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

своје активности кроз делокруг рада дефинисан Статутом ВСС, (члан 58 – 

Стручни рад у ВСС) а ближе одређено, Пословником о раду ОСП и овим 

Описом посла инструкторског тима. 

 

 

 

Опис послова Инструкторског тима ОСП ВСС 
 

 

Инструкторски тим се стара о стручном усавршавању судија и делегата 

кроз селекцију, праћење рада и теоретску и практичну едукацију. 

 

 Свој рад и циљеве дефинише стратегијским четворогодишњим 

плановима (Олимпијски циклус) као и оперативним годишњим 

плановима. 

 Планове дефинише у сарадњи са осталим стручним телима ВСС 

(Стручни Савет, Национални Селектори и представници ВСС у 

техничким ватерполо комитетима ЛЕН / ФИНА / КОМЕН) као и 

извршним органима ВСС који обезбеђују услове за њихово 

спровођење. 

 Перманентно прати реализацију дефинисаних планова као и 

захтева који из њих произилазе и врше неопходне корекције. 
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Своја задужења у оквирима ОСП ВСС обавља кроз: 

 

- Ангажовање у области напретка струке, едукативном раду са 

клубовима у циљу регрутовања нових судија и делегата као и на 

едукацији са особама које се баве пословима везаним за 

организацију утакмица (линијске судије, мериоци времена, 

секретари идр.), у циљу спровођења својих планова (програма). 

- Праћење рада (стручно и практично напредовање) врши 

перманентно кроз циљане независне контроле на утакмицама о 

чему праве извештаје за каснију анализу и евалуацију као и кроз 

анализе извештаја са утакмица којима не присуствују. 

- Стручно усавршавање судија и делегата врши кроз организовање 

семинара у оквиру ВСС, као и кроз делегирање представника  за 

остале стручне и едукативне семинаре и стручне скупове на 

међународној сцени у организацији ЛЕН и ФИНА. 

 

 За предавања у оквиру организованих семинара, 

предлаже стручна лица задужена за припрему и 

презентацију стручних тема према свом плану и програму. 

 За тестирање, предлаже стручно лице које је задужено за 

састављање тестова и, одговора, одређивање доњег 

лимита пролазности, дужину трајања полагања теста, 

врши евалуацију постигнутих резултата као и све остале 

послове везане за тестирање. 

 

- Прати и координира ангажовање по струковним питањима, везаним 

за рад судија и делегата у оквирима регионалних семинара, кампова 

и школа како за судије и делегате тако и за играче и тренере а у 

организацији ВСС. 

 

 

Предсеник ОСП ВСС, 

Срђан Мишковић 
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