На основу члана 47. Статута ФС Србије (Службени лист ФСС
"Фудбал", ванредни бр. 2/2012 и 8/2014), Извршни одбор Фудбалског савеза
Србије на седници одржаној 12. 07. 2016. године, донео је

ОД ЛУКУ
О СИСТЕМУ СТАЛНИХ ТАКМИЧЕЊА ЗА ПРВЕНСТВО
ФУДБАЛСКИХ ЛИГА СРБИЈЕ ЗА ЖЕНЕ И НАДЛЕЖНИМ
ОРГАНИМА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ТАКМИЧЕЊА НА НИВОУ
ФУДБАЛСКОГ САВЕЗА СРБИЈЕ ЗА СЕЗОНУ
2016/2017
I - СИСТЕМ ТАКМИЧЕЊА
Члан 1.
Овом Одлуком уређује се систем сталних такмичења за првенство
фудбалских лига Србије за жене на нивоу Фудбалског савеза Србије, почев
од такмичарске 2016/2017 сезоне и питања о организацији и начину рада
такмичарских и дисциплинских органа којима је ФС Србије поверио вођење
такмичења.
Члан 2.
Првенства фудбалских такмичења у женском фудбалу у такмичарској
сезони 2016/2017 на нивоу Републике Србије биће организована на следећи
начин:








Супер лига
8 клубова
Прва лига Србије
8 клубова
Друга лига " Север"
4 и више клубова
Друга лига "Запад"
4 и више клубова
Друга лига "Југ"
4 и више клубова
Развојна лига млађих категорија за жене; 4 и више клубова
Фудбалски куп Србије у женском фудбалу
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Члан 3.
Првенство у фудбалским лигама Србије за жене на нивоу Фудбалског
савеза Србије у такмичарској сезони 2016/2017, организоваће се на следећи
начин:
 Супер лига Србије за жене (у даљем тексту: Супер лига) је јединствена и
броји 8 (осам) клубова.
 Прва фудбалска лига Србије за жене (у даљем тексту: Прва лига) је
јединствена и броји 8 (осам) клубова.
 Друга фудбалска лига Србије (у даљем тексту Друга лига) подељена је у
три групе: "Север","Југ" и "Запад", а број клубова по групама је најмање по
4 (четири).
Члан 4.
У такмичарској 2016/2017 сезони у Супер лиги учествују следећи
клубови:
 7 клубова Супер лиге који су заузели првих 7 места у Супер лиги у
такмичарској сезони 2015/2016.
 1 клуб победник такмичења у Првој лиги Србије за сезону 2015/2016.
У Првој лиги Србије за жене у такмичарској 2016/2017. такмичиће се 8
(осам клубова):
 1 клуб који у сезони 2015/2016 заузео последње место у такмичењу за play
- оut Супер лиге,
 5 клубова који су у сезони 2015/2016 у Првој лиги Србије заузели од 2. - 6.
места,
 2 клуба победника "баража" између 7.-мо пласираног клуба Прве лиге у
сезони 2015/2016 и 3 првака Друге лиге по групама ("Север", "Југ",
"Запад"),такође сезона 2015/2016.
Члан 5.
Првенство у Супер лиги организује се и спроводи по трокружном
бод систему и то у два лига круга (сви клубови се састају међусобно), и
завршни део који подразумева мини лигу (play - off) и мини лигу (play - оut)
према утврђеном календару такмичења у оквиру 20 кола и то : 12 у јесењем
и 8 у пролећном делу првенства.
Два круга лига такмичења спроводе се у оквиру 14 кола, (један клуб
игра једном као домаћин, једном као гост).
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Мини лига се формира након два круга лига такмичења и то према
постигнутим резултатима након одиграних 14 кола. Формира се мини лига
(play - off) са клубовима који су остварили пласман од првог до четвртог
места на табели, а такође формира се мини лига (play - оut) са клубовима који
су се пласирали од петог, закључно са осмим местом на табели.
Мини табеле play-off-a и play - out-a утврђују се пласманом пренетих
бодова из међусобних сусрета.
Клуб Супер лиге који на коначној табели play-off-a
на крају
такмичарске сезоне 2016/2017. заузме прво место, проглашава се прваком
Супер лиге и стиче право учешћа у одговарајућем такмичењу које
организује УЕФА.
Клуб Супер лиге који на коначној табели play-out-a
на крају
такмичарске сезоне 2016/2017 заузме осмо место прелази у нижи ранг
такмичења, односно, Прву лигу Србије за жене.
Првенство у Првој лиги организује се са 14 кола (7 плус 7) по
двоструком бод систему и спроводи се у два дела : први - јесењи део, други пролећни део.
Сваки клуб са осталим клубовима игра по две утакмице, једну као
домаћин, једну као гост, према утврђеном календару такмичења женског
фудбала. Резултати из првог дела првенства преносе се у табелу другог дела
првенства и на крају се утврђује коначна табела од остварених резултата.
Клуб Прве лиге који на крају такмичарске 2016/2017 сезоне заузме прво
место, постаје члан Супер лиге Србије за жене.
Клуб Прве лиге који на крају такмичарске 2015/2016. сезоне заузме 8.
место прелази у нижи ранг такмичења, односно, Другу лигу по
територијалној припадности.
Првенство у Другој лиги (три групе) организује се и спроводи по
двокружном бод систему, у онолико кола колико једна група буде имала
клубова.
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Прваци Друге лиге по групама (3), играју бараж за попуну 2 места у
Првој лиги Србије за жене са 7. пласираним клубом Прве лиге, на основу
посебног Упутства које доноси Извршни одбор ФСС.
Члан 6.
Извршни одбор ФС Србије руководи такмичењем у Супер и Првој
лиги преко комесара за такмичење којима je Извршни одбор ФСС поверио
ове послове.
Вођење такмичења у Другој лиги - група "Север", "Југ"и "Запад" ФС
Србије поверава фудбалским савезима како следи:
 Група "Север" - ФС Војводине
 Група "Југ" - ФС региона Источне Србије
 Група "Запад" - ФС региона Западне Србије
Члан 7.
У такмичењу за Фудбалски куп Србије у женском фудбалу обавезни су
да учествују сви регистровани женски клубови са територије ФС Србије у
складу са Пропозицијама овог такмичења.
II - НАДЛЕЖНИ ОРГАНИ
Члан 8.
Такмичарски и дисциплински органи, послове и задатке из своје
надлежности врше на основу Статута ФС Србије, Правилника о фудбалским
такмичењима, Дисциплинског правилника, Правилника о судијама и суђењу,
Пропозицијама такмичења лига, Пропозицијама такмичења за Фудбалски куп
у женском фудбалу и других прописа ФС Србије и надлежних органа који
регулишу ову материју.
Члан 9.
Надлежни првостепени такмичарски органи су :
- Комесар за такмичење Супер лиге и Куп Србије
- Комесар за такмичење Прве лиге Србије
- Комесар за такмичење Друге лиге - група "Север"
- Комесар за такмичење Друге лиге - група "Југ"
- Комесар за такмичење Друге лиге - група "Запад".
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Комесари за такмичење и њихови заменици бирају се са мандатом од 1
(једне) године, уз могућност поновног избора.
Члан 10.
Надлежни дисциплински органи су :
- Дисциплинска комисија ФС Србије
- Дисциплински судија Друге лиге - група "Север"
- Дисциплински судија Друге лиге - група "Југ"
- Дисциплински судија Друге лиге група "Запад"
Дисциплинске судије Друге лиге бирају се са мандатом 1 (једне) године ,
уз могућност поновног избора.
Члан 11.
Надлежни судијски органи су :
- Комесари за суђење ФСС за жене, за Супер и Прву лигу
- Комесари за суђење Друге лиге група: "Север", "Југ" и "Запад".
Избор комесара за суђење Супер и Прве лиге врши Извршни одбор ФС
Србије, а избор комесара за суђење у оквиру Друге лиге врше надлежни
органи који воде такмичење по групама ових лига.
Мандат комесара за суђење и њихових заменика траје годину дана, уз
могућност поновног избора.
Члан 12.
За остваривање обавезе и задатака из своје надлежности такмичарски,
дисциплински и судијски органи имају своје заменике који их замењују у
случају њихове одсутности или спречености за обављање функција.
Члан 13.
Надлежни другостепени такмичарски и дисциплински органи су:
- Комисија за жалбе ФСС
- Комисије за жалбе ФС региона који воде такмичење у Другој лиги.
Члан 14.
О захтевима за заштиту Правилника одлучује Извршни одбор ФС
Србије, односно извршни одбори региона за такмичење у Другој лиги.
Члан 15.
Послове суђења у такмичењу за Фудбалски куп Србије у женском
фудбалу врше судијски органи из члана 11. ове Одлуке.
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Члан 16.
ФС Војводине и ФС региона бирају комесаре за безбедност и њихове
заменике, који обављају послове које им повери Комесар за безбедност ФС
Србије.
III - ПРОПОЗИЦИЈЕ ТАКМИЧЕЊА
Члан 17.
Извршни одбор ФС Србије доноси Пропозиције такмичења за
првенство фудбалских лига Србије за жене, које не могу бити у супротности
са Правилником о фудбалским такмичењима и општим актима ФС Србије.
Члан 18.
Пропозицијама се посебно регулишу следеће области везане за
првенствено такмичење: распоред утакмица, одлагање утакмица, игралишта,
одређивање игралишта и почетак утакмица, организација утакмице, право
наступа и утврђивање идентитета, делегати, судије, забрану одигравања
утакмица на одређеном терену или терену одређеног подручја, дисциплинске
прекршаје, регистровање утакмица суспендованих клубова, жалбе, посебне
рокове у жалбеном поступку, регистровање утакмица, утврђивање пласмана,
лекарске прегледе, дресове (боје и бројеви), наступ са најбољим тимом,
предавање утакмица без борбе, најмањи број играчица, финансијске одредбе,
награде, службени билтен, обнављање лига, минимум услова за стручнопедагошки рад и др.
Члан 19.
За сва питања која нису уређена овом Одлуком важе одредбе
Правилника о фудбалским такмичењима и осталих прописа ФС Србије.
Члан 20.
Пропозицијама такмичења за Фудбалски куп у женском фудбалу
уређују се услови за организовање и спровођење овог такмичења, као
сталног такмичења, које не могу бити у супротности са одредбама
Правилника о фудбалским такмичењима, а доноси их Извршни одбор ФС
Србије и примењиваће се на територији ФС Србије.
Члан 21.
Клубови женског фудбала који се такмиче у лигама женског фудбала у
потпуности морају испуњавати услове из Основног правилника о стручно-
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педагошком раду у фудбалским организацијама ФС Србије, Правилника о
безбедности и сигурности на утакмицама и осталих прописа ФС Србије.
Члан 22.
Извршни одбор ФС Србије овлашћен је да даје упутства и тумачења за
примену ове Одлуке.
Члан 23.
Ова Одлука ступа на снагу даном објављивања у Службеном листу
ФСС "Фудбал".

ПРЕДСЕДНИК
Славиша КОКЕЗА, ср.
-

