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Београд

На основу члана 58. Статута Ватерполо савеза Србије, Одбор за судијска
питања Ватерполо савеза Србије (у даљем тексту ОСП ВСС) у сарадњи са
Генералним секретаром и Извршним директором Ватерполо савеза
Србије доноси:

ОДЛУКА О ДЕЛОКРУГУ РАДА И ПРАТЕЋИМ
ДОКУМЕНТИМА ОСП ВСС
Пословник о раду прецизније дефинише делокруг рада ОСП ВСС
предвиђен Статутом ВСС и урађена је у складу са законским прописима
и осталим важећим позитивним прописима ВСС.
Пословник о Раду као и сва пратећа документа се налазе у прилогу ове
одлуке.
Одлука ступа на снагу даном усвајања од ОСП ВСС.
Образложење
Важећим Статутом Ватерпло савеза Србије, ОСП ВСС је радно тело УО
ВСС које обавља стручни рад у ВСС кроз делокруг рада који је ближе
дефинисан Пословником о раду ОСП ВСС.
Делокруг рада ОСП ВСС.
Пословником о раду, дефинисан је:
 У сарадњи са Извршним директором ВСС по важећем статуту ВСС
o предлаже УО ВСС правилник о статусу ватерполо судија,
делегата и контролора за такмичења у организацији ВСС као
и статус др. службених лица. (Статут ВСС, члан 58),
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предлаже УО ВСС, листе кандидата судија и делегата ВСС за
ватерполо такмичења у организацији ВСС (Статут ВСС,
члан 42 став 30),
o предлаже УО ВСС листу кандидата за мађународна такмичења
и листу кандидата за међународне судије (Статут ВСС, члан
42 став 40 и 41),
o предлаже потребне мере и активности и обавља друге
послове из свог домена на које га овласти УО ВСС и Извршни
директор ВСС (Статут ВСС, члан 57 и 58),
Према статуту ВСС и Пословнику о раду ОСП:
o организује перманентну контролу суђења на свим ватерполо
такмичењима у организацији ВСС
o стара се о стручном усавршавању судија
o анализира ватерполо суђење
o решава жалбе по основу оцена суђења
У сарадњи са ТК ВСС, по важећем Правилнику о ватерполо
такмичењима ВСС:
o благовремео доставља листе судија и делегата за такмичења
(усвојене по предлогу ОСП од стране УО ВСС).
o Прати и координира ангажовање по струковним питањима,
везаним за рад судија и делегата у оквирима семинара,
кампова и школа како за судије и делегате тако и за играче и
тренере а у организацији ВСС.
o





ПРЕДСЕДНИК ОСП ВСС
Срђан Мишковић
Достављено
• Извршном директору ВСС
• Генералном секретару ВСС
• Свим члановима ОСП
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