
П Р О П О З И Ц И Ј Е 
ПРВЕНСТВА ДРУГЕ  ЛИГЕ  СРБИЈЕ 

У ТАКМИЧАРСКОЈ СЕЗОНИ 2021/2022 
 
1. ОПШТИ ДЕО 

Члан 1. 
Првенство Републике Србије - Друга лига за сениоре, у такмичарској сезони 
2021/2022 (даље: Првенство) приређује ВСС, преко Комесара за такмичења 
ВСС  (даље: КЗТ ВСС) и Такмичарске комисије ВСС (даље: ТК ВСС) у домену 
својих надлежности, кроз организацију клубова домаћина утакмица.  
Услов за учешће клуба у Првенству је поседовање дозволе-лиценце за 
такмичења ВСС 2021/2022. 
 

Члан 2. 
Првенство се игра према ФИНА Правилима ватерполо игре 2019 - 2021, 
важећим Правилницима ВСС који се односе на такмичење и овим 
Пропозицијама.  
 
Напомена: Клубови који на базену, на којем одигравају своје утакмице, не 
могу обезбедити техничке услове у складу са ФИНА Правилима ватерполо 
игре 2019 - 2021 у вези измена играча са бочне стране игралишта (даље: 
летеће измене) обавезни су да учине следеће: 
 
- У случају недовољне ширине базена клуб домаћин је обавезан да помери 
комплетно игралиште до руба базена на супротној страни од стране клупа за 
резервне играче како би се створио простор за летеће измене играча од 
минимум 30 сантиметара. 
 
- У случају да није могуће померити терен према страни игралишта супротно 
од клупа за резервне играче, дозвољено је померање уздужне стазе игралишта 
испод клупа за резервне играче према головима и, на тај начин, сужавање 
терена за минимум 30 сантиметара а максимум 50 сантиметара. 
 
- У случају померања целог терена ка страни базена супротно од клупа, као и у 
случају померања уздужне стазе игралишта (сужавања терена) играчу који 
улази у игру као летећа измена је омогућено да се одгурне од ивице базена 
приликом уласка у игру због недовољног простора за несметани улазак без 
одгуривања од ивице базена. 
 
- У случају недовољне дужине базена (базени дужине 33 метра) и 
немогућности вршења летеће измене на начин да играч, који треба да уђе у 
игру као летећа измена, уђе у воду иза простора за улазак искљученог играча 
биће дозвољено да тај играч може ући у воду (дискретно скочити или се 
спустити у воду) у простору од 0 метара до 2 метра од своје клупе ван 
игралишта и на тада се упутити, ван игралишта, према месту до центра 
игралишта где ће се извршити летећа измена.      
 
 



Члан 3. 
У Првенсту се такмичи 8 (осам) ватерполо клубова подељених у две групе: 
Група СЕВЕР    Група ЈУГ 
ВК "СЕНТА", Сента    ВК "ПАРАЋИН", Параћин   
ВК "ПОЛЕТ", Сомбор   ВК "КРАЉЕВО", Краљево 
ВУ "ТАУРУНУМ", Београд   ВК "ГОЧ", Врњачка Бања 
БВУ "ВРАЧАР", Београд   ВК "ПОЖАРЕВАЦ", Пожаревац     
 
Првенство се игра у периоду од 16.07. - 21.08. 2022. године у терминима и 
према распореду који су саставни део ових Пропозиција. 
 
Измену термина или распореда може извршити искључиво ТК ВСС. 
 
2. СИСТЕМ ТАКМИЧЕЊА 

Члан 4. 
Првенство се игра у два дела: лигашки део и фајнал фор 
Лигашки део се игра, за сваку групу посебно, двокружно - где све екипе у 
групи морају одиграти међусобне утакмице, код куће и у гостима, према 
распореду утврђеном на састанку клубова учесника Првенства (Београд, Јун 
2022.) 
 

Члан 5. 
Првоименована екипа у распореду је домаћин. 
Клубови који заузму 1. и 2. место у обе групе се пласирају на Фајнал фор. 
Бодовање се вршу по следећем принципу: 
победа: 3 бода, нерешен резултат: 1 бод, пораз: 0 бодова  
Утврђивање пласмана врши се на основу члана 26. Правилника о ватерполо 
такмичењима ВСС.  
 

Члан 6. 
Фајнал фор се игра на следећи начин: 
Полуфинале: 
Полуфинална утакмица 1:  Север 1. - Југ 2. 
Полуфинална утакмица 2:  Југ 1. - Север 2. 
 
За треће место: 
поражени полуфиналне утакмице 1 - поражени полуфиналне утакмице 2 
 
Финале: 
победник полуфиналне утакмице 1 - победник полуфиналне утакмице 2 
 
Организатор Фајнал фора се одређује жребом на основу приспелих пријава 
клубова за организацију. 
 
У жребу ће се налазити сви клубови који су послали пријаву за организацију и 
сви ће бити жребани пре завршетка Првенства када ће добити своје редне 
бројеве, најкасније 15 дана пред почетак Фајнал фора, како би имали времена 
за припрему организације. 



 
Клуб организатор Фајнал фора мора бити учесник истог и у случају да при 
жребу клуб који је жребан први тај услов не испуни организацију преузима 
жребани клуб са следећим редним бројем док се не дође до организатора који 
је остварио пласман на Фајнал фор.  
 
Напомена: У случају да се ни један клуб учесник Првенства не пријави за 
организацију Фајнал фора, Првенство ће бити завршено након Лигашког дела. 
Клубови који остваре пласман на 1. место у обе Групе стичу право Пласмана у 
виши ранг у сезони 2022/2023. Ако клуб који је остварио пласман на 1. место у 
Групи одбије наступ у вишем рангу у сезони 2022/2023, та могућност се нуди 
следећем најбоље пласираном клубу у Групи. У случају да ни један клуб из те 
Групе не прихвати наступ у вишем рангу у сезони 2022/2023, та могућност се 
нуди клубовима из друге Групе сходно пласману након клуба који је прихватио 
наступ у вишем рангу такмичења у сезони 2022/2023. 
 
 

Члан 7. 
Појединачне утакмице и коначни пласман региструје ТК ВСС и то објављује у 
Службеном билтену првог радног дана након сваког одиграног кола. 
Против одлуке о коначном пласману, незадовољна страна може искористити 
своје право из Правилника о ватерполо такмичењима ВСС. 
 

Члан 8. 
Жалбени поступак се спроводи у складу са актима ВСС који се на то односе. 
 

Члан 9. 
Последице пласмана у Првенству су: 
Сходно пласману на фајнал фору екипе су оствариле пласман од 1. – 4. места 
Све остале екипе учеснице оствариле су пласман 5. - 8. места. 
Екипе које остваре пласман на 1. и 2. место на фајнал фору стичу право 
наступа у Првенству Србије 2022/2023 - Прва Б лига 
 
 
3. ТЕХНИЧКИ УСЛОВИ 

Члан 10. 
Технички услови и обавезе свих учесника дефинисани су Правилником о 
ватерполо такмичењима ВСС, поштујући посебне услове: 
- игралиште је димензија 30х20 м,  
- температура воде је 23-27 Ц, мерена на један сат пред утакмицу, 
- време одигравања је 4х8 минута, а мери се електричним семафорима, 
- на утакмици за клуб може наступити највише 14 чланова, (12 играча и 2 
голмана) уредно регистрованим или ангажованим за сезону 2021/2022 и 
највише 3 тренера који се пријављују у Записник и који морају имати издату 
Дозволу за рад-лиценцу за сезону 2021/2022 од надлежног органа ВСС. Право 
клуба је да поред клупе седе и два представника медицинског тима клуба. 
- Клуб домаћин дужан да обезбеди 5 (пет) исправних лопти исте марке и типа, 
- такса на жалбу износи 8.000,00 динара. 



Члан 11. 
Техничке услове за одигравање утакмице провериће делегат, судије и 
представници клубова на техничком састанку на сат пре најављеног почетка. 
Уколико су недостаци мањег обима, делегат ће наложити клубу домаћину да 
их отклони до почетка утакмице. 
Уколико су недостаци такви да се утакмица не може регуларно одиграти, или 
се не могу отклонити до најављеног термина, клуб домаћин може понудити 
одигравање у алтернативном базену или ће се утакмица одложити за највише 
48 сати. 
Ако и у поновљеном термину нису задовољени технички услови, утакмица ће 
се регистровати службеним резултатом у корист гостујућег клуба. 
Сви трошкови условљени претходним ситуацијама падају на терет клуба 
домаћина. 

 
Члан 12. 

Утакмице се могу одигравати на базенима који испуњавају услове за 
такмичење у складу са правилима ватерполо игре, са почетком у интервалу од 
16.00-21.00 часова, по одлуци клуба домаћина, који је о базену и сатници 
дужан обавестити гостујући клуб, све службене особе, ТК ВСС и средства 
информисања најкасније 72 сата пре почетка утакмице. 
 

Члан 13. 
Уколико у термину заказаном за почетак утакмице нема електричне струје на 
пливалишту време чекања почетка је 15 (петнаест) минута. Уколико чекање 
треба да буде дуже од 15 (петнаест) минута утакмица ће бити одиграна у 
складу са чланом 11. ових пропозиција. Уколико у току утакмице дође до 
прекида електричне струје, време чекања за наставак је 15 (петнаест) минута. 
Уколико чекање треба да буде дуже од 15 (петнаест) минута, утакмица ће 
бити одиграна у складу са чланом 9. ових пропозиција. На исти начин ће се 
поступити ако у току утакмице дође до прекида струје, краћих од 15 минута, 
више од 3 (три) пута. 
У случају понављања утакмице, сви трошкови падају на терет клуба домаћина. 

 
Члан 14. 

Уколико у термину заказаном за почетак утакмице семафор није исправан, 
време чекања почетка утакмице је 15 (петнаест) минута. Уколико време 
чекања треба да буде дуже од 15 (петнаест) минута, утакмица ће бити 
одиграна у складу са чланом 11. ових пропозиција. Ако је и у поновљеном 
термину семафор неисправан пре утакмице, утакмица ће се регистровати 
службеним резултатом у корист гостујућег клуба. 
 
Уколико у току утакмице дође до прекида рада семафора, време чекања за 
наставак је 5 (пет) минута. Након тога, прећи ће се на мерење времена 
механичким или електронским штоперицама. У том случају право је учесника 
да затраже да делегат преузме и обавезу мериоца времена.  
На исти начин ће се поступити ако у току утакмице дође до кварова семафора, 
краћих од 5 (пет) минута, више од 3 (три) пута. 
 



Члан 15. 
Уколико у термину заказаном за почетак утакмице није присутан лекар, време 
чекања доласка лекара је 15 (петнаест) минута. Уколико време чекања треба 
да буде дуже од 15 (петнаест) минута утакмица ће бити одиграна у складу са 
чланом 11. ових Пропозиција. Ако и у поновљеном термину лекар није 
присутан, утакмица ће се регистровати службеним резултатом у корист 
гостујућег клуба. 
 

Члан 16. 
Уколико у термину заказаном за почетак утакмице није присутна редарска 
служба, време чекања доласка редарске службе је 15 (петнаест) минута. 
Уколико време чекања треба да буде дуже од 15 (петнаест) минута утакмица 
ће бити одиграна у складу са чланом 11. ових Пропозиција. Ако и у 
поновљеном термину редарска служба није присутна, утакмица ће се 
регистровати службеним резултатом у корист гостујућег клуба. 

 
Члан 17. 

Поред обавеза утврђених Правилником о ватерполо такмичењима ВСС и овим 
Пропозицијама, организатор је дужан и: 
- да обезбеди, у договору са гостујућом екипом тренинг на дан утакмице на 
базену где се утакмица одиграва. Завршетак тренинга мора бити најкасније 6 
сати пред почетак утакмице, 
- да обезбеди све техничке услове, укључујући и резервне сатове, пет лопти за 
одигравање утакмица у складу са чланом 10. ових Пропозиција, комплете 
записника и осталих образаца, комплет прописа везаних за такмичења 
(Пропозиције, Правила ватерполо игре, Правилник о ватерполо такмичењима 
ВСС, Дисциплински правилник ВСС), 
- да обезбеди присуство помоћних судија, лекара и службеног спикера, 
најмање 1 (један) сат пред утакмицу, 
- да обавести МУП Србије о одигравању утакмице и да поседује потврду о томе, 
- да обезбеди присуство потребног броја редара, од један сат пред почетак 
утакмице, до један сат по завршетку свих догађања на утакмици, 
- да сноси све трошкове организације утакмице (записнички сто, редарска 
служба), 
- да исплати таксе и путне трошкове службеним особама делегираним од 
стране ТК ВСС,  
- да снима утакмице и достави снимак ТК ВСС уколико то буде затражено. 
 

Члан 18. 
Церемонијал пред утакмицу је: 
- 10 минута пред предвиђено време за почетак утакмице, клубови и судије 
постројиће се на најповољнијим местима у односу на гледалиште, 
- службени спикер ће најавити утакмицу и прочитати саставе (прво госта) 
почев од капитена, па онда по бројевима и тренере, те судије и делегата, 
- за време церемонијала играчи морају бити у једнобразним баде мантилима, 
мајицама или тренеркама, 



- за време утакмице неопходно је да на видном и репрезентативном месту 
буде истакнута застава Србије а могу, уз заставу Србије, бити истакнуте и 
заставе ВСС и клуба домаћина. 

 
Члан 19. 

Неспортско, насилно и непристојно понашање актера утакмице 
(укључујући вређање на расној, националној и верској основи) као и 
публике на самом базену биће најоштрије санкционисано и кажњено на 
основу Правилника о Ватерполо такмичењима ВСС и у складу са 
Законима Републике Србије који ту материју одређују и регулишу.  
 
 
4.  РУКОВОДСТВО ТАКМИЧЕЊА 

Члан 20. 
Руководство такмичења чине: 
- делегат, 
- контролор, 
- двојица судија, 
- мериоци времена (два), 
- секретари (секретар записничког стола и помоћни секретар), 
- гол судије (два), 
- представници клубова учесника, 
- лекар, 
- службени спикер. 

 
Члан 21. 

Делегата и судије одређује ТК ВСС на основу листа судија и делегата, сходно 
Одлуци о одређивању службених особа у Првенству. 
Помоћне судије (мериоце времена, секретаре и гол судије) одређује клуб 
домаћин. Делегат ТК ВСС треба да провери да ли ове особе поседују знање за 
обављене предвиђене функције и да их замени другим особама, које мора да 
обезбеди клуб домаћин, ако је то неопходно. 
Клуб домаћин одређује и лекара и службеног спикера. 
Клубови учесници одређују своје представнике. 
Право је ТК ВСС да по својој процени или на захтев ОСП ВСС и судијске 
организације да на поједине утакмице делегира свог контролора. 
 

Члан 22. 
За време утакмице, распоред седења за столом руко-водства је: делегат - 
секретари - мериоци главног времена - представник гостујућег клуба - 
мерилац времена напада - представник домаћег клуба - службени спикер - 
лекар. 
У случају да утакмици присуствује контролор, дужност је клуба организатора 
да му обезбеди посебно место за седење, по захтеву контролора. 
 
 
 
 



Члан 23. 
Поред дужности службених особа дефинисаних Правилима ватерполо игре, 
посебне дужности су: 
- помоћни секретар је обавезан да води рачуна о пријављивању тајм аута од 
стране тренера и да на то упозори секретара и делегата ТК ВСС. 
- службени спикер дужан је да учествује у церемонијалу пред утакмицу, да 
објављује све догађаје на утакмици (искључења, петерац, број личне грешке, 
погодак, резултат, последњи минут утакмице и сл.) и да спроводи све оно што 
му наложи делегат. Службени разглас може се користити и за економско-
пропагандне поруке. 

 
Члан 24. 

Поред обавеза утврђених Правилником о ватерполо такмичењима ВСС и овим 
Пропозицијама, службене особе су дужне: 
- делегат и судије да буду пристојно одевен (панталоне и сако са краватом или 
службена кошуља или мајица ВСС и панталоне), 
- да обаве састанак руководства (сат пре термина утакмице) и утврде 
техничке услове за одигравање утакмице, као и састав руководства утакмице.  
- да провере знање помоћних судија за обављање њихових дужности, 
- да саставе протокол после завршене утакмице и предузму све мере које 
изискују догађаји на и око утакмице, 
- да делегат по завршетку писања протокола извести председника ТК ВСС о 
резултату и другим догађајима на утакмици и путем телефона број  
064/832-00-27, и пошаље канцеларији ВСС записник утакмице, протокол 
утакмице и евентуалне дисциплинске пријаве на утакмици. 
 

Члан 25. 
Све дисциплинске казне које су изречене на утакмицама Првенства могу се 
одслужити само на утакмицама Првенства. 
У случају да дисциплинске казне нису одслужене у сезони 2021/2022 преносе 
се на утакмице Купа и Првенства 2022/2023 у зависности која се утакмица 
прво одиграва и у рангу такмичења где кажњени играч или тренер наступа. 

 
Члан 26. 

Поред обавеза утврђених Правилником о ватерполо такмичењима ВСС и овим 
Пропозицијама, КЗТ ВСС је дужан да: 
- свим учесницима (клубовима, службеним особама, ватерполо 
организацијама, средствима информисања) благовремено достави 
пречишћени текст ових Пропозиција и других одлука битних за регуларно 
одвијање Првенства. 
 
ТК ВСС је дужна да: 
- организује дежурство на дан такмичења (сат пре почетка прве утакмице до 
добијања извештаја са последње утакмице), 
- непосредно по завршетку утакмица о резултатима обавести средства 
информисања (електронске медије, агенције, телефонске информације), 



- Објављује Службени билтен са свим битним информацијама (регистрација 
утакмица, табела, мандатне и дисциплинске мере, све посебности на 
утакмицама, наредна делегирања, инструкције, суспензије...) 

 
Члан 27. 

Котизација клубова за учествовање у Првенству се не плаћа. 
Права за накнаду службеним особама утврђена су у Одлуци о путним 
трошковима и Одлуци о таксама службених лица и путне трошкове службених 
лица као и трошкове техничке организације утакмице (записнички сто, 
помоћне судије, редарска служба и остале техничке службе) сноси клуб 
домаћин. 
 

Члан 28. 
Клубови су дужни да на време изврше своје финансијске обавезе према ВСС и 
његовим органима, организацијама и појединцима. 
 
 
5. ПРЕЛАЗНЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 29. 
Саставни део ових Пропозиција су: 
- Распоред и термини такмичења, 
- Одлука о путним трошковима, таксама и дневницама службених лица,  
- Одлука о мандатним казнама, 
- Kатегоризација износа такси за службена лица на такмичењима ВСС, 
- Адресар клубова, судија и делагата, 
- Списак лиценцираних тренера. 

 
Члан 30. 

Право тумачења Пропозиција има ТК ВСС, а на утакмицима делегат ТК ВСС. 
 

Члан 31. 
За све случајеве који нису прописани овим Пропозицијама, примењиваће се 
одговарајући акти ВСС. 

 
Члан 32. 

Ове Пропозиције донео је УО ВСС дана 16.06.2022. године и заведене су у 
архиви ВСС под бројем 478/2022. 
 
ВАТЕРПОЛО САВЕЗ СРБИЈЕ 
ПРЕДСЕДНИК ВСС 
Виктор Јеленић  с.р. 
 
 
 
 
 
 
 



О Д Л У К А 
О ПУТНИМ ТРОШКОВИМА И ТАКСАМА 
СЛУЖБЕНИХ ЛИЦА НА УТАКМИЦАМА 

ПРВЕНСТВА ДРУГЕ ЛИГЕ СРБИЈЕ 
У ТАКМИЧАРСКОЈ СЕЗОНИ 2021/2022 

 
1. Путни трошкови 
- За коришћење сопственог аутомобила - трошкови горива признају се по 
обрачуну 10 литара горива, које троши аутомобил којим се превози службено 
лице, на 100 км пређеног пута у нето износу као и припадајућих евентуалних 
путарина.  
Сви трошкови пореза за исплату путних трошкова службених лица иду на 
рачун клуба домаћина.  
- Километража од града пребивалишта службене особе до града у којем се 
одиграва утакмица се рачуна на основу података са електронске странице 
www.daljinar.com 
- По отварању неведене електронске странице и одабиру града на истој треба 
следити упутства наведена за добијање препоручене руте и километраже за 
исту која се користи као званична.  
- За коришћење редовног превоза: аутобус или воз, важи цена карте. 
- Уколико нема одговарајући превоз за повратак службених особа, клуб 
домаћин је у обавези да обезбеди смештај на бази пуног пансиона.  
- Службена особа је дужна да на време обавести клуб-домаћина о 
немогућности благовременог повратка. 
 
2. Таксе службених лица 
- Таксе за вршење дужности на утакмици у лигашком делу: 
а) Судија  3.200,00 динара 
б) Делегат  3.200,00 динара 
 
- Таксе за вршење дужности на утакмици на Фајнал Фору: 
а) Судија  4.000,00 динара 
б) Делегат  4.000,00 динара 
 
3. Исплата такси и путних трошкова службеним лицима 
- Таксе и путне трошкове службених лица исплаћује клуб организатор-
домаћин најкасније техничком састанку пре почетка утакмице у складу са 
Законом. 
 
Ову одлуку је донео Управни Одбор ВСС дана 16.06.2022. године и заведена је у 
архиви ВСС под бројем 478-1/2022. 
 
 
ВАТЕРПОЛО САВЕЗ СРБИЈЕ 
П Р Е Д С Е Д Н И К 
Виктор Јеленић  с.р. 
 
   

http://www.daljinar.com/


О Д Л У К А 
О МАНДАТНИМ КАЗНАМА НА УТАКМИЦАМА ПРВЕНСТВА РЕПУБЛИКЕ 

СРБИЈЕ ЗА СЕНИОРЕ У ТАКМИЧАРСКОЈ СЕЗОНИ 2021/2022 
 

Члан 1. 
Клуб, организатор утакмице, који не обави све нужне радње и не осигура све 
исправне уређаје, реквизите и особе потребне за нормално одвијање 
утакмице, а које је према Пропозицијама, Правилницима и актима ВСС био 
дужан да уради, или ако исте радње погрешно уради, казниће се новчаном 
казном: 

  Динара 
1. За неблаговремено подмиривање обавеза 

према ВСС (за сваки појединачни случај) 
 

10.000,00 
2. За неблаговремено обавештавање о  

промени базена или сатнице утакмице 
 

5.000,00 
3. За необезбеђивање адекватних  

свлачионица за екипе и руководство 
 

5.000,00 
4. За необезбеђивање термина за тренинге  

(за сваки тренинг) 
 

15.000,00 
5. За неуписан лекарски преглед  

(за сваког члана пријављеног за утакмицу) 
 

5.000,00 
6. За непоседовање термометра за  

мерење температуре воде 
 

5.000,00 
7. За неблаговремено организовање  

стола руководства утакмице 
 

5.000,00 
8. За непоседовање формулара и  

реквизита за такмичење 
 

5.000,00 
9. За недостатак резервних сатова 5.000,00 

10. За неисправно или погрешно обележено 
игралиште 

5.000,00 

11. За непостојање или нефункционисање 
разгласа на базену 

 
5.000,00 

12. За неисправан семафор - пре и за време 
утакмице 

 
  10.000,00 

13. За делимично исправан семафор - пре и за 
време утакмице 

      
     5.000,00 

14. За одсуство помоћног судије - појединачно 5.000,00 
15. За неорганизовање церемонијала (према 

Пропозицијама) 
  10.000,00 

16. За сваку испаљену ракету или димну завесу 
или упаљену бакљу 

15.000,00 

17. За сваку испаљену петарду 5.000,00 
18. За бацање предмета који нису 

проузроковали прекид утакмице 
      
  10.000,00 

19. За пљување од стране гледалаца     10.000,00 
20. За одсуство или неадекватан рад редарске 

службе 
20.000,00 



21. За неадекватну одевеност помоћног судије 5.000,00 
22. За неснимање утакмице 5.000,00 

 
Члан 2. 

Члан клуба, који се неспортски понаша на и у вези са утакмицом, казниће се 
новчаном казном: 

1. За искључење са правом замене или са клупе 
- за прво искључење у току такмичарске сезоне 

 
5.000,00 

 - за друго искључење у току такмичарске сезоне 10.000,00 
 - за треће и свако наредно искључење  

у току такмичарске сезоне 
 

15.000,00 
2. За искључење због бруталитија, за физички 

напад или за покушај физичког напада 
- за прво искључење у току такмичарске сезоне 

 
15.000,00 

 - за друго искључење у току такмичарске сезоне 20.000,00 
 - за треће и свако наредно искључење  

у току такмичарске сезоне 
 

 30.000,00 
3. Тренер за показани "жути картон" 

- за први "жути картон" у току такмичарске 
сезоне 

 
3.500,00 

 - за други "жути картон" у току такмичарске 
сезоне 

7.000,00 

 - за трећи и сваки наредни "жути картон"  
у току такмичарске сезоне 

 
 12.500,00 

4. Тренер за показани "црвени картон" 
- за први "црвени картон" у току такмичарске 
сезоне 

 
7.000,00 

 - за други "црвени картон" у току такмичарске 
сезоне 

12.500,00 

 - за трећи и сваки наредни "црвени картон"  
у току такмичарске сезоне 

 
25.000,00 

5. Клупски функционер или члан клуба (играч 
који није у саставу, тренер који не седи на 
клупи) за искључење са утакмице, за физички 
напад или за покушај физичког напада 
- за прво искључење у току такмичарске сезоне 

 
15.000,00 

 

 - за друго искључење у току такмичарске сезоне 30.000,00 
 - за треће и свако наредно искључење  

у току такмичарске сезоне 
 

45.000,00 
6. Играч за неучествовање на церемонијалу 

- пред утакмицу/турнир 
 

5.000,00 
7. Члан клуба, играч, тренер или клупски 

функционер 
- за давање изјаве о судији, суђењу, ВСС или ТК 
ВСС у средствима јавног информисања или на 
било којој клупској или личној друштвеној 
мрежи 

 
15.000,00 



 - за пушење на пливалишту 10.000,00 
Члан 3. 

Службена особа (судија, делегат) који не извршава обавезе из Правилника о 
ватерполо такмичењима ВСС, Пропозиција и осталих аката ВСС казниће се 
новчаном казном: 

  Динара 
1. за неблаговремени долазак на пливалиште 15.000,00 
2. за неблаговремено достављање документације 10.000,00 
3. за неадекватну одевеност 10.000,00 
4. за неприсуствовање састанку руководства 10.000,00 
5. за неучествовање на церемонијалу пред 

утакмицу/турнир 
 

10.000,00 
6. за неподношење дисциплинске пријаве  

против искључених особа 
 

10.000,00 
7. за изјаве о клубовима, колегама, ВСС или ТК 

ВСС у средствима јавног информисања или на 
било којој друштвеној мрежи 

15.000,00 

 
Члан 4. 

Обвезник плаћања новчаних казни из чл. 1. и 2. ове Одлуке је клуб, а из члана 
3. службена особа. 
      

Члан 5. 
У случају неблаговременог подмиривања финансијских обавеза играч, тренер, 
клупски функционер или клуб (у зависности ко је кажњен), службена особа 
ВСС биће суспендовани појединачно до измирења дуга. 
       

Члан 6. 
Средства од казни из чл. 1-3. ове Одлуке утрошиће се за стварање услова за 
нормално функционисање ТК ВСС и канцеларије ВСС. 
 

Члан 7. 
Ову Одлуку донео је УО ВСС дана 16.06.2022. године и заведена је у архиви ВСС 
под бројем 478-2/2022. 
 
 
ВАТЕРПОЛО САВЕЗ СРБИЈЕ 
ПРЕДСЕДНИК ВСС 
Виктор Јеленић  с.р. 
 
 


