 5  

игра против победника ПОЛУФИНАЛНИХ УТАКМИЦА  2 – 7 / 3 – 6 ; игра се на 

три добијене утакмице, с тим да је домаћин прве утакмице клуб који је  боље 

пласиран у редовном делу такмичења, док се домаћин даљих утакмица 

одређује наизменично. 

Из 1.ЖЛС,од такмичарске сезоне 2019/2020, након редовног дела такмичења, у 

нижи ранг директно прелазе два (2) најслабије пласирана клуба. 

 
     

 ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ КСС 

Драган Гачић 
 

 


