


Овај Правилник је обавезујући за сва правна и физичка лица која на ма који 

начин учествују у остваривању ове функције. 

2. Осигуравање услова за рад и успех српских ватерполо репрезентација је дужност 

сваког члана ВСС-а. 

3. Интереси српских националних селекција имају предност у деловању ВСС-а. 

4. Непознавање одредби овог правилника не ослобађа одговорности. 

 

ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 

Обавезе клубова 

 

5. Клубови чији је играч кандидован или изабран у националну селекцију морају том 

играчу омогућити суделовање у свим фазама припрема и наступа националне 

селекције. 

6. Клуб изабраног кандидата обавезан је омогућити истом услове за остварење 

посебних и индивидуалних програма рада, које је за репрезентативца сачинио 

Национални Селектор или Национални тренер. 

7. Национални селектор ВСС не може истовремено бити и тренер било ког клуба у 

Републици Србији или у иностранству. СС ВСС може на захтев, у посебним 

случајевима Националног селектора или заинтересованог клуба, предложити УО 

ВСС да Национални селектор буде и тренер у клубу, ако процени да је то у 

интересу развоја ватерпола у Србији. 

8. Клубови чији је тренер изабран за националног тренера морају том тренеру 

омогућити суделовање у свим фазама припрема и наступа националне селекције. 

9. Клубови из тачке 5., 6. и 7. дужни су да ускладе своје програме са програмом рада 

националних селекција. 

Репрезентације  

 

10. Чланови националне селекције по функцији, као и чланови позвани за одрећену 

акцију улазе у састав репрезентације Србије оформљене за ту акцију. 

11. Састав репрезентације – спортски стручњаци: 

1. Играчи изабрани у складу са овим правилником; 

2. Национални селектор или национални тренер изабран у складу са овим 

правилником; 



3. Стручни штаб репрезентације сениорска или „А“ национална селекција: 

помоћни тренер, помоћни/кондициони тренер, тренер-специјалиста/ 

аналитичар, лекар, физиотерапеут, тим менаџер; 

4. Стручни штабови националних селекција од У20 до У14: помоћни тренер, 

тренер-специјалиста-аналитичар, лекар или физиотерапеут (укупно 4 особе 

максимум); 

Поред спортских стручњака, непосредних реализатора програма,  

репрезентацију чине и: 

5. Вођа пута који представља националну селекцију на такмичењу, води и 

обавља све послове везане за техничку реализацију конкретне 

репрезентативне акције, уз обавезно подношење извештаја; 

6. Делегирани представник СС ВСС и друго стручно особље које одреди УО, 

на предлог СС ВСС, који прати и контролише реализацију плана и програма 

националне селекције, упозорава на пропусте, подноси извештаје; 

7. Генерални секретар, Извршни директор, Председник УО и чланови УО који 

се старају о спортској сарадњи са представницима и функционерима 

међународних федерација, асоцијација и организација; 

8. Спортски новинар ради промоције ватерпола. 

12. Прихватањем учешћа у раду националне селекције прихватају се обавезе 

поштовања одлука и аката који се односе на рад са националном селекцијом, што 

укључује коришћење и ношење прописаних и уговорених обележја, опреме и 

реквизита обезбеђених од стране ВСС, државе, спонзора и партнера ВСС, као и 

појединачно, групно или екипно безусловно повиновање захтевима маркетиншких 

и комерцијалних обавеза ВСС, уз обавезу учешћа у уговореним промотивним, 

донаторским и спонзорским кампањама.  

13. Од момента избора у репрезентацију сваки члан националне селекције дужан је 

придржавати се обавеза и правила када је у питању промоција Савеза или 

спонзора Савеза. Задужења по овом питању одређује Генерални секретар, на 

предлог Маркетинг менаџера, а спроводе их Национални селектор или  

Национални тренер. 

14. Сви чланови ВСС, чланови репрезентације и разних делегација дужни су заступати 

интересе ВСС и репрезентације, у земљи и иностранству. Није дозвољено ван 

органа на којима се доносе одлуке, нарочито ако су у питању представници других 

савеза, износити анализе стања у оквиру ВСС, о игри наше репрезентације, о 

стању у нашој репрезентацији, спремности и здравственом статусу спортиста, као 

и стању и спремности стручњака.  



15. У репрезентацијама не могу учествовати чланови који су под временском казном 

или под суспензијом  изреченом од надлежних дисциплинских органа према 

Дисциплинском правилнику ВСС или међународних организације ФИНА и ЛЕН.   

За млађе селекције неће бити ангажовани играчи који су слаби ученици, а одлука ће бити 

донесена у сарадњи са клубом.                                                   

За студентску репрезентацију могу наступати искључиво играчи који поседују 

потврду да су студенти и који испуњавају услове према правилима ФИСУ. 

У репрезентацијама не могу учествовати или бити ангажована лица која су у 

уговорном или било каквом другом односу са било којом страном ватерполо 

федерацијом. 

 

16. Сви чланови репрезентације се обавезују да неће давати изјаве за медије о ономе 

што се актима ВСС сматра пословном тајном, а посебно ако се то односи на 

унутрашње односе у националној репрезентацији, садржајима тренинга, припрему 

тактике за поједине утакмице и слично. 

17. У ВСС се оформљују следеће репрезентативне категорије-националне селекције: 

1. Сениорска или „А“ национална селекција 

2. Национална селекција до 20 година 

3. Национална селекција до 19 година 

4. Национална селекција до 18 година 

5. Национална селекција до 17 година 

6. Национална селекција до 15 година 

7. Национална селекција до 14 година 

8. Студентска национална селекција 

9. Остале репрзентативне селекције по одлуци УО ВСС. 

18. План и програм припрема и наступа свих националних селекција усваја СС ВСС, 

на основу предлога Националног селектора и националних тренера и подноси га 

на усвајање УО ВСС. 

19. Планирање обухвата: 

a. Годишњи тренажни циклус; 

b. Вишегодишњи тренажни циклус; 

c. Олимпијски  циклус. 



20. На крају такмичарске сезоне Национални селектор и национални тренери дужни су 

да СС ВСС доставе извештај о раду на припремама и такмичењима. На захтев СС 

ВСС или УО ВСС, Национални селектор и национални тренери дужни су доставити 

извештаје и о појединим акцијама. Извештаје прикупља, разматра и усваја СС ВСС 

и даје УО ВСС на усвајање. 

21. Позив учесницима за поједине репрезентативне акције упућује се правовремено, 

најкасније 7 (седам) дана пре акције, по налогу Националног селектора и 

националних тренера. 

a. Позив се упућује играчу (лично) и клубу чији је тренутно члан тај играч, а 

преко Стручне службе ВСС и у њему се обавезно наводи време и место 

окупљања и други битни елементи самог позива; 

b. На свим припремама и такмичењима учесницима репрезентације 

обезбећени су трошкови боравка, здравствене заштите и дневнице у 

износу које одреди УО а на основу важећих закона и Правилника ВСС. 

22. Сви учесници, односно чланови националне селекције морају бити осигурани од 

повреда и последица несрећног случаја, за време путовања и боравка на 

припремама и такмичењима репрезентације.  

23. Сви чланови националне селекције: тренери, играчи, службена лица, имају право 

на дневнице за време присуства на припремама и такмичењима, које се одређују у 

складу са законским прописима Републике Србије и сагласно правилницима и 

одлукама које доноси УО ВСС. 

24. Дужности свих чланова стручних штабова репрезентација се могу одредити 

посебним „Протоколом о саставу и дужностим пратећих чланова стручних штабова 

репрезентација“ или одлуком Председника или Генералног секретара ВСС. 

25. Посебним актом се мора одредити начин прикупљања и чување, односно 

коришћења документације:  

a. Прегледи и тестирање (Завод за спорт и медицину спорта Републике 

Србије); 

b. Планови и програми; 

c. Извештаји; 

d. Лични картони спортиста и тренера; 

e. Остала стручна документација. 

 

Репрезентативци  

 

26. Репрезезнтативци су играчи који су позвани на припреме и такмичења, као  и 

играчи који су учествовали у такмичењима националних ватерполо репрезентација 



Републике Србије, а нису под суспензијом или временском казном органа ВСС или 

међународних организација ФИНА и ЛЕН. 

27. Члан репрезентације – националне селекције може бити држављанин РС, 

здравствено способан, који нема прекршај из области допинга или спортске етике. 

28. Наступ за националну селекцију играчима мора бити изнад свих клупских 

интереса. 

29. Стручна служба ВСС је дужна да води уредну евиденцију о наступима за 

репрезентацију свих играча: број наступа, постигнути резултати, освојена 

првенства, примљена признања и награде. 

30. Учествовање у националној селекцији се може отказати само из оправданих 

разлога које оцењује Национални селектор уз помоћ стручних служби.  

31. Прихватањем позива за националну селекцију репрезентативац прихвата обавезе 

поштовања одлука и аката ВСС које се односе на рад са националном селекцијом, 

а нарочито: Статут ВСС, одлуке органа ВСС, као и одребе свих општих и 

појединачних аката ВСС који су на снази и који ће у међувремену бити донети.  

a. Да се у заказано време одазове позиву за репрезентативне акције; 

b. Да извршава задатке које му поставе чланови стручног штаба; 

c. Да време на репрезентативним акцијама у потпуности искористи ради што 

успешнијег представљања ватерполо спорта Србије; 

d. Да се у свему придржава инструкција Националног селектора, стручног 

штаба и вођства пута; 

e. Да брижљиво чува поверену опрему и спортске реквизите и намири сваку 

учињену штету; 

f. Да својим понашањем и максималним ангажовањем и залагањем, 

спортским, етичким, хуманим и васпитним држањем достојно и на сваком 

месту репрезентује како Србију тако и ватерполо спорт Србије; 

g. Да избегава све поступке који ремете или могу реметити постизање 

врхунских резултата селекције у којој је изабран, као и поштује склад 

унутар националне селекције; 

h. Да приликом одласка у иностранство поштује одредбе овог Правилника, 

Регистрационог правилника и аката ЛЕН и ФИНА која се односе на 

учешће у раду националних селекција; 

i. Приликом одласка у иностранство сваки репрезентативац је дужан да  

добије сагласност СС, као и писмену изјаву клуба у који одлази да ће му 

бити омогућено учешће у припремама и такмичењима националне 

селекције у складу са усвојеним програмима ВСС; 

j. Да се повинује уговорним обавезама ВСС према спонзорима ВСС, 

односно националне селекције и да доследно исте поштује ако се ради 

било о појединачним било о групним или екипним обавезама према  

истим; 



k. Да поштујући принцип сукоба интереса, обавезно прибаве сагласност од 

стране УО ВСС за сваки појединачни случај учешћа у маркетиншким и 

промотивним активностима које нису у организацији ВСС;  

l. Да међусобно сарађају у духу спортске етике и фер плеја, подршком 

старијих и искуснијих млађима и уважавањем искуства старијих од стране 

млађих, све у циљу заједничког остварења врхунских спортских 

резултата. 

32. Играчи на које ВСС рачуна у олимпијском циклусу, односно Потенцијални 

олимпијски кандидати (у даљем тексту ПОК) на почетку олимпијског циклуса, 

односно на почетку свог репрезентативног ангажмана, је дужан прихватити 

обавезу извршавања плана и програма током целог тока циклуса, а могу и 

потписати уговор са ВСС, којим се регулишу међусобни односи. 

a. Списак ПОК-а Национални селектор даје на почетку олимпијског циклуса 

а усваја га СС ВСС. Списак је део четворогодишњег плана и програма који 

усваја СС ВСС и доставља УО ВСС на усвајање, а односи се на 

дефинисање циљева, средстава за остварење тих циљева, као и 

неопходних услова за постизање тренажних и такмичарских задатака. За 

репрезентацију не могу играти играчи који немају статус ПОК-а. Списак 

током олимпијског циклуса може бити коригован на иницијативу 

Националног селектора и уз адекватно образложење који се на усвајање 

доставља СС ВСС. 

b. Уговором се може утврдити начин стимулације играча са ширег списка 

ПОК-а који су присутни најмање на 50% припрема и такмичења у току 

године; 

c. Позвани играчи сениорске репрезентације за време припрема и 

такмичења имају право на адекватну накнаду и награду, у складу са 

законским прописима у РС и Правилнику о наградама и накнадама који 

доноси УО ВСС; 

d. Одлуком Владе РС чланови спортских екипа имају право на новчану 

награду у случајевима освајања медаља на ОИ, СП и ЕП. УО ВСС би за 

исте остварене резултате, према могућностима, на основу Правилника о 

награђивањима, на основу предлога рангирања играча и чланова стручног 

штаба који предлаже Национални селектор, могао наградити 

репрезентативце и стручни штаб репрезентације. УО ВСС може наградити 

остале службенике ВСС ако сматра да су својим залагањем допринели 

резултатима националне селекције. Награђивање се може детаљније 

уредити „Правилником о критеријумима за награђивање и стицање права 

на накнаду током припрема и такмичења“. 

33. Свака репрезентација има свог капитена-играча и његовог заменика. Критеријуми 

које треба да задовољи капитен:  



a. Да се истиче играчким квалитетом; 

b. Да се истиче комуникацијом са играчима и стручним штабом;  

c. Да се истиче примерним спортским понашањем, поштовањем спортских 

норми, лидерским способностима. 

 

34. У случају неоправданог изостанка репрезентативца са било које активности 

репрезентације, кривац - клуб или играч, подлежу казненим одредбама 

Дисциплинског суда ВСС. 

35. Отказ учешћа у програму и прихваћеним активностима репрезентације, играч 

кандидат који је потписао да се ставља на располагање ВСС током олимпијског 

циклуса, може поднети само из оправданих разлога и то у року који је предвиђен у 

позиву. 

a. Под оправданим разлозима подразумева се смртни случај или тешка 

болест у блиској породици, или тежа повреда или болест. Степен повреде 

или болести одређује лекар репрезентације или ЗК ВСС. 

36. Играч је обавезан да добије сагласност лекара репрезентације приликом узимања 

било каквих медицинских препарата и лекова. 

a. Репрезентативцу коме је несумњиво доказано узимање недозвољених 

стимулативних средстава који се налазе на "листи забрањених 

стимулативних средстава'', утврђених од Антидопинг агенција Републике 

Србије, биће удаљен из репрезентације, и против њега биће покренут 

дисциплински поступак. 

b. Не дозвољава се пушење и конзумирање алкохола на припремама и 

такмичењима репрезентације, као и употреба наркотика, анаболичких 

стероида, кофеина, диуретика, алалгетика и других стимуланса. 

 

37. Играч је дужан држати се стручних упутстава лекара и физитерапеута који се 

односе на примену адекватних мера терапије у циљу оспособљавања играча за 

учешће у тренажном процесу и такмичарској активности. Надлежне стручне службе 

морају при спровођењу терапије и лечења пре свега водити рачуна о очувању 

здравља спортисте. 

38. Репрезентативци су дужни да на почетак припрема дођу спремни према захтевима 

спровођења даљег тренажног процеса. Захтеве у односу на потребан ниво 

спремности поставља Национални селектор или национални тренер. 

39. Репрезентативци су, такође, дужни да на почетак припрема дођу оптималне или 

прописане и одговарајуће тежине неопходне за несметано спровођење даљег 

тренажног процеса. Током припрема репрзентативци су дужни да се придржавају 

режима исхране који прописује нутрициониста или лекар репрезентације, како 

неправилном исхраном не би реметили здравствени статус и угрожавали ефекте 

тренажног процеса. 



40. Играчима се забрањује давање било какве негативне изјаве о саиграчима, плану и 

организацији припрема, тактици, свим стварима које су у надлежности 

Националног селектора, тренера, СС ВСС, УО ВСС, затим о противницима, 

службеним особама, те о организацији и одлукама ВСС-а, нарочито путем 

средстава јавног информисања и разним друштвеним мрежама. 

a. Мобилне телефоне допуштено је користити у одређено време, не 

нарушавајући режим одмора, тренинга и такмичења, а у складу са 

одлукама Националног селектора; 

b. Сви могући проблеми морају се разрешити са Националним селектором, 

Генералним секретаром, у оквиру репрезентације или УО ВСС. 

41. Сву потребну опрему репрезентативцима за припреме, тренинге и наступе 

осигурава ВСС. 

a. Према могућностима ВСС осигурава опрему која се користи на 

такмичењима, тренингу и у слободном времену; 

b. Репрезентативци су обавезни током свих акција, према упутствима 

Националног селектора, носити опрему коју је набавио искључиво ВСС; 

c. Репрезентативци су дужни да опрему чувају. У случају да немарношћу 

дође до оштећења или губитка дела службене опреме или одеће, штета 

ће бити надокнађена од немарног репрезентативца. У случају понављања 

немарног односа према опреми или одећи, против репрезентативца ће се 

покренути дисциплински поступак. 

 

42. Репрезентативци су дужни да се одазову на здравствене прегледе и тестирања 

која се врше у оквиру РЗС или сличне установе, као и да поштују и спроводе 

прописе ФИНА, ЛЕН и МОК у вези допинг контроле. 

a. Здравствена заштита на припремама и такмичењима се обезбеђује путем 

Здравствене комисије ВСС или лекара и физиотерапеута. 

b. Председника Здраствене комисије, на предлог СС ВСС, бира УО ВСС.  

c. Чланове Здраствене комисије ВСС бира УО ВСС, на предлог председника 

Здраствене комисије. 

d. За конкретну репрезентативну акцију здравствену заштиту обезбеђују 

задужени чланови Здравствене комисије и они су чланови стручног штаба 

те селекције. 

 

ОРГАНИ ВСС И СТРУЧНО-ОПЕРАТИВНА ТЕЛА ВСС  

            Овим Правилником утврђује се да следећи органи и тела ВСС имају посебна 

права, обавезе, овлашћења и одговорности за рад са националним селекцијама: 

a. Управни одбор ВСС; 

b. Стручни савет ВСС; 

c. Национални селектор ВСС; 



d. Национални тренер ВСС. 

 

43. Сви други учесници у раду са националним селекцијама дужни су да се повинују 

одлукама и инструкцијама ових лица. 

 

УПРАВНИ ОДБОР 

44. У  функцији органа управљања Савезом, УО ВСС у делокругу који се односи на 

рад са националним селекцијама, нарочито обавља следеће послове: 

a. На предлог СС ВСС,  именује и разрешава Националног селектора; 

b. На предлог  СС ВСС, УО ВСС именује и разрешава  Националне тренере 

за све остале националне категорије као и руководиоце кампова (из члана 

бр.17 овог Правилника, од става бр.2 до става бр.9); 

c. Усваја годишњи програм међународних спортских активности којим се 

утврђују званичне утакмице и наступи свих националних селекција, на 

предлог СС ВСС; 

d. Доноси финансијски план реализације стручног програма, на предлог 

Генералног секретара уз асистенцију СС ВСС и Националног селектора; 

e. Доноси планове и програме рада за све националне селекције, на предлог 

СС ВСС; 

f. Доноси календар домаћих и међународних такмичења, као и календар и  

пропозиције за сва такмичења које организује ВСС, на предлог СС ВСС; 

g. Усваја листу кандидата судија и делегата за ватерполо такмичења у 

организацији ВСС, на предлог ОСП;   

h. Усваја листу кандидата ватерполо судија за полагање испита за 

међунардног судију, на предлог ОСП;   

i. Утврђује коначну листу за међународне судије и за међународна 

такмичења под окриљем ЛЕН и ФИНА, на предлог ОСП;  

j. Утврђује услове и критеријуме за учешће на такмичењима које организује 

ВСС и поступак њихове испуњености;  

k. Прати активности, рад и резултате рада стручног штаба и резултате на 

такмичењима, покреће и износи актуелна питања и проблеме пред 

надлежне органе; 

l. Именује и разрешава председника и чланове Такмичарске комисије ВСС, 

на предлог Генералног секретара, 

m. Именује и разрешава председника и чланове ОСП, на предлог Генералног 

секретара; 

n. Именује и разрешава председника и чланове Регистрационе комисије, на 

предлог Генералног секретара; 

o. Именује и разрешава председника ЗК ВСС, на предлог СС ВСС; 

p. Бира и разрешава председника и чланове ЗК ВСС, на предлог 

председника ЗК ВСС; 



q. На предлог СС ВСС доноси одлуку о вршењу послова стручног 

оспособљавања за обављање стручних послова у ватерполу – школа 

ватерпола; 

r. У сарадњи са ОСП ВСС доноси правилник о статусу ватерполо судија, 

суђења на такмичењима и статус других службених лица. 

Стручни Савет 

 

45. СС ВСС је стручно тело УО ВСС. Стручни савет ВСС чине Председник Стручног 

савета, кога именује УО ВСС, на предлог Председника УО ВСС, и најмање два 

члана које именује УО ВСС, на предлог Председника УО ВСС.  

Приликом прављања предлога састава, Председник УО ВСС, као и Председник СС ВСС, 

као мандатар, дужни су да воде рачуна да су кандидати из редова истакнутих ватерполо 

радника из најразвијенијих ватерполо средина, који немају аспирације да постану 

национални селектори или национални тренери, и који нису ни по једном основу 

ангажовани у неком домаћем или страном ватерполо клубу а који су квалификовани да 

покрију све послове из делокруга рада СС ВСС. Председник СС као и чланови СС морају 

имати дозволу за рад тренера у области ватерпола, издату од стране ВСС, са звањем 

најмање Тренер ватерпола са Б дозволом за рад.  

46. Стручни савет се образује у циљу креирања и спровођења стручне политике.   

Мандат председника и чланова СС траје 4 године и поклапа се по правилу са 

олимпијским циклусом.  

Мандат Председника и члана СС престаје пре истека времена на који је изабран: 

a)  Ако поднесе оставку; 

b)   Ако га опозове УО ВСС због непридржавања Статута и других општих 
аката ВСС, односно због неуредног присуствовања седницам СС ВСС као и 
услед неподношења периодичних и годишњих извештаја о раду и у случају 
неусвајања годишњег извештаја о раду од стране УО ВСС; 

c)   Услед смрти и других оправданих разлога утврђених у Правилнику о раду 
са националним селекцијама; 

d)   Ако због неадекватног и неквалитетног рада се не оствари спортски  
циљеви које су поставили Скупштина или УО ВСС, односно ако изостану 
задовољавајући резултати националних селекција; 

e)   Ако својим деловањем нарушава углед ватерполо спорта, а посебно углед 
Републике Србије. 

 

47. Стручни савет ВСС: 

a. Предлаже стратегију стручног развоја ватерпола у Србији; 

b. Предлаже УО ВСС мере за развој ватерпола и Српске школе ватерпола; 



c. Утврђује  планове и програме за све националне селекције, на предлог 

Националног селектора и националних тренера; 

d. Предлаже Националног селектора у мушком и женском ватерполу, и 

прослеђује УО ВСС на одлучивање; 

e. Утврђује шире спискове за све националне селекције, на предлог 

Националног селектора и националних тренера. На почетку олимпијског 

циклуса утврђује списак потенцијалних олимпијских кандидата, на предлог 

Националног селектора; 

f. Потврђује образложени предлог Националног селектора за избор играча 

за наступ на Олимпијским играма, Светском првенству, Европском 

шампионату и Светском купу сениорске мушке и женске националне 

селекције; 

 

g. Потврђује  образложени предлог Националног селектора за избор играча 

за наступ на Медитеранским играма и Унивезитетским играма, као и на 

осталим могућим такмичењима сениорске мушке и женске националне 

селекције; 

h. Потврђује образложени предлог Националних тренера за наступ на 

Светском и Европском првенству; 

i. Непосредно контролише реализацију репрезентативних планова и 

програма; 

j. Анализира и оцењује рад у свим националним селекцијама и доставља 

периодичне и годишње извештаје на захтев Председника ВСС или УО 

ВСС; 

k. Утврђује извештаје са припрема и наступа свих националних селекција 

поднетих од стране националних селектора и националних тренера; 

l. Руководи стручно-педагошким радом у ВСС и предузима мере за 

побољшање тог рада кроз организацију семинара, кампова, стручних 

предавања, система едукације, а све према Закону РС и потребама 

Савеза; 

m. Утврђује услове и критеријуме у погледу вршења послова стручног 

оспособљавања за обављање одређених стручних послова у ватерполу и 

даје сагласност за лиценцирање свих тренера у ВСС на основу важећег 

Правилника о дозволи за рад тренера; 

n. Разматра и предлаже УО ВСС међународни календар свих селекција, на 

предлог националних селектора и националних тренера; 

o. Усваја календар и пропозиције домаћих такмичења, уз претходно 

усаглашавање са захтевима Националног селектора и прослеђује их УО 

ВСС на одлучивање; 

p.  Предлаже националне тренере за све националне селекције и кампове и 

преслеђује УО ВСС на одлучивање; 

q. Предлаже јединствене основе система такмичења у свим узрасним 

категоријама; 

r. Предлаже списак стипендиста ВСС и доставља УО ВСС на одлучивање; 

s. Покреће питања од важности за развој и унапређење ватерполо спорта; 



t. Разматра сва питања од значаја за ватерполо и предлаже одговарајуће 

мере и активности; 

u. Разматра питање давања сагласности клубовима и играчима за 

учествовање на међународним такмичењима и предлог доставља УО ВСС 

на одлучивање. 

48. Стручни савет координира рад са стручним саветима региона у делу спровођења 

заједничког система такмичења, пропозиција, спровођења одређене технологије 

стручног рада и организације стручних семинара. Током сезоне СС ВСС и СС 

региона најмање једном морају одржати заједничку седницу. 

49. Чланови СС раде пленарно, на седницама и преко задужених чланова СС по 

Пословнику о раду СС ВСС. Пленарне одлуке СС за све чланове су обавезујуће. 

На седницама се обавезно води записник. На седницама обавезно учествујe у 

раду Генерални секретар. На седницима, по одлуци Председника ВСС, присуствују 

Извршни директор, Национални селектор, национални тренери, и остали чланови 

органа и тела ВСС.  

50. СС ВСС активно сарађује са удружењем тренера и судија у циљу развоја 

ватерпола. 

51. За свој рад одговаран је УО ВСС. 

 

Национални селектор 

 

52. Национални селектор је изабрано стручно лице које непосредно руководи 

стручним радом репрезентације. Мора бити искусан ватерполо тренер са 

потврђеним резултатима у пракси, проверених моралних и спортских квалитета, 

који добро познаје стање, односе и играче у ватерполу у Србији и међународном 

ватерполу, као и да има дозволу за рад тренера у области ватерпола, издату од 

стране ВСС, са звањем најмање Тренер ватерпола са Б дозволом за рад. 

Национални селектор може поставити захтеве везане за рад осталих националних 

селекција: састав, концепција... 

53. Националног селектора именује и разрешава УО ВСС, на предлог СС ВСС, а на 

мандатни период од 4 године, у принципу олимпијски циклус. По истеку тог 

времена Национални селектор може бити поново именован. 

54. Национални селектор може бити разрешен и пре истека циклуса у случајевима: 

 

a. Ако због неадекватног и неквалитетног тренажног процеса се не оствари 

план и програм, односно ако изостану задовољавајући резултати; 

b. Ако својим деловањем нарушава углед ватерполо спорта, а посебно углед 

Републике Србије;  

c. Ако касни на тренинге или раније одлази са тренинга;  

d. Ако обавља поверене послове под дејством алкохола или опојних дрога; 

e. Ако учини кривично дело у вези обављања послова;  

f. Ако одаје пословне тајне ВСС;  



g. Ако изазива нереде и учествује у тучи и свађи; 

h. Ако нецелисходно, неодговорно или неовлашћено користи поверена       

средства за рад, служи се средствима ВСС за приватне потребе; 

i. Ако организује политичке активности у ВСС; 

j. Ако проузрокује штету ВСС намерно или непажњом; 

k. Ако врши злоупотребу положаја и прекорачује дата овлашћења; 

l. Ако не поступа сагласно правоснажним одлукама, донетим од стране 

надлежних судова и других управних органа; 

m. Ако тренира ватерполо клубове без сагласности УО ВСС; 

n. Ако се спортски не усавршава; 

o. Ако повређује одредбе Статута ВСС, одредбе овог Правилника и одредбе 

других општих и појединачних аката ВСС који су на снази; 

p. И у свим осталим случајевима предвиђеним законом или потписаним 

уговором. 

 

55. Уколико Национални селектор поднесе оставку или му обавезе престану из неког 

другог разлога, УО ВСС ће одредити вршиоца дужности до именовања новог 

националног селектора. 

56. Послови и задаци националног селектора су: 

a. Израда четворогодишњег плана и програма рада, односно плана и 

програма за олимпијски циклус, којег усваја СС ВСС; 

b. Израда годишњег плана и програма рада, који усваја СС ВСС; 

c. Одређује шири списак репрезентативца за сваки циклус, који усваја СС 

ВСС; 

d. Врши избор играча за репрезентативне акције, као и за наступ на ОИ, 

Светском првенству, Европском шампионату, Медитеранским играма, 

Универзитетским играма и Светској лиги и Светском купу. Образложени 

списак националног селектора потврђује СС ВСС; 

e. Учествује у реализацији плана и програма рада са селекцијама, тако што 

може захтевати: 

Да се у селекције позову одређени играчи који су кандидати за „А“ селекцију; 

Да поједини играчи играју више ако испуњавају неопходне услове понашања, 

квалитета и спремности, због потреба репрезентације; 

Да се примењују одређени системи игре; 

 

f. Руководи радом на припремама и наступима сениорске селекција и 

одговоран је за тај рад; 

g. Сарађује са клупским тренерима који припремају репрезентативце; 

h. Руководи радом стручног штаба репрезентације у који предлаже сараднике, 

које потврђује СС ВСС а усваја УО ВСС; 

i. Заједно са СС ВСС разматра сва стручна питања везана за рад са 

репрезентацијама; 

j. Доноси одлуку о удаљавању са припрема прекршиоца дисциплине и против 

истих подноси дисциплинску пријаву; 



k. Предлаже за похвале и награде чланове репрезентације за исказани рад и  

успех; 

l. Прати рад и форму кандидата за репрезентације; 

m. Врши избор места за припреме репрзентације; 

n. Прати рад, резултате и форму других националних селекција; 

o. Подноси извештаје СС ВСС и УО ВСС по завршетку појединих акција; 

p. Поставља и разрешује капитена и заменика тима. 

 

57.  За свој рад је одговаран СС ВСС и УО ВСС. 

 

Национални тренери 

 

58. Национални тренери морају бити квалификовани и верификовани ватерполо 

стручњаци који раде на реализацији програма рада националних селекција. 

Национални тренери морају имати дозволу за рад у области ватерпола издату од 

стране ВСС, са звањем најмање Тренер ватерпола са Б дозволом за рад.  

За свој рад одговорни су Стручном савету и УО ВСС.  

59. Национални тренери могу бити задужени за рад са појединим националним 

селекцијама,могу учествовати у раду стручних штабова националних селекција: 

a. Руководе радом стручног штаба селекције која им је поверена, и подносе 

план и програм рада са том селекцијом СС ВСС на усвајање; 

b. Са утврђеног ширег списка играча млађих категорија врше избор играча 

за наступ на Светском и Европском првенству и другим такмичењима, дају 

образложени предлог за избор који ступа на снагу тек када га потврди СС 

ВСС; 

c. Предлажу награде и похвале за чланове селекције којом су задужени; 

d. Прате рад чланова националне селекције по клубовима, као и кандидате 

за националну селекцију у клубовима и сарађују са клупским тренерима; 

e. Учествују у раду СС ВСС када се разматрају питања из рада селекције 

која им је поверена. 

f. Припемају планове тренинга и одређују методолошки поступак у раду. 

60. Национални тренери могу бити ангажовани и у раду са „А“ репрезентацијом, као 

помоћни тренери, тренери који по потреби замењују Националног селектора, или 

као тренери специјалисти, и то на захтев Националног селектора а по одобрењу 

СС ВСС. 

61. Тренери, чланови стручних штабова националних селекција морају имати дозволу 

за рад тренера у области ватерпола, издату од стране ВСС са звањем најмање  

Тренер са Б дозволом за рад. Помоћни тренери у сениорској репрезентацији, као и 

сви остали тренери и чланови стручних штабова националних селекција, за свој 

ангажман за време припрема и такмичења имају право, према могућностима ВСС, 

на финансијску накнаду, на основу важећег Правилника савеза или по посебној 

одлуци УО ВСС. 



УО ВСС може донети одлуку да уз Националног селектора за поједине селекције 

или за рад са свим млађим селекцијама изабере једног или више професионалних 

тренера. 

У случају такве одлуке, УО ВСС би посебном одлуком утврдио њихове обавезе и 

овлашћења. 

62. Национални тренери и њихови помоћници могу бити и тренери у клубовима. 

63. За свој рад одговорни су СС ВСС и УО ВСС. 

 

Руководство репрезентације, функционери, судије и други учесници  у раду 

репрезентације 

64. Руководство репрезентације, функционери, судије и други учесници извршавају 

одлуке које проистичу из реализације планова и програма рада репрзентативних 

селекција. 

Руководство репрезентације 

65. Руководство репрезентације чине: Председник и чланови УО ВСС, Генерални 

секретар, Извршни директор и национални селектори и национални тренери 

мушких и женских селекција, који заједно осигуравају потребне претпоставке за 

извршење обавеза предвиђених планом и програмом рада репрезентација.  

Функционери  

66. Функционери у смислу овог Правилника су вође пута и чланови међународних 

организација који учествују у раду међународних организација, али и представљају 

репрезентацију, односно ВСС на појединим акцијама и међународним 

такмичењима.  

67. Вођа пута репрезентације дужан је да води рачуна о свим пословима везаним за 

техничку реализацију акције на којој је вођа пута, те након њеног завршетка дужан 

је да поднесе извештај УО ВСС.  

68. Чланови међународних организација дужни су да штите интересе репрезентације 

Србије на међународним такмичењима, као и да у том смислу координирају рад са 

руководством репрезентације. Такође, чланови међународних организација дужни 

су да заступају интересе репрезентације Србије у међународним организацијама, о 

чему подносе извештај СС ВСС и УО ВСС. 

Ватерполо судије  

69. Судије у смислу овог правилника су Међународне судије, судије које су на ЛЕН и 

ФИНА листи или листи судија које прате репрезентацију на акцијама, или које 

непосредно учествују на појединим међународним акцијама, на којима у функцији 

репрезентације контактирају, сарађују и размењују искуства са осталим 

међународним судијама, функционерима и другим учесницима акције, о чему 

подносе извештај Судијској организацији, СС ВСС и УО ВСС. 




