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КЛУБОВИМА ЧЛАНОВИМА  
ВАТЕРПОЛО САВЕЗА СРБИЈЕ 
 
Поштовани, 
 
У складу са Законом о Спорту Републике Србије (члан 158. и члан 100. став 1 

алинеја 4), Статутом ВСС, Правилником о условима и критеријумима за учешће на 
такмичењима ВСС, Правилником о такмичењима ВСС (члан 88.), овим путем вас 
обавештавам о неопходној документацији коју је потребно доставити у ВСС како би 
надлежни орган ВСС издао дозволу-лиценцу за такмичења ВСС 2019/2020. 

 
1. Спортски критеријуми 
- Потврда да имају тренере  са одговарајућом дозволом за рад - лиценцом 

издатом од стране ВСС са наведеним именима тренера. 
- Усвојен, од надлежног органа клуба, четворогодишњи план и програм рада 

клуба.  
(Напомена: У случају да се овај документ није мењао у односу на сезоне 

2016/2017 или 2017/2018, односно 2018/2019 који је достављен у ВСС, потребно је 
доставити изјаву да исти остаје важећи и није га потребно поново достављати јер 
се већ налази у архиви ВСС). 

- Усвојен, од надлежног органа клуба, план и програм рада клуба у сезони 
2019/2020. 

- Одлуку о именовању лица у клубу које контролише реализацију плана и 
програма рада клуба. 

- Одлуку о именовању лица у клубу које врши контролу тренираности 
спортиста (тестирање) и евидентира извештаје са тестирања. 

 
2. Инфраструктурни критеријуми 
- Доказ о закупу термина клуба на базену у току трајања такмичарске сезоне. 
- Изјава клуба да је за време тренинга и утакмица присутна лекарска служба. 
- Изјава клуба на којем ће базену одигравати своје утакмице и која су два 

алтернативна базена за одигравање утакмица. 
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3. Персонални, административни и организациони критеријуми 
- Изјава клуба у којој се наводе имена и контакт информације (телефон, адреса 

електронске поште) председника клуба, генералног секретара - директора клуба и 
име особе (организатора) која је одговорна у вези контакта за такмичења у којима 
клуб учествује. 

 
4. Правни критеријуми 
- Списак од минимум 30 регистрованих играча за најмање две такмичарске 

категорије (у складу са чланом 18. Статута ВСС), на основу одредби Правилника о 
статусу, регистрацији и праву наступа играча ВСС. 

 
5. Финансијски критеријуми 
- Изјава клуба да ће благовремено измиривати све финансијске обавезе према 

ВСС које проистичу везано за трошкове казни за дисциплинске прекршаје, такси за 
регистрацију и лиценцирање играча. 

 
НАПОМЕНА: За истинитост и испуњење свега наведеног у достављеној 

документацији гарантује одговорно лице клуба уписано у АПР Републике 
Србије. 

 
Молимо вас да комплетну наведену ОРИГИНАЛНУ документацију 

доставите у канцеларију ВСС поштом или лично донесете, у следећим 
роковима: 

 
Клубови који се такмиче у Регионалној Ватерполо лиги 2019/2020, Клубови 

који се такмиче у Купу и Првенству Србије 2019/2020 за сениоре (Прва А и Прва Б 
лига) и сениорке - најкасније до 02.10.2019. године 

 
Сви остали клубови чланови ВСС - најкасније до 31.12.2019. године како би 

стекли право учешћа у Другој лиги Србије 2019/2020.  
Клубовима који до 31.12.2019. године не доставе тражену документацију 

неће бити омогућено играње у Другој лиги Србије 2019/2020 као ни у једном 
такмичењу млађих категорија у сезони 2019/2020. 
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Молим вас да поштујете наведене рокове како би надлежни орган ВСС издао 

одговарајућу дозволу-лиценцу за такмичења ВСС 2019/2020 у складу са Законом о 
Спорту Републике Србије а која је услов за учешће у такмичењима ВСС у 
такмичарској сезони 2019/2020. 

 
 Срдачан поздрав, 
 

Дејан Перишић  с.р. 
Комесар за такмичења ВСС 
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