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рој:  
 
 
 Број: 230/2020 

Датум: 05.06.2020.     КЛУБОВИМА ЧЛАНОВИМА ВСС 
 
 
Предмет: Обавештење о прелазном року за такмичарску сезону 2020/2021 
 
 
Поштовани, 
На основу члана 24. Правилника о статусу, регистрацији и праву наступа играча ВСС, 
а у складу са домаћим и међународним календаром такмичења, прелазни рок за 
такмичарску сезону 2020/2021 почиње дана 24.06.2020. године, за играче који 
су рођени 2000. године и старије, и траје до 15.09.2020. године. 
 
У складу са чланом 50. Правилника о статусу, регистрацији и праву наступа 
играча ВСС клубови су дужни објавити Трансфер листу најкасније до 
19.06.2020. године. 
 
Због регуларности такмичења млађих категорија, интереса развоја ватерпола у 
Републици Србији као и календара домаћих такмичења у Првенству Србије 
2019/2020 за млађе категорије, који је усклађен са обавезама Репрезентативних 
селекција Србије, прелазни рок за играче рођене 2001. године и млађе (обзиром 
да те категорије наступају у Првенству Србије 2019/2020 за млађе категорије) 
почиње дана 27.07.2020. године (првог дана након одигране последње 
утакмице у Првенству Србије 2019/2020 за млађе такмичарске категорије) и 
траје до 15.09.2020. године.  
Напомињем вам да је право наступања за нови клуб у овим узрасним 
категоријама регулисано чланом 11. став 2. Правилника о статусу, регистрацији 
и праву наступа играча ВСС. 
 
Све радње у прелазном року, у оба горе наведена случаја, се обављају према 
члану 26. Правилника о статусу, регистрацији и праву наступа играча ВСС, као и 
осталим члановима наведеног Правилника којима се регулише прелазак 
играча и право наступа. 
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У случају одигравања Друге лиге Србије 2019/2020, подсећам вас да је 
регистрација играча за клубове учеснике Друге лиге Србије 2019/2020 могућа у 
складу са чланом 29. Правилника о статусу, регистрацији и праву наступа 
играча ВСС. 
 
У нади да сам вас благовремено информисао срдачно вас поздрављам. 
 
Дејан Перишић, ср                                                                  
Комесар за такмичења ВСС 
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