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ОДБОР ЗА СУДИЈСКА ПИТАЊА 

ВАТЕРПОЛО САВЕЗ СРБИЈЕ 

Датум: 07.02.2019. 

Београд 

 

 

Одбор за судијска питања, као радно стручно тело УО ВСС које спроводи своје активности 

кроз делокруг рада дефинисан Статутом ВСС, (члан 58 – Стручни рад у ВСС) а ближе 

одређено, Пословником о раду ОСП, Описом послoва инструкторског тима ОСП ВСС као и 

усвојеном платформом рада ОСП ВСС доноси: 

 

 

ПРАВИЛНИК О ПЕРМАНЕНТНОЈ КОНТРОЛИ И ПРАЋЕЊУ КВАЛИТЕТА РАДА СУДИЈА, 

ДЕЛЕГАТА И КОНТРОЛОРА НА ТАКМИЧЕЊИМА У ОРГАНИЗАЦИЈИ ВСС 

(ФОРМИРАЊЕ СТАЛНЕ КОМИСИЈЕ ЗА КОНТРОЛУ И ПРАЋЕЊЕ КВАЛИТЕТА РАДА КАО И 

ЗА РЕШАВАЊЕ ЖАЛБИ ПО ПИТАЊУ ПРИМЕНЕ ВАТЕРПОЛО ПРАВИЛА) 

 

 

ОПШТЕ (и референтна документа): 

 

(Статут ВСС; Правилник о стручном раду у ВСС и положају других службених лица на 

ватерполо такмичењима; Правилник о ватерполо такмичењима ВСС; Пропозиције 

такмичења ВСС; Дисциплински правилник ВСС; Правилник ОСП ВСС о статусу судија, 

делегата и контролора; Опис послова Инструкторског тима ОСП ВСС) 

 

Према свим важећим актима ВСС везаним за стручни рад као и према свим важећим актима 

ОСП ВСС формира се „Стална комисија за контролу и праћење квалитета рада судија, делегата 

и контролора“. 

НАПОМЕНЕ: Рад ове комисије не анулира постојање „ванредне контроле на лицу места“ 

делегиране од стране ОСП ВСС. 

„Ванредна контрола на лицу места„ има исту правну тежину као и комисија осим 

у случају решава питања жалби, што спада у надлежност комисије. 
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Задатак комисије је: 

 да прегледа снимке утакмица (по свом избору) а које нису биле предмет „Ванредне 

контроле“ на самом месту одигравања утакмице и да оцене рад судија, делегата и 

контролора. 

 да на овај начин врше контролу форме потенцијалних кандидата за напредовање. 

 да доносе суд по питању жалби на примену/повреду правила ватерполо игре (по било ком 

основу). 

 да о свом раду направе записник/одлуку и проследе га релевантним инстанцама ВСС на 

даљи поступак. 

 

ДЕЛОКРУГ И НАЧИН РАДА: 

Комисија за свој рад користи просторије и опрему ВСС. 

Контрола квалитета рада судија, делегата и контролора може да се врши на лицу места (у току 

саме утакмице) при чему такву контролу врши само једна особа делегирана од стране ОСП 

ВСС о чему саставља извештај у форми стандардног „Извештаја делегата о судијама“ у делу 

који се односи само на тежину утакмице и оцену и евентуалне грешке судија. Овај извештај се 

доставља Комисији за упоређивањи са извештајем делегата/контролора са те утакмице и 

даљи поступак. 

 

ТЕЖИНА:     Л (лака / коеф 1.0)        С (средња / коеф 1.1)        T (тешка / коеф 1.2) 

 

Судија: ____________________________: Оцена ____ x коефицијент  ____ = ______ 

Судија: ____________________________: Оцена ____ x коефицијент  ____ = ______ 

 

Образложење и запажања о судијама: 

 

Контролор: _____________________________   Потпис: ____________________________ 

 

 

 

ИЗВЕШТАЈ ВАНРЕДНЕ КОНТРОЛЕ 
ВК                                                                 ВК 

Датум:                               Место:                                                Коло: 

Такмичење: 
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Контрола квалитета рада судија, делегата и контролора може да се врши и гледањем снимка 

утакмице и у том случају контролу врши комисија. 

Комисија је потпуно аутономна (независна) по питању избора утакмица за контролу као што 

је и у обавези да уради контролу ако постоји било какав жалбени захтев за евалуацију. 

Комисија се састаје по потреби (уколико је у питању жалбени захтев) или једном месечно (у 

току сезоне) да прегледа снимке утакмица по свом избору. 

Комисија о свом раду прави записник (извештај) са одлуком о свакој појединачној утакмици 

коју разматра и прослеђује га релевантним инстанцама ВСС на даљу обраду. 

 
Процена делегата/контролора са те утакмице: 

ТЕЖИНА:     Л (лака / коеф 1.0)        С (средња / коеф 1.1)        T (тешка / коеф 1.2) 

Судија: ____________________________: Оцена ____ x коефицијент  ____ = ______ 

Судија: ____________________________: Оцена ____ x коефицијент  ____ = ______ 

Делегат/контролор: _________________________ 

 

Процена Комисије за ту утакмицу: 

ТЕЖИНА:     Л (лака / коеф 1.0)        С (средња / коеф 1.1)        T (тешка / коеф 1.2) 

Судија: ____________________________: Оцена ____ x коефицијент  ____ = ______ 

Судија: ____________________________: Оцена ____ x коефицијент  ____ = ______ 

Образложење и запажања о судијама и раду делегата/контролора: 

 

 

Комисија: _____________________________   Потпис: ____________________________ 

 

     _____________________________       ____________________________ 

 

     _____________________________       ____________________________ 

ИЗВЕШТАЈ КОМИСИЈЕ 
ВК                                                                 ВК 

Датум:                               Место:                                                Коло: 

Такмичење: 
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КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ ПРОИСТЕКЛЕ ИЗ РАДА КОМИСИЈЕ ИЛИ „ВАНРЕДНЕ КОНТРОЛЕ НА 

ЛИЦУ МЕСТА“: 

Осим ако је у питању праћење кандидата за напредовање рад комисије има за последицу 

одређене казнене мере које прописује а које су овде дефинисане. 

За судије: 

 Уколико је контролом установљено да је судија добио оцену коју није заслужио, оцена и 

утакмица се бришу и неће бити узимане у обзир приликом прављења ранг листи за ту 

сезону. 

 Уколико је по жалбеном поступку установљено да је судија направио повреду правила 

ватерполо игре такав судија ће бити суспендован у зависности од тежине учињеног 

прекршаја и у складу са „Дисциплинским правилником ВСС“. 

За делегате/контролоре: 

• Уколико је контролом установљено да је делегат/контролор дао оцену која није заслужена, 

такав делегат/контролор ће бити кажњен опоменом а у случају поновљеног прекршаја 

суспендован у складу са „Дисциплинским правилником ВСС“. 

 

САСТАВ КОМИСИЈЕ: 

Чланови комисије се бирају из редова Контролора са листе ОСП ВСС за ту такмичарску 

сезону. 

Комисију чине три (3) у свему равноправна члана и одлуке доносе већином гласова. 

Комисија по потреби може да буде и проширена а у случају оправдане одсутности неког од 

сталних чланова може да се делегира замена (замену делегира Председник ОСП ВСС). 

 

ПРЕДСЕДНИК ОСП ВСС 

Срђан Мишковић 

Достављено: 

• Канцеларији ВСС за даљу дистрибуцију члановима УО ВСС и архиву 

• Председнику ВСС 

• Оперативном директору ВСС 

• Генералном секретару ВСС 

• Свим члановима ОСП 

• Комесару за такмичења ВСС 

• Председнику СС ВСС 

• Националном Селектору ВСС 
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