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 __.__.2017. 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.
Стручни васпитно-образовни рад у области ватерпола могу да обављају само
тренери који имају одговарајуће образовање или одговарајући ниво оспособљености
у области физичког васпитања и спорта, прописане Правилником о номенклатури
спортских занимања и звања Републике Србије.
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.
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, у сарадњи са високошколском установом, издаје и одузима
дозволу за рад спортским стручњацима - тренерима, у складу са овим Правилником
и Правилником о номенклатури спортских занимања и звања, 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 и Правилником о
номенклатури спортских занимања и звања Републике Србије.
По истеку рока од 3 године, стручњак у области ватерпола мора да обнови дозволу за
рад уз испуњавање посебних услова везаних за:
1) стручно усавршавање ( кроз семинаре, учешће на конгресима,
такмичењима, објаве научно – стручних текстова и сл.) и
2) резултате остварене у пракси које прописује и вреднује Ватерполо савез
Србије.
ВРСТЕ ДОЗВОЛА ЗА РАД ЗА ВАТЕРПОЛО СТРУЧЊАКЕ – ТРЕНЕРЕ

Члан 6.
Овим Правилником су за ватерполо стручњаке - тренере предвиђене три врсте
дозволе за рад:
1) Тренер ватерпола са А дозволом за рад,
2) Тренер ватерпола са Б дозволом за рад,
3) Тренер ватерпола са Ц дозволом за рад,
За стицање сваке од дозвола из претходног става неопходно је испунити опште и
посебне услове прописане овим Правилником.
Тренери ватерпола са А и Б дозволом за рад немају ограничења за рад, док тренери
ватерпола са Ц дозволом за рад, могу радити под менторским надзором тренера са
вишом лиценцом.
Уколико лице без поседовања дозволе за рад обавља послове, Управни одбор ВСС
суспендује лице без дозволе за рад из започетих послова и захтева покретање
поступка пред Дисцилинском комисијом Ватерполо савеза Србије и подноси пријаву
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Члан 7.
За добијање А дозволе за рад потребно је испунити један од наведених услова за
одређено звање у складу са Правилником о номенклатури спортских занимања и
звања:
1. За ватерполо тренера:





Завршено више образовање из ватерпола, са одбрањеним дипломским
радом из ватерпола и најмање 12 година стручног рада у ватерполу,
Завршене основне студије из ватерпола са одбрањеним дипломским
радом из ватерпола (стечено стручно звање тренер) и најмање 10
година стручног рада у ватерполу,
Завршене трогодишње основне академске студије из области физичког
васпитања и спорта (професор физичког васпитања и спорта), са
дипломским радом из ватерпола и најмање 10 година стручног рада у
организацијама у области ватерпола.

2. За ватерполо тренера специјалисту:






Завршене специјалистичке струковне студије из области физичког
васпитања и спорта (стечен назив специјалиста тренер) и најмање 10
година стручног рада у ватерполу;
завршене специјалистичке академске студије из области физичког
васпитања и спорта, са усмерењем на ватерполо и најмање 10 година
стручног рада у ватерполу ;
завршене основне студије у четворогодишњем трајању, са
специјалистичким студијама од најмање једне године и одбрањеним
специјалистичким радом из области ватерпола и најмање 10 година
стручног рада у ватерполу .

3. За ватерполо тренера – дипломирани професор физичког васпитања и спорта:




завршене основне студије у четворогодишњем трајању или завршене
основне академске студије у четворогодишњем трајању из области
физичког васпитања и спорта, са положеним испитом из ватерпола и
одбрањеним дипломским радом из ватерпола и најмање 10 година
стручног рада у ватерполу,
завршене основне студије у четворогодишњем трајању или завршене
основне академске студије у четворогодишњем трајању из области
физичког васпитања и спорта, са усмерењем од најмање две године на
ватерполо, као и одбрањен дипломски рад из ватерпола и најмање 10
година стручног рада у ватерполу;





завршене мастер академске студије из области физичког васпитања и
спорта, са усмерењем на ватерполо и најмање 8 година стручног рада у
ватерполу;
завршене магистарске студије или докторске студије са усмерењем на
ватерполо, односно одбрањена магистарска теза или докторска
дисертација из ватерпола и најмање 5 година стручног рада у
ватерполу и објављеним научним радовима из ватерпола.

Члан 8.
Изузетно од услова прописаних претходним чланом, 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 тренер испуни услове за
оперативног тренера прописане Правилником о номенклатури спортских занимања
и звања:
1) завршено више образовање из области физичког васпитања и спорта,
са усмерењем на ватерполо спорт, односно са дипломским радом из
ватерпола;
2) завршено средње образовање и завршен програм одговарајућег
стручног оспособљавања III нивоа;
3) завршено средње образовање и стечен ранг врхунски тренер, са
спортским статусом заслужног тренера у складу са Националном
категоризацијом спортских стручњака,
као и неки од следећих услова:
 изузетни тренерски резултати са А репрезентацијом као први тренер
(медаље са европског и светског првенства, Олимпијаде, освојено
клупско првенство Европе или освојен ЛЕН - куп ), израђени стручни
радови у области ватерпола, као и организациони допринос у
области ватерпола, као и старост изнад 45 година,
 тренери који имају најмање 3 године тренажног стажа и постигнуте изузетне
резултате са А репрезентацијом, као и јуниорском репрезентацијом (прваци
Европе и света), или са клубовима (освојено национално првенство), као и
старост преко 40 година,
 ватерполо тренери који имају тренажни стаж дужи од 8 година и то са првим
екипама у Првој А и Б лиги, а да су старији од 45 година, као и да су као
тренери водили екипе на међународним такмичењима, на којима су се
пласирали минимум у друго коло,
 ватерполо тренери који имају тренежно искуство од најмање 5 година, а од
тога најмање 2 године као први тренери у Првој А и Б лиги,





ватерполо тренери који су старији од 35 година, а имају минимун 2 године
тренажног стажа у Првој А лиги као тренери првих екипа, а да су као играчи
репрезентације остварили неко од националних признања,
ватерполо тренери који имају најмање 5 година тренажног стажа у Првој А
лиги, старији су од 40 година и играли су најмање 8 година у Првој лиги као
играчи.

Члан 9.
Ватерполо тренери са Б дозволом за рад морају да испуне неки од следећих услова:








ватерполо тренери који испуњавају услове прописане чланом 7. овог
Правилника у погледу потребног образовања, али не испуњавају услове у
погледу година тренажног стажа,
ватерполо тренер који има звање оперативни тренер ватерпола, а старији је
од 40 година и има тренажни стаж најмање 8 година као први пренер у Првој Б
лиги,
ватерполо тренер који има звање оперативни тренер ватерпола, а старији је
од 45 година и има тренажни стаж најмање 5 година, а играо је више од 8
година, као играч, Другу или Прву лигу, или виши ранг такмичења,
ватерполо тренер који има звање оперативни тренер и најмање 10 година
стручног рада у ватерполу.

Члан 10.
Ватерполо тренери са Ц дозволом за рад морају да испуне неки од следећих услова:
 Тренери који не испуњавају услове за ватерполо тренера са Б лиценцом,
 Лице којеје стекло звање спортски учитељ у складу са Правилником о
номенклатури спортских занимања и звања, односно стручном
оспособљеношћу другог степена од 120 часова, као и стручним радом дужим
од 10 година.
Члан 11.
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 обавља следеће послове у области ватерпола:





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 слична
документа о стеченом знању;
Самостално или у оквиру ватерполо организације спроводи тренажни
процес играча;
ангажовање тренера за националног селектора од стране Ватерполо
савеза Србије;



ангажовање тренера за државног тренера од стране Ватерполо савеза
Србије;

Члан 12.
Председништво Ватерполосавеза Србије на почетку календарске године утврђује
списак обавезних и факултативних семинара стручног усавршавања и прописује
њихов начин вредновања приликом одређивања испуњености услова за добијање
дозволе за рад.
ПОСТУПАК ИЗДАВАЊА ДОЗВОЛА ЗА РАД

Члан 13.
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 14.
Комисија има 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 15.
Сваки тренер посебно подноси Комисији Захтев за издавање дозволе за рад уз који се
обавезно прилаже:
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.- ЕУР, у динарској противвредности.

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 30 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.
Међународна дозвола за рад издата спортском ватерполо стручњаку од стране
надлежног међународног спортског савеза или надлежног националног спортског
савеза у складу са правилима надлежног међународног спортског савеза или страна
национална дозвола за рад издата страном спортском стручњаку у ватерполу у
складу са законом и спортским правилима стране државе сматра се важећом
дозволом за рад, у смислу Закона о спорту, за период за који је издата.
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 16.
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.
Да би се дозвола за рад продужила потребно је да је тренер сакупио 30 бодова, за
период важења дозволе.
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 веће
лиценце, издаће му се дозвола за рад у трајању од 3 године, од дана стицања
дипломе.
Члан 17.
Тренер уз одговарајуће лекарско уверење или приложени уговор са образложењем
може затражити мировање дозволе за рад.
Члан 18.

Бодови за продужење дозволе за рад могу се стећи на неки од следећих начина:
ОБРАЗОВНО СТИЦАЊЕ БОДОВА:
-

учешће на семинарима у организацији Националног савеза, преко Струћног
савета ВСС или удружења тренера – 10 бодова,
учешће на семинарима у организацији Регионалних савеза – 5 бодова,
публиковање научно-стручне референце са стручном темом из ватерполо
спорта – 10 бодова,
израда стручних аката за потребе Стручног савета ВСС – 5 бодова,

СТРУКОВНО И ПРАКТИЧНО СТИЦАЊЕ БОДОВА:

-

Руковођење и учествовање у раду Националне сениорске селекције:
учешће на Олимпијским играма ( селектор – 10 бодова, чланови стручног
штаба – 5 бодова),
учешће на Светском првенству ( селектор – 8 бодова, чланови стручног штаба
– 4 бода),
учешће на европском првенству ( селектор – 6 бодова, чланови стручног
штаба – 3 бода),
учешће на осталим такмичењима Националних сениорских селекција (
селектор – 2 бода, чланови стручног штаба – 1 бод),
Руковођење и учешће у кадетским и јуниорским националним
селекцијама:



-

учешће на Светском првенству ( селектор – 6 бодова, чланови стручног штаба
– 3 бодова),
учешће на европском првенству ( селектор – 4 бода, чланови стручног штаба –
2 бода),
учешће на осталим такмичењима млађих националних селекција ( селектор 2 бода, чланови стручног штаба – 1 бод),
руковођење и учешће у раду ватерполо кампова ( руководилац – 5 бодова,
остали тренери – 1 бод)

ПРЕСТАНАК ВАЖЕЊА И ОДУЗИМАЊЕ ДОЗВОЛЕ ЗА РАД
Члан 19.
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 20.
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 21.
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 22.
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 23.
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 24.

Достављена документација на основу које је издата дозвола за рад. чува се у архиви
ВСС.
РЕГИСТРАЦИЈА УГОВОРА
Члан 25.
Регистрацију уговора између спортске организације и тренера врши Комисија за
издавање дозвола за рад ватерполо тренерима.
Регистрација се обавља на основу потпуне и уредне документације, коју подноси
клуб или тренер и то:
-

Молба за регистрацију попуњена у слободној форми,
Уговор о раду или уговор о стручном ангажовању, закључен и оверен у складу
са Законом о спорту, односно одлука надлежног органа клуба о именовању
одређеног лица за ватерполо тренера, у склучају да се тренер бави стручним
радом у спортској организацији као члан спортског удружења без уговора.

Да би спортски стручњак могао да пуноважно закључи Уговор са спортском
организацијом у области ватерпола неопходно је да испуњава услове прописане
Законом о спорту и овим Правилником.
ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 26.
Измене и допуне Правилника доноси Управни одбор ВСС.
Члан 27.
Тумачење овог Правилника даје Управни одбор ВСС.
Члан 28.
Овај Правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања на огласној табли
ВСС, или на интернет страни ВСС.
ПРЕДСЕДНИК
УО ВСС
_________________
Милорад Кривокапић

