На основу члана 27. Закона о спорту, Правилника о номенклатури спортских
занимања и звања Републике Србије ( „Службени гласник Републике Србије“, бр.
7/2013 ),, Правилника о дозволи за рад спортских стручњака, Правилника о
стручном оспособљавању за обављање одређених стручних послова у спорту и члана
42. Статута Ватерполо савеза Србије, Управни одбор Ватерполо савеза Србије, на
седници одржаној 26.11.2020. године доноси:

ПРАВИЛНИК
О ДОЗВОЛИ ЗА РАД ТРЕНЕРА У ОБЛАСТИ ВАТЕРПОЛА
ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Овим Правилником регулише се деловање спортских стручњака - тренера у области
ватерпола, њихова права и обавезе, критеријуми за разврставање и услови за
стицање права на рад у области ватерпола, услови за одузимање дозволе за рад,
дозвола за рад страних спортских стручњака и регистрација уговора са спортским
стручњацима у ВСС .
Дозвола за рад је неопходан услов да би спортски стручњак – тренер стекао право на
рад у пракси.
Члан 2.
Спортски стручњаци - тренери у области ватерпола су лица која имају:
1) одговарајуће високо или више образовање у области спорта и физичке културе,
стечено у високошколским установама или,
2) одговарајући ниво стручне оспособљености стечене у складу са Законом,
Правилником о номенклатури спортских занимања и звања Републике Србије и
овим Правилником.
3) статус активног члана стручног спортског удружења које је у саставу Ватерполо савеза
Србије, у складу са Статутом ВСС.
Члан 3.
Ватерполо стручњаци – тренери, се разврставају према спортским занимањима и
звањима, у складу са Правилником о номенклатури занимања и звања у спорту
Републике Србије.
Члан 4.
Сваки ватерполо стручњак – тренер дужан је да током радног века усавршава своје
знање и вештине.
Под стручним усавршавањем подразумева се стицање звања и вештина стручњака,
које обухвата континуирану едукацију током радног века, као и учешће на стручним
и научним скуповима, семинарима и курсевима у области ватерпола.

Члан 5.
Ватерполо савез Србије преко Комисије за издавање дозволе за рад ватерполо
тренерима, издаје и одузима дозволу за рад спортским стручњацима - тренерима, у
складу са овим Правилником, Правилником о номенклатури спортских занимања и
звања и Правилником о дозволи за рад спортских стручњака, као и правилима ЛЕНа.
Ватерполо савез Србије води евиденцију издатих, односно одузетих дозвола за рад.
Дозвола за рад се спортском стручњаку - тренеру у области ватерпола издаје на три
године, зависно од врсте исте, у складу са овим Правилником, Правилником о
номенклатури спортских занимања и звања и Правилником о дозволи за рад
спортских стручњака.
ВРСТЕ ДОЗВОЛА ЗА РАД ЗА ВАТЕРПОЛО СТРУЧЊАКЕ – ТРЕНЕРЕ

Члан 6.
Овим Правилником су за ватерполо стручњаке - тренере предвиђене две врсте
дозволе за рад:
1) Тренер ватерпола са А дозволом за рад,
2) Тренер ватерпола са Б дозволом за рад,
За стицање сваке од дозвола из претходног става неопходно је испунити опште и
посебне услове прописане овим Правилником.
Уколико лице без поседовања Дозволе за рад обавља послове, Управни одбор ВСС
може да суспендује лице без дозволе за рад из започетих послова и захтева
покретање поступка пред Дисцилинском комисијом Ватерполо савеза Србије и
подноси пријаву надлежном органу за стручни надзор и инспекцијске послове
ресорног Министарства.
Члан 7.
Тренер може остварити право на дозволу за рад или оверу дозволе за рад, уколико је члан
Удружења ватерполо тренера Србије и задовољава један од следећих услова:
А дозвола за рад:
- тренер који има диплому Факултета за физичку културу - усмерење ватерполо или
дипломски рад из области ватерпола
- тренер који има диплому Високе струковне спортске школе – усмерење ватерполо
- тренер који има диплому вишег спортског тренера - усмерење ватерполо
- тренер који је освојио пласман до 8. места на великим такмичењима са сениорском
репрезентацијом (Европско, Светско првенство и Олимпијске игре) или прва три места на
клупским првенствима (Прве А лиге, Регионалне лиге и Лиге шампиона), медаљу на
Светском првенству за омладинце или златну медаљу на Европском првенству за јуниоре
и кадете у последње 4 године и има звање оперативни тренер.

Б Дозвола за рад:
- тренер који има диплому Факултета за физичку културу, а нема усмерење ватерполо
или дипломски рад из области ватерпола, и има завршен програм стручног
оспособљавања I степена (120 часова)
– оперативни тренер - тренер који има диплому вишег спортског тренера, а није
усмерио ватерполо, и има завршен програм стручног оспособљавања II степена (240
часова) – оперативни тренер
- тренер који има диплому - оперативни тренер ватерпола (III степен (360 часова)),
који у континуитету води 5 година екипе Прве или Друге Лиге, или тренер који је у
континуитету 2 године радио као тренер неке од репрезентативних селекција, односно
тренер који је више од једне године радио као тренер неке од репрезентација у
иностранству (уз неопходне писане доказе).
Члан 8.
Изузетно од услова прописаних претходним чланом, привремена А дозвола за рад
може се издати ватерполо тренерима, који не испуњавају услове из претходног
члана, са звањем ватерполо оперативни тренер са А дозволом за рад,
- ако му Комисија за издавање дозволе за рад уз предходну сагласност УО
Ватерполо савеза Србије и Удружења ватерполо тренера Србије из оправданих и
писмено образложених разлога потврди.
- Ватерполо тренер који као играч има освојену медаљу на Олимпијским
играма, са тим да од момента добијања привремене дозволе за рад у року од једне
године мора да положи завршни испит из области ватерпола (минимум звања
оперативни тренер).
Члан 9.
Ватерполо тренери са А лиценцом могу водити екипе на такмичењима:
-

Европска клупска и међународна такмичења
Регионална лига
Прве А мушке и женске лиге
Прве Б мушке лиге
Све ниже лиге Србије
Све млађе селекције мушких и женских екипа
Све селекције репрезентације Србије у оквиру ВСС

Ватерполо тренери са Б лиценцом могу водити екипе на такмичењима:
-

Прве А мушке и женске лиге
Прве Б мушке лиге
Све ниже лиге Србије
Све млађе селекције мушких и женских екипа
Помоћни тренер у свим селекцијама репрезентације Србије у оквиру ВСС

Члан 10.
Важећа дозвола за рад, у одговарајућој категорији, ватерполо стручњаку - тренеру
омогућава да ( у сарадњи са Ватерполо савезом Србије и под његовим надзором) на
територији Републике Србије у области ватерпола обавља послове самостално или у
оквиру ватерполо организације спроводи обуку почетника и подучава их ватерполо
вештинама, при чему нема право да самостално издаје било какве потврде, дипломе,
уверења и сличнадокумента о стеченом знању;
Члан 11.
Тренерска дозвола за рад оверава се на почетку сваке такмичарске године у години
када је истекла. Да би стекао право на Дозволу за рад одређеног нивоа, тренер мора
уз стручне квалификације доставити:
1. Да је члан УВТС
2. Да је годишње обавио најмање 8 сати стручног усавршавања од којих је
најмање 6 сати из области ватерпола и ако је у том периоду стекао стручно спортско
искуство у складу са спортским правилима ВСС
3. Ако је од периода стицања претходне дозволе за рад обавио професионалну
праксу (практичан рад) у трајању од најмање 90 сати годишње, у складу са
спортским правилима надлежног националног спортског савеза;

За подужење Дозволе за рад потребно доставити:
-

Молбу за продужење Дозволе за рад
Да је члан УТВС
Лекарски преглед- оригинал или копију оверену код Јавног Бележника
Потврду о уплати прописане накнаде

Молбу и потребна документа за продужавање Дозволе за рад, тренер треба доствити ВСС
лично или путем поште или путем електронске поште.
Комисија може захтевати да клуб и тренер поднесу и друге доказе уколико процени да је
то неопходно, као и да изврши проверу веродостојности приложених докумената.
ПОСТУПАК ИЗДАВАЊА ДОЗВОЛА ЗА РАД

Члан 12.
Поступак издавања дозвола за рад спроводи Комисија за издавање дозвола за рад
ватерполо тренерима (у даљем тексту: Комисија) коју, на предлог Стручног савета,
именује Управни одбор Ватерполо савеза Србије.

Члан 13.
Комисија има 3 до 5 чланова и то:
1) Председник Стручног савета ВСС је по функцији председник Комисије
2) Представник високошколске установе који мора имати најмање звање
мастера, или магистра из области ватерпола, а не може бити лице које је већ
предавач за стицање образовања за ватерполо оперативног тренера.
3) Представник Удружења тренера (Председник или Генерални секретар
Удружења).
Преостала 2 члана Комисије предлаже Стручни савет ВСС, уз услов да сви
предложени чланови имају најмање вишу или високу стручну спрему из области
ватерпола и дугогодишњи тренерски стаж (више од 10 година).
Члан 14.
Захтев за издавање дозволе за рад подноси спортски стручњак, или, у његово име и
за његов рачун, организација у области спорта у којој је ангажован.
Захтев за издавање дозволе за рад обавезно треба да садржи:
-

Потврду о чланству у Удружењу ватерполо тренера Србије
Кратку биографију ( CV )
Две фотографије ( величине као за пасош )
Кратак опис посла за који се тражи дозвола за рад,
Доказ о испуњавању услова у погледу стажа и категоризације тренера
(ако постоји),
- Доказ
о
стеченом
степену
образовања
или
стручне
оспособљености (оверена Диплома или Уверење)
- Лекарско уверење о психо-физичкој способности за обављање послова
тренера у ватерполу,
- Потврду о уплати прописане накнаде за издавање дозволе за рад, у износу од
50.- ЕУРА, у динарској противвредности
Молбу и потребна документа за продужавање Дозволе за рад, тренер треба доствити
ВСС лично или путем поште или путем електронске поште.
Комисија може захтевати да лекарско уверење, поред доказа о психо-физичкој
способности за рад, садржи и тест за наркотике.
Комисија о поднетом захтеву одлучује у року од 60 дана, од дана подношења захтева.
Против одлуке Комисије, може се, у року од 8 дана, од дана достављања одлуке,
уложити приговор Управном одбору ВСС, а преко Стручног савета.

Страни спортски стручњак са издатом дозволом за рад у смислу претходног става
дужан је да доказе о испуњењости услова достави ВСС са овереним преводом од
стране овлашћеног судског преводиоца.
Страни држављанин који обавља стручни рад у ватерполо спортским
организацијама у Републици Србији, поред услова прописаних Законом о спорту,
мора да испуњава и друге услове утврђене прописима којима се уређује област
запошљавања страних држављана у Републици Србији.
Члан 15.
Дозвола за рад се издаје на рок од 3 године.
Ватерполо тренери су дужни да 60 дана пре истека важења дозволе за рад, поднесу
Комисији Захтев за продужење дозволе, уз доказ о испуњавању услова за продужење.
Захтев за издавање Дозволе за рад се подноси до 1. септембра текуће године.
Ватерполо тренерима који поднесу захтев након овог датума издаје се Привремена
дозвола за рад која важи до 1.септембра наредне године.

Уколико је тренер, за период важења дозволе, стекао већу стручну спрему од
постојеће за коју му је издата дозвола, а испуњава и све друге услове за стицање
вишег нивоа дозволе за рад, издаће му се дозвола за рад у трајању од 3 године, од
дана стицања дипломе.
ПРЕСТАНАК ВАЖЕЊА И ОДУЗИМАЊЕ ДОЗВОЛЕ ЗА РАД
Члан 16.
Дозвола за рад издата ватерполо тренеру аутоматски престаје да важи на дан истека
периода на који је издата.
Уколико Комисија Ватерполо савеза Србије у року прописаном чланом 15. овог
Правилника не реши благовремено поднети захтев, тренер има право да и даље
обавља послове које му је омогућавала дозвола за рад, све до тренутка обнављања
старе или издавања нове дозволе за рад.
Члан 17.
Издата дозвола за рад одузеће се ватерполо тренеру у следећим случајевима:
1) Ако тренер престане да испуњава услове прописане овим Правилником,
2) Ако тренер обавља стручни рад за који му није издата дозвола,
3) Ако је тренер теже прекршио обавезе из услова за рад ватерполо
тренера у оквиру ВСС,

4) Ако му је правноснажном судском пресудом изречена забрана за рад
за период за који му дозвола за рад важи,
5) Ако му је изречена мера трајне забране обављања тренерског посла
због кршења Закона о спречавању допинга у спорту,
6) Ако ватерполо тренер не присуствује семинарима и не ради
на усавршавању својих тренерских знања и искустава.
Члан 18.
Дозволу за рад одузима Комисија која је надлежна и за њихово издавање.
Против одлуке Комисије о одузимању дозволе за рад, може се, у року од 8 дана, од
дана достављања одлуке, уложити приговор Управном одбору ВСС, а преко Стручног
савета.
НАКНАДЕ ЗА ИЗДАВАЊЕ ДОЗВОЛЕ ЗА РАД
Члан 19.
Износ накнаде за административне трошкове издавања дозволе за рад, утврђује
Управни одбор ВСС ће на предлог Стручног савета ВСС.
Пре утврђивања износа накнаде за издавање дозволе за рад, предлог за износ
накнаде доставља се на сагласност Министарству омладине и спорта.
ОБРАЗАЦ ЗА ДОЗВОЛУ ЗА РАД
Члан 20.
Дозвола за рад ће бити издата на посебном, пластифицираном обрасцу, који
обавезно садржи:
-

фотографију тренера,
основне податке тренера (име и презиме, датум рођења, ЈМБГ),
категорију дозволе за рад,
датум издавања дозволе са роком важења,
рубрике за продужавање дозволе за рад,
печат и потпис органа који издаје дозволу
Члан 21.

Достављена документација на основу које је издата дозвола за рад. чува се у архиви
ВСС.
ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 22.
Измене и допуне Правилника доноси Управни одбор ВСС уз сарадњу са Стручним
саветом ВСС и Удружењем ватерполо тренера Србије.
Члан 23.
Тумачење овог Правилника даје Управни одбор ВСС.
Члан 24.
Овај Правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања на огласној табли
ВСС, или на интернет страни ВСС.
ПРЕДСЕДНИК
УО ВСС
Викор Јеленић с.р.

