На основу члана 42. став 2. тачка 15. Статута ВСС, Управни одбор ВСС, на седници одржаној 23.04.2019. године у Београду, усвојио је:

П Р А В И Л Н И К
О СТАТУСУ, РЕГИСТРАЦИЈИ И ПРАВУ НАСТУПА ИГРАЧА ВАТЕРПОЛО САВЕЗА СРБИЈЕ


ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1.
Овим Правилником утврђују се услови и поступак регистрације играча, уређују питања у вези са статусом играча, њиховим правима и обавезама, прелазак играча из клуба у клуб, право наступа, прелазак играча у инострани клуб и играње страних држављана у клубовима члановима ВСС.
Одредбе овог Правилника примењују се на активне ватерполисте свих узраста и оба пола (у даљем тексту: играче) у Србији и обавезне су за све органе и клубове који су чланови ВСС.
Основне одредбе овог Правилника примењују се на све играче, чланове, органе и организације ВСС, а посебне одредбе само на играче и тренере Прве лиге и осталих лига.

Члан 2.
Термини дати у овом Правилнику и у смислу овог Правилника значе:
-	Прва лига: Ватерполо лиге Србије које у свом називу имају реч Прва,
-	Остале лиге: такмичења нижег ранга од Прве лиге, такмичења за сениорке,
-	Играч: спортиста који је регистровани члан клуба у оквиру Ватерполо савеза Србије,
-	Такмичарска сезона: период који је одређен  календаром  такмичења  ВСС и обухвата сва прописана такмичења у складу са одлукама ВСС,
-	ВСС: Ватерполо савез Србије,
-	УО ВСС: Управни одбор ВСС,
-	ТК ВСС: Такмичарска комисија ВСС,
-	РК ВСС Регистрациона комисија ВСС
-	КЗЖ ВСС Комисија за жалбе ВСС
-	Уговор: Уговор о стипендирању или Уговор о бављењу спортом или уговор о раду између спортисте и спортске организације.
-	ССА ОКС: Стална спортска арбитража при Олимпијском комитету Србије
- Године старости играча (17, 18): Старосне године играча и односе се на календарску годину и такмичарску сезону која почиње у тој календарској години у којој играч пуни број година прописан овим Правилником





Члан 3.
Основна начела на којима је заснован овај Правилник су:
•	играч својом вољом бира клуб за који ће наступати,
•	играч има право на новчану накнаду приликом потписивања уговора и анекса уговора,
•	клуб из којег играч одлази пре истека уговора има право на материјално обештећење у случајевима прописаним овим Правилником,
•	играч без уговора има статус слободног играча,
•	играње страних држављана може се ограничити у циљу заштите ватерпола у Србији

Члан 4.
У поступку регистрације и лиценцирања играча и другим поступцима по овом Правилнику плаћају се таксе, чије износе утврђује УО ВСС.

1.	Регистрација играча
Члан 5.
Регистрацију играча обавља РК ВСС, а на основу овог Правилника. Играч мора бити регистрован за ВСС како би играо за клуб.
Чином регистрације, играч је сагласан да ће поштовати Статут ВСС и све друге опште акте ВСС, као и статуте и правилнике ФИНА и ЛЕН.
Играч у исто време може бити регистрован само за један клуб, уколико није регистрoван на двојну регистрацију.

Члан 6.
Регистрација се обавља на основу потпуне и уредне документације, коју подноси клуб и то:
•	за играче који се први пут региструју:
-	приступница, прописана од стране ВСС, у три примерка, коју за малолетне играче потписује и родитељ или старатељ,
-	две фотографије 3x4 цм,
-	оригинални извод из МКР, за играче до 18 година старости,
-	оригинално Уверење о држављанству
-	доказ о уплаћеној такси,

•	за играча који прелази из клуба у клуб: иста документација као у претходном ставу, као и
-	изјава играча да у претходном регистрационом периоду није потписао приступницу ни за један други клуб,
-	доказ о престанку важења уговора са клубом из ког прелази (истеком, или раскидом уговора) и исписницу из досадашњег клуба са свим уписаним подацима, односно захтев за исписницу са назначеним датумом, уколико играч није добио исписницу од досадашњег клуба.


•	за играча који се уступа: иста документација као у првом ставу овог члана, као и писмени споразум, Прописан од стране ВСС, клубова и играча који се уступа,

•	за играча који из иностранства долази у клуб у Србији:
иста документација као и за играча који се први пут региструје и уредно издат и оверен ЛЕН сертификат (уколико долази из клуба из државе која је члан ЛЕН) или доказ да нема обавезе према клубу и Федерацији чији је тај клуб члан, ако долази из клуба из државе која није члан ЛЕН, који доставља Федерација из чијег клуба играч долази.

Приступање клубу у циљу регистрације по одредбама овог Правилника врши се искључиво потписивањем захтева за регистрацију.
Захтев за регистрацију мора бити потпуно и уредно испуњен, а потпис играча на приступници оверен печатом и потписом лица овлашћеног за заступање клуба.
Играч је дужан да упише тачне податке на сва питања из пријаве и да то потврди својеручним потписом.
Лице овлашћено за заступање у клубу је дужно да у захтеву за регистрацију унесе тачне податке и својеручним потписом и печатом клуба потврди да је играч својеручно и одређеног дана потписао захтев за регистрацију.
Захтев за регистрацију играча мора се поднети заједно са уговором или анексом уговора играча.
У циљу регистрације по одредбама овог Правилника, уговор, анекс уговора, или споразумни раскид уговора морају бити закључени у писменој форми и садржати све елементе који су предвиђени овим Правилником, те оверен у складу са одредбама Закона о спорту.
Уговор са спортистом који нема потпуну пословну способност може да се пуноважно закључи само уз писану сагласност оба родитеља, односно старатеља, оверену у складу са законом, а на основу претходно утврђене  здравствене способности спортисте који нема потпуну пословну способност од стране надлежне здравствене службе или завода надлежног за спорт и медицину спорта.
Сви уговори морају бити депоновани у канцеларији ВСС.
Играч аматер који се бави ватерполом као члан ватерполо клуба, без уговора, има права утврђена спортским правилима и општим актима клуба.

Члан 7.
Играч који се региструје први пут и и слободни играчи могу бити регистровани у било које време у току године.

Члан 8.
Играч који је под казном или суспензијом може се регистровати за други клуб под условима из овог Правилника.

Члан 9.
Играч који је једном потписао приступницу или уговор не може спречити регистрацију за тај клуб нити повући потписе са тих докумената.


Изузетно, уколико клуб за који је играч потписао приступницу или уговор, не поднесе захтев за регистрацију у року предвиђеном овим Правилником, или је захтев за регистрацију одбачен, играч може одустати од приступнице (и уговора) и потписати приступницу (уговор) за нови клуб или остати у дотадашњем клубу.

Члан 10.
Играч који у истом прелазном року потпише приступницу или уговор за два клуба, подлеже дисциплинској одговорности и остаје члан клуба са којим је прим потписао приступницу или уговор, без права на издавање или оверу лиценце до окончања дисциплинског поступка.

Члан 11.
Играчи старости до 15 година који немају закључен уговор, а који су уредно регистровани за један ватерполо клуб, односно у канцеларији ВСС, могу се регистровати за други ватерполо клуб, у статусу слободног играча, у складу са овим Правилником и Законом о спорту.

У случају из става 1. овог члана играч који пређе из клуба у клуб не може се такмичити за клуб у који је прешао, у току трајања такмичења које је већ започето у тренутку када играч промени клуб. У току исте такмичарске сезоне, играч који је променио клуб, има право наступа за нови клуб у првом наредном такмичењу.

Члан 12.
Исписница
За прелаз играча у други клуб потребна је исписница.
Исписницу клуб издаје играчу, а која обавезно садржи ЈМБГ играча.

Члан 13.
Легитимација
За сваког играча издаје се регистрациона легитимација, чији образац прописује надлежни орган ВСС.
Обавезни подаци које мора садржати регистрациона легитимација су: назив издаваоца, регистрациони број, име и презиме играча, година рођења и ЈМБГ, име и седиште клуба, датум издавања регистрације и потпис овлашћене особе, као и довољан број рубрика за продужење регистрације и упис лекарских прегледа.
Регистрациону легитимацију издаје и сваке године продужава надлежни орган
ВСС.
Ако се регистрациона легитимација изгуби или оштети, надлежни орган ће
издати дупликат легитимације.

Члан 14.
Играчи се могу регистровати само током регистрационог периода које одреди ВСС, а изузетак од овог правила јесу случајеви играча који се региструју први пут и слободних играча.


Надлежни регистрациони орган ВСС дужан је одлуку о регистрацији донети у року од 8 дана од пријема захтева. Даном извршења регистрације играч постаје члан клуба са свим правима и обавезама из овог Правилника.
Против одлуке надлежног регистрационог органа по захтеву за регистрацију, заинтересовани клуб и играч могу поднети захтев за њено преиспитивање у року од 8 дана од пријема одлуке (обавештења), или од рока за доношење одлуке (ст. 1.). Захтев се подноси надлежном органу ВСС, који је дужан донети одлуку у року од 15 дана.

Члан 15.
Клубови су дужни извршити продужење регистрације својих играча у року од 30 дана по завршетку прелазног рока. Продужењу регистрација подлежу и играчи чија права мирују због суспензије, дисциплинског поступка који је у току или на основу договора клуба и играча.
Играчи чије регистрационе легитимације клуб није доставио у року из претходног става, сматрају се слободним играчима и имају сва права играча који се региструју по први пут (приступање било којем клубу у било које време). Таквом играчу аутоматски се укида обавеза наступа за тај клуб у тој сезони.

Члан 16.
Захтев за продужење регистрације, у три примерка, садржи азбучни попис играча, са регистрационим бројевима и подноси се надлежном органу уз приложене легитимације.
Надлежни регистрациони орган ВСС дужан је у наредних 20 дана извршити продужење регистрације и вратити клубу један оверен примерак захтева и оверене легитимације.

Члан 17.
Надлежни регистрациони орган дужан је објавити спискове регистрованих играча, играча којима се продужава регистрација и привремено уступљених играча.

2.	Регистрација играча који долазе из иностранства или одлазе у иностранство

Члан 18.
Регистрација играча страних држављана, играча са двојним држављанством, наших држављана који долазе из иностранства, врши се по процедури ЛЕН и ФИНА о преласку играча, а тај играч мора имати уредно издат и оверени ЛЕН сертификат односно, играч који долази из државе која није члан ЛЕН, потврду од Федерације да нема никаквих обавезе према клубу и тој Федерацији.

Регистрацију играча из става 1. овог члана врши надлежни орган ВСС за регистрацију играча који, када установи да играч испуњава услове из става 1. овог члана, на захтев клуба може извршити регистрацију играча који стиче права играча који се региструје по први пут.




Члан 19.
Играчи који одлазе из клубова који су чланови ВСС могу бити регистровани и наступати за иностране клубове на основу ЛЕН сертификата о трансферу играча издатог од стране ВСС, а у складу са прописима ВСС, ЛЕН и ФИНА код трансфера.
Играчу, коме је издат ЛЕН сертификат, односно дозвола за одлазак у инострани клуб аутоматски се брише са списка регистрованих и лиценцираних играча ВСС у регистрационој књизи ВСС.

Члан 20.
Клуб из којег играч прелази у иностранство има право на материјалну накнаду у износу истакнутом на трансфер листи, или према договору.
Право је ВСС да на захтев Стручног савета ВСС, искаже захтев за материјалну накнаду за одлазак играча са списка репрезентативаца, било које узрасне категорије, у иностранство и да издавање ЛЕН сертификата услови уплатом износа у висини од 250,00 ЕУР-а у динарској противвредности по продајном курсу НБ Србије на дан уплате, у корист рачуна ВСС од стране играча који прелази у иностранство или његовог новог клуба односно федерације земље чији је члан клуб у који тај играч прелази.

Члан 21.
Играч који оде у иностранство, супротно одредбама овог Правилника, биће аутоматски суспендован и подлеже дисциплинској одговорности а о томе ће бити обавештени национални ватерполо савез земље у чији је клуб тај играч отишао, ЛЕН и ФИНА.

Члан 22.
Играч који је дисциплински кажњен од стране надлежног органа ВСС, за време издржавања казне не може од ВСС добити ЛЕН сертификат и дозволу за прелазак у инострани клуб.

3.	Прелазак играча
Члан 23.
Играч, који се не региструје први пут или није слободан играч, може променити клуб само у прелазном року, под условима из овог Правилника.

Члан 24.
Редован прелазни рок почиње двадесетпрвог дана након завршетка такмичарске сезоне за сениоре и траје до последњег дана за пријаву играча за међународне купове из календара ЛЕН за наредну такмичарску сезону.
Термини прелазног рока, утврђују се Календаром ВСС, односно календаром ЛЕН ако су утакмице у Евро Куповима у којим учествују клубови из Србије одигране након последње утакмице сениорског Првенства Србије, и датумом за пријаву играча за наступ у клубовима у такмичењима у ЛЕН Евро Куповима у такмичарској сезони.




Право је УО ВСС да, на предлог СС ВСС а у складу са календаром такмичења млађих категорија, одреди термин редовног прелазног рока за млађе категорије чија такмичења трају у време прелазног рока ради заштите регуларности такмичења млађих категорија. При том, УО ВСС прописује и рокове за радње које су неопходне у прелазном року.

Члан 25.
Играчи који су регистровани за клубове чланове ВСС, а који нису лиценцирани за такмичења у Купу и Првенству Прве лиге Србије за сениоре могу прећи у други клуб, члан ВСС до 31. јануара текуће такмичарске сезоне и бити регистровани и лиценцирани и стичу право наступа одмах.
Играчи који имају статус слободних играча (играчи са раскинутим уговором са клубом чланом ВСС, повратници из иностранства уз уредну документацију прописану Правилником) могу бити регистровани и лиценцирани за клуб Прве лиге до 31. јануара текуће такмичарске сезоне и стичу право наступа одмах
Ову могућност играч може користити само један пут у току такмичарске сезоне.

Члан 26.
У редовном прелазном року играч, који испуњава услове по овом Правилнику, може прећи у било који клуб било којег ранга такмичења по овом поступку:
•	Играч који жели да промени клуб у прелазном року, у периоду од првог дана прелазног рока до 10 дана пре краја прелазног рока дужан је да упути свом клубу писмени захтев за издавање исписнице, осим за играче којима је истекао или је раскинут уговор, као и да такав захтев достави канцеларији ВСС.
•	Клуб је дужан да одговори играчу у року од 15 дана од подношења захтева да ли је сагласан са издавањем исписнице или не.
•	У наредном периоду, од  када  је  играч  поднео  захтев  за  исписницу  па  до  краја редовног прелазног рока играч потписује приступницу за нови клуб. У истом периоду дотадашњи клуб може оспорити право играчу на регистрацију за нови клуб, наводећи разлоге (важеће уговорне обавезе и сл.). Такво обавештење клуб је дужан доставити играчу, новом клубу и ВСС. Уколико дотадашњи клуб у датом року не оспори право на регистрацију, сматраће се да је сагласан са регистровањем играча за нови клуб.

Члан 27.
Регистрација играча који није добио исписницу коју му клуб на основу одредаба овог Правилника није могао ускратити, извршиће се без исписнице уз подношење осталих докумената предвиђених чланом 6. овог Правилника, под условом да нови клуб уместо исписнице достави копију захтева са назначеним датумом којим је играч тражио исписницу са доказом да је захтев достављен клубу




Играч који је узео исписницу од свог клуба, па уз сагласност клуба за који је потписао приступницу одустане од приступнице пре него што је регистрација извршена, као и играч који је узео исписницу а није се пријавио за други клуб, може се вратити у стари клуб и стећи право наступања од тренутка када надлежни орган ВСС за регистрацију играча констатује одустајање од пријаве за други клуб и као право наступања унесе у легитимацију играча.
За спровођење ове одлуке, клуб доставља регистрациону легитимацију, писмену изјаву играча којом потврђује да одустаје од приступнице за други клуб и писмену потврду клуба за који је потписао приступницу да је сагласан са изјавом играча.

Члан 28.
Комплетна преписка у вези захтева за исписницу и регистрације врши се препорученом поштанском пошиљком или путем тзв: «брзе поште», односно доказом о подношењу наведених захтева при чему се као датум подношења захтева сматра датум када је пошиљка послата.

Члан 29.
Играчи могу користити право преласка из клуба у клуб у оквиру Прве лиге само један пут у току прелазног рока.
Играч који након почетка прелазног рока, уз уредно издату документацију за прелазак из свог клуба, пређе у клуб осталих лига има обавезу повратка у клуб Прве лиге из којег је прешао у клуб осталих лига до завршетка истог прелазног рока.
	Клуб осталих лига на овај начин може ангажовати у укупном броју највише 3 играча из клубова Прве лиге и 2 играча који долазе из клубова из иностранства уз документацију прописану чланом 6. овог Правилника.

Члан 30.
Играчи старости до 18 година, који имају потписан уговор или споразум са клубом, могу прећи из клуба у клуб само уз пристанак клуба за који су регистровани.
Уколико дотадашњи клуб захтева накнаду (обештећење) за прелазак таквог играча, његова висина се утврђује договором заинтересованих клубова, или на начин утврђен у овом Правилнику.
Играчи старости до 18 година, који немају потписан уговор или споразум са клубом, слободни су да пређу из клуба у клуб у прелазном року без икакве накнаде (обештећења), ако овим правилником није другачије прописано.

Члан 31.
Свако има право да, приликом преласка играча из клуба у клуб, или приликом закључивање уговора о трансферу, на посредовање лица које сам изабере, без било какве обавезе ВСС према посреднику.






4.	Привремено уступање играча
Члан 32.
У циљу омогућавања већем броју играча да играју и подижу квалитет такмичења, клуб има право да привремено уступи играча другом клубу на рок од једне такмичарске сезоне. Ово привремено уступање се обавља у прелазном року, а уступљени играч је дужан да се врати у наредном прелазном року у клуб који га је уступио.
Писмени споразум за уступање играча потписују и оверавају, у складу са Законом о спорту, лица овлашћена за заступање заинтересованих клубова и играч у 3 (три) примерка, а што се евидентира од стране РК ВСС печатом и потписом на регистрационој легитимацији играча.
Клубови на овај начин могу регистровати највише 2 играча у једној такмичарској сезони уз напомену да је могуће заменити играче, који су регистровани на овај начин, у ванредном прелазном року.
По истеку једногодишњег рока, споразум се може продужити за нови рок. Споразум може бити раскинут, уз сагласност клубова и играча.
Истеком рока о уступању, престаје привремено чланство у клубу коме је играч уступљен и без поновне регистрације играч има право и обавезу наступа за клуб који га је уступио, с тим што се то од стране надлежног органа ВСС убележава у регистрациониу легитимацију играча.
Клуб који је прихватио уступљеног играча нема право на његов трансфер трећем клубу без писменог одобрења клуба који је уступио играча и самог играча. Уколико клуб добије одобрење клуба који је уступио играча и самог играча, уговор са трећим клубом се закључује и оверава у складу са ставом 2. овог члана и одредбама Закона о спорту.
Клуб који уступа играча одговоран је за испуњење уговорних обавеза и за време трајања споразума о уступању, изузев, ако клубови и играч међусобне односе не уреде на посебан начин.
За време које играч привремено проведе у новом клубу, не мирују му права и обавезе за клуб који га је уступио. Период за који је играч уступљен, рачуна се у рок уговора играча са клубом који га је уступио.
Све радње по овом члану Правилника раде се искључиво у прелазном року

Члан 33.
У циљу омогућавања већем броју играча да играју и подижу квалитет такмичења, клуб има право да уступи играча на двојну регистрацију другом клубу, на рок од једне такмичарске сезоне (целе сезоне или њеног дела).
Овај статус је дозвољен само за играче са закључно 17 година старости. Клуб у који је играч уступљен на двојну регистрацију може регистровати највише до 3 оваква играча.
Играч који је уступљен клубу на двојну регистрацију стиче право на лиценцирање за тај клуб, без посебног уговора између новог клуба и тог играча али уз достављен споразум у 3 (три) примерка о уступању играча на двојну регистрацију.
Уступљен играч двојно регистрован за други клуб, има сва права и обавезе према клубу из којег је уступљен, односно има право наступа само за млађе такмичарске категорије клуба из којег је уступљен, док за клуб у који је уступљен може играти само на сениорским такмичењима.

Све радње по овом члану правилника могу се радити у току читаве такмичарске сезоне уз напомену да исти играч може бити само једном уступљен на двојну регистрацију у току такмичарске сезоне а што се евидентира од стране РК ВСС печатом и потписом на регистрационој легитимацији играча.

5.	Статус играча
Члан 34.
Под играчем, у смислу одредаба овог Правилника, сматра се спортиста који је регистровани члан клуба у оквиру ВСС.
Играчи у зависности од њиховог односа са клубом чију су чланови, могу имати следећи статус:
-	играча аматера
-	играча професионалца
-	играча стипендисте

Члан 35.
Права, обавезе и одговорности играча аматера уређују се законом, спортским правилима ВСС и општима актима клуба чији је игра члан, а права обавезе и одговорности играча аматера и стипендиста којима се обезбеђује новчана накнада за бављење ватерполо спортом и уговором између играча и клуба (уговор о стипендирању малолетног играча за спортско усавршавање - уговор о стипендирању или уговор о бављењу спортом)
Играчи аматери и стипендисти су спортисти коме зарада није циљ бављења ватерполо спортом и тим активностима се не бави у виду занимања.
Бављење ватерполо спортом у складу са уговором о бављењу спортом сматра се радом ван радног односа, у складу са законом.

Члан 36.
Права, обавезе и одговорности професионалних играча уређују се законом, спортским правилима ВСС, колективним уговором, правилником о раду клуба чији је играч члан (када код клуба није закључен колективни уговор) и уговором о раду између спортисте и клуба.
Професионални играчи су спортисти који се баве ватерполо спортом као јединим или основним занимањем

ПОСЕБНЕ ОДРЕДБЕ
1.	Уговори
Члан 37.
Уговори о стипендирању малолетног спортисте за спортско усавршавање (уговор о стипендирању), уговор о бављењу спортом и професионални уговор о раду између клуба и играча (у даљем тексту: Уговор) се закључују у писменој форми и морају садржати све елементе који су предвиђени овим Правилником, те оверени у складу са одредбама Закона о спорту, а у супротном су ништави.
Један примерак уговора, се обавезно депонује и у канцеларију ВСС.
Уговорне стране могу анексом уговора утврдити посебна међусобна права и обавезе која морају бити у складу са законом и прописима ВСС и у форми у којој је закључен основни уговор и регистрован у канцеларији ВСС.
 Један примерак анекса уговора, се обавезно депонује у канцеларију ВСС.         

  Надлежни орган ВСС може евидентирати уговор или анекс печатом ВСС и 
то само онај уговор или анекс уговора, који је уредно потписан и оверен од      стране уговорних страна, у којима су све странице парафиране од свих субјеката тог правног посла.
   Уговор са спортистом који нема потпуну пословну способност може да се пуноважно закључи само уз писану сагласност оба родитеља, односно старатеља, оверену у складу са законом, а на основу претходно утврђене  здравствене способности спортисте који нема потпуну пословну способност од стране надлежне здравствене службе или завода надлежног за спорт и медицину спорта.
             Уговори и анекси уговора, могу садржати арбитражну клаузулу о прихватању надлежности РК ВСС, као првостепеног органа, КЗЖ ВСС, као другостепеног органа и Сталне спортске арбитраже при Олимпијском комитету србије ( у даљем тексту: ССА ОКС) као коначног органа, у случају спора.
Професионални Уговор о раду, Уговор о бављењу спортом и Уговор о стипендирању може се закључити са играчем који има навршених 15 ( петнаест) година.
Сви уговори који се депонују у ВСС морају бити оверени од стране надлежног државног органа којег прописује Закон.
Члан 38.
Уговоре између играча и клуба потписује играч и лице овлашћено за заступање клуба, а у случају да је лице без потпуне пословне способности, уговор се потписује у складу са чланом 37. став 6. овог Правилника.

Члан 39.
Професионални спортиста заснива радни однос са клубом закључењем уговора о раду, на одређено време, најдуже до пет година. По истеку овог периода, професионални играч може поново да закључи уговор са истим или другим клубом.
Професионални играч може бити привремено уступљен у други клуб, на основу писменог споразума клуба у који се упућује и клуба са којим је у радном односу, уз сагласност професионалног играча, а у складу са одредбама овог Правилника.

Члан 40.
Играч аматер који се бави ватерполо спортом као члан клуба, без закљученог уговора, има права утврђена спортским правилима ВСС и општим актима клуба.
Играч који има потписан Уговор о бављењу спортом, а којем се обезбеђује новчана накнада, и клуб утврђују у складу са спорским правилима следеће: новчану накнаду за бављење ватерполо спортом, новчане и друге награде за постигнуте спортске резултате и накнаде трошкова смештаја и исхране за време спортских припрема и такмичења.
Члан 41.
Уговором о стипендирању малолетног играча за спортско усавршавање, утврђује се следеће: новчана стипендија и накнада трошкова смештаја и исхране за време спортских припрема и такмичења. .
Уговором о стипендирању не могу бити уговорене финансијске обавезе играча или родитеља према клубу.
Уговор о стипендирању није услов за остваривање права наступа на званичном такмичењу, а његовим потписивањем престају дотадашња уговорена материјална давања играча или родитеља према клубу.

Члан 42.
Уговори се закључује на период одређеног броја такмичарских сезона, у складу са овим правилником и Законом
После истека уговора, играч је слободан да промени клуб, без обавезе обештећења, уколико то уговором није другачије прецизирано.
По истеку уговора, клуб и играч могу потписати нови уговор.
Време које је играч провео под казном која је изречена од стране клуба, а потврђена од стране ВСС, не урачунава се у уговорени рок.

Члан 43.
Уговори престају да важе истеком времена на који су закључени, споразумним раскидом, или раскидом од стране Сталне спортске арбитраже при Олимпијском комитету Србије, односно надлежног суда, као и у осталим случајевима предвиђеним одредбама овог Правилника и других прописа ВСС, у складу са законом. Споразумни раскид уговора мора се регистровати у канцеларији ВСС.
Уговор је ништав, ако је закључен супротно Закону, одредбама овог Правилника и општих аката ВСС у вези са регистрацијом играча.
Уговори се не могу споразумно раскинути за време трајања споразума о уступању играча другом клубу, без сагласности клуба коме је играч уступљен.
У случају утврђивања ништавости, поништења, споразумног раскида уговора или раскида уговора због неиспуњења уговорних обавеза, клуб је дужан да о томе без одлагања обавести канцеларију ВСС, у супротном подлеже дисциплинској одговорности.
Актом раскида уговора, стичу се услови за поништење регистрације играча за клуб и такав играч стиче статус слободног играча и може се регистровати за други клуб, ван термина прелазног рока.
Актом раскида уговора, стичу се услови за поништење регистрације и лиценце играча за клуб а такав играч постаје слободан играч и може се регистровати и лиценцирати за неки други клуб, само у случају да је до раскида уговора дошло у периоду по завршетку прелазног рока до 31. јануара наредне календарске године. Ова могућност се може користити само једанпут у току такмичарске сезоне.

Члан 44.
Предмет расправљања и одлучивања ССА ОКС, приликом одлучивања о раскиду уговора због неиспуњења обавеза, је оцена међусобних извршавања уговорених обавеза у складу са овим Правилником и потписаним уговором између клуба и играча. Посебно ће се водити рачуна о уговореним роковима исплата, нарочито ако се уговорени рокови не уклапају у такмичарску сезону.
Као мериторан уговор или анекс уговора сматраће се само онај који је депонован у канцеларију ВСС.
Уколико се пред РК ВСС, КЗЖ ВСС или ССА ОКС у поступку расправљања и одлучивања, приложи од стране клуба или играча Уговор или Анекс који није депонован у канцеларију ВСС, или који не садржи све потребне елементе предвиђене овим Правилником, клуб подлеже дисциплниској одговорности
Члан 45.
Клуб Прве лиге може имати под уговором неограничен број играча.
У години у којој навршава 18 година живота а пред почетак наредне такмичарске сезоне, регистровани играч који је са клубом имао закључен Уговор о стипендирању, дужан је закључити први професионални уговор о раду или уговор о бављењу спортом, са клубом који га је стипендирао.
Уколико играч одлучи да први професионални уговор потпише са новим клубом о условима уговора се договара директно са новим клубом, и ти услови не могу бити у супротности са одговарајучим Законом Републике Србије, док његовом дотадашњем клубу припада обештећење прописано чланом 46. овог Правилника ако је у складу са Законом Републике Србије.
Уколико играч потпише први професионални уговор са дотадашњим клубом, клуб је дужан да том играчу исплати минималну месечну зараду у износу од гарантованог личног дохотка у Републици Србији за месец за који се врши исплата.
Клуб који закључи са играчем професионални уговор или уговор о бављењу спортом дужан је тај уговор доставити канцеларији ВСС, у року од 15 дана од дана потписивања уговора са играчем.
Играч који започне прелазни рок као малолетан (укључујучи и играче са 17 година и 364 дана), до краја прелазног рока сматраће се малолетним играчем.
Малолетном и пунолетном играчу који нема потписан било који уговор са клубом за који је регистрован, није потребна исписница за прелазак у други клуб, те се такав играчи сматра слободним играчем и у други клуб може прећи без икакве надокнаде, ако овим правилником није друкчије прописано.

2.	Обештећење
Члан 46.
Клубови Прве лиге и осталих лига који дозволе прелазак пунолетном играчу који је под уговором, као и сви клубови чији играчи закључно са 17 година старости, а који имају потписан уговор или споразум, прелазе у други клуб уз дозволу досадашњег клуба, имају право на накнаду (обештећење) за играча који прелази из тог клуба у клуб Прве лиге за који потписује уговор, или у било који други клуб у земљи или иностранству.
Износ накнаде (обештећења) утврђује се договором или је исказан на трансфер листи,
Уколико није постигнут договор између заинтересованих страна ( клубова између којих се врши прелазак играча), а у случају преласка играча који су под уговором нови клуб је дужан да исплати накнаду (обештећење) бившем клубу у минималном кумулативном износу обрачунатом по табели:
-	по 250 бодова за сваку годину од прве регистрације играча до навршене 10. године живота,
-	по  500 бодова за сваку годину од 11. до 13. године живота,
-	по  750 бодова за сваку годину од 14. до 15. године живота,
-	по 1000 бодова за сваку годину од 16. до 18. године живота и навише.
Укупан број бодова множи се са вредношћу бода, која износи 1,00 Еуро по средњем курсу НБС на дан исплате.



Клуб са којим играч потписује уговор дужан је да исплати накнаду клубу из којег играч долази у року од 8 дана од дана потписивања уговора, а за случај кашњења такве уплате, тај износ ће се ревалоризовати индексом раста трошкова живота за период кашњења.
Право на надокнаду из овог члана задржава клуб Прве лиге из којег је играч прешао у клуб осталих лига, па онда прешао у клуб Прве лиге.
Клубу из којег играч старости од 15-18 година одлази, а који нема закључен уговор, припада накнада у складу са договором клубова или по одредбама овог правилника.

Члан 47.
Клуб може своје право на накнаду (обештећење) пренети другом клубу или играчу.

Члан 48.
Играч приликом потписивања уговора има право на материјалну надокнаду, чији износ утврђују уговорне стране.

Члан 49.
Клуб који није исплатио обештећење клубу из којег долази играч, или уговорену надокнаду играчу, по пријави оштећене стране и одлуци надлежног органа ВСС биће суспендован из даљег такмичења до извршења обавезе и против таквог клуба и одговорне особе биће покренут дисциплински поступак због неизвршења уговорених обавеза.

3.	Трансфер листа
Члан 50.
Трансфер листа је списак играча са истакнутим износима накнаде за прелазак у други клуб, коју клуб који жели раскинути уговор са играчем, објављује у циљу обавештавања заинтересованих.
Истакнути износ накнаде се исказује у еврима и то у нето износу. Уколико се износ накнада плаћа у динарима, плаћање се врши по средњем курсу Народне банке Србије на дан уплате.
Плаћање износа накнаде може извршити само клуб у који прелази играч који је стављен на транфер листу, а не и сам играч.
На трансфер листи могу бити само играчи под уговором. Играч има право да тражи да буде стављен на трансфер листу.
Трансфер листа се објављује у Билтену ВСС најмање 5 (пет) дана пре почетка прелазног рока
Члан 51.
Уколико је више клубова прихватило услове са трансфер листе, играч бира клуб са којим ће потписати уговор. Уколико је само један клуб прихватио услове са трансфер листе, играч може изабрати да ли ће потписати уговор са тим клубом, или ће остати у досадашњем клубу.
Уколико ниједан клуб не прихвати услове из трансфера, играч остаје регистровани члан досадашњег клуба и није дужан потписати са истим нови Уговор.

4.	Право наступа
Члан 52.
Даном регистрације играч стиче право наступа.
Играчи могу наступати на основу издате и оверене регистрације на свим такмичењима, осим на утакмицама Прве лиге и Купа Србије, за које морају поседовати лиценцу.
Играч може наступати за други клуб на пријатељским утакмицама, само уз дозволу клуба за који је регистрован.

5.	Лиценце
Члан 53.
За наступ на утакмицама Прве лиге и Купа Србије играч мора поседовати лиценцу.
Играч у такмичарској сезони може бити лиценциран само за један клуб члан ВСС, осим у случају из члана 41. став 7. овог Правилника.
Клуб за такмичарску сезону може лиценцирати неограничен број играча.
Списак лиценцираних играча може бити допуњен до 31. јануара текуће такмичарске сезоне у складу са чланом 24. овог Правилника.
У лиценциране играче могу се укључити највише три страна држављанина.

Члан 54.
Такмичарски картон-лиценца садржи податке: назив органа који је издаје, регистарски број, име и презиме играча, назив и седиште клуба за који је регистрован, датум издавања, такмичарска сезона за коју се издаје, односно продужава лиценца, фотографија играча, потпис и печат издаваоца, рубрике за упис лекарских прегледа.

Члан 55.
Лиценцу издаје, односно продужава ТК ВСС на захтев клуба, уз прописану документацију.
Уз захтев за издавање лиценце клуб прилаже:
1.	важећу регистрацију, издату од стране ВСС,
2.	копију уговора или анекса уговора (професионални уговор о раду, уговор о бављењу спортом или уговор о стипендињу),
3.	две фотографије, димензија 3x4 цм,
4.	доказ о уплаћеној такси.
5.	сертификат о завршеној антидопинг едукацији који играч добија преко вебсајта:
www.adas.org.rs/ edukacija/ osnovna-antidoping-edukacija/

Када се играчу продужава лиценца за наредну такмичарску сезону, клуб уз азбучни списак играча доставља и картон лиценце, регистрациони картон, копију важећег уговора и анекса уговора.
Крајњи рок за подношење захтева за лиценцирање, односно продужење лиценци, играча је 10 дана пред почетак Прве лиге или Купа Србије у зависности које од та два такмичења почиње прво, осим у случају из члана 24. и члана 41. став 7. овог Правилника

Играчи закључно са 17 година старости могу бити лиценцирани у било које време и имају право наступа одмах.
УО ВСС, уколико је то интерес ватерпола у Србији, може одредити и друге ванредне рокове за лиценцирање играча.

Члан 56.
ТК ВСС дужна је издати, односно продужити лиценцу, у року од 8 дана од дана пријема захтева, или одбити захтев уз писмено образложење.
Против одлуке ТК ВСС из претходног става, заинтересовани клуб или играч могу поднети захтев за преиспитивање те одлуке Комисији за жалбе у року од 8 дана од дана пријема одлуке, односно од протека рока у коме је ТК ВСС била дужна донети одлуку.
Комисија за жалбе је дужан донети одлуку по таквом захтеву и доставити је заинтересованима у року од 15 дана.

Члан 57.
Пре почетка такмичења, ТК ВСС је обавезна да у Билтену ВСС објави списак лиценцираних играча по клупској припадности, са назнаком године рођења. Исто тако, ТК ВСС је дужна да објави и накнадно лиценциране играче.

ЗАШТИТА ПРАВА
Члан 58.
У циљу заштите играча, тренера и регуларности Прве лиге и осталих лига, ТК ВСС, неће извршити лиценцирање за наредну такмичарску годину нових (из других клубова) играча и тренера за клубове који нису измирили уговорне обавезе према играчима и тренерима за претходне такмичарске сезоне.
Одлуку, која ће садржати питања на које такмичарске сезоне се односе дуговања клубова према играчима и тренерима, као и рокове и поступке за спровођење одредбе из претходног става, дужан је да усвоји УО ВСС најмање 30 дана пре рока за лиценцирање.
О свим питањима измирења уговорних обавеза клубова према играчима и тренерима, одлучује ТК ВСС.

Члан 59.
Када се после истека рока за подношење захтева за приспитавање одлуке надлежног регистрационог органа, а у периоду од једног до другог регистрационог периода, утврди да је играч у претходном регистрационом периоду регистрован или лиценциран за два или више клуба, односно неправилном применом чланова овог Правилника и других општих аката ВСС, РК ВСС на основу поднетог захтева, по својој иницијативи или по службеној дужности поништиће све неправилно извршене регистрације или издате лиценце, те у таквом случају играч остаје члан клуба на основу правилно извршене регистрације, односно правилно извршеног лиценцирања. Своју одлуку РК ВСС је дужна да достави заинтересованим клубовима и играчу у року од 15 дана од дана доношења одлуке и исту објави у Билтену ВСС.




Уколико се по службеној дужности утврди да је играч регистрован или лиценциран на основу неправилног уговора (није регистрован од стране надлежног органа ВСС или не садржи све прописане елементе), или је играч регистрован, односно лиценциран супротно одредбама овог правилника и других општих аката ВСС, чланови надлежне регистрационе комисије ВСС подлежу дисциплинској одговорности.

Члан 60.
У  циљу  сређивања  евиденције  регистрованих  играча, УО ВСС	може донети одлуку да ТК ВСС, изврши пререгистрацију свих регистрованих играча.
Одлука о пререгистрацији обавезно се објављује у Билтену ВСС. Пререгистрација се врши према потреби, али не у року краћем од 5 година.

ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 61.
Овај Правилник ступа на снагу одмах по објављивању, које се врши у просторијама или на интернет страни ВСС.
Даном почетка примене овог Правилника, престаје да важи Правилник о статусу, регистрацији и праву наступа играча Ватерполо савеза Србије од 23.03.2017. године.
Члан 62.
Тумачење овог Правилника даје УО ВСС.

ВАТЕРПОЛО САВЕЗ СРБИЈЕ ПРЕДСЕДНИК УО ВСС
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