
ПРОПОЗИЦИЈЕ ПРВЕНСТВА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ 
ЗА МЛАЂЕ КАТЕГОРИЈЕ У ТАКМИЧАРСКОЈ СЕЗОНИ 2016/2017. 

 
Члан 1. 

Првенство Републике Србије за млађе такмичарске категорије у такмичарској 
сезони 2016/2017 (у даљем тексту: Првенство) организује УО ВСС преко Комесара 
за такмичења ВСС (у даљем тексту: КЗТ ВСС) и Такмичарске комисије ВСС (у даљем 
тексту: ТК ВСС). 
Првенство се игра посебно за сваку такмичарску категорију. 
 

Члан 2. 
Првенство се игра према Правилима ватерполо игре (Барселона, 2013./ Доха 2014.), 
Правилнику о такмичењима ВСС, Правилнику о статусу, регистрацији и праву 
наступа играча ВСС, Дисциплинском правилнику ВСС и овим Пропозицијама. 
 

Члан 3. 
Право учешћа у Првенству имају сви клубови са територије Републике Србије, који 
су то право стекли пласманом у Регионалним Квалификационим турнирима у 
сезони 2016/2017 (за категорије 12, 13, 15, 17 и 19-годишњака) и директном 
пријавом ВСС за категорију 11-годишњака (2006. и млађи), са играчима уредно 
регистрованим за сезону 2015/2016 и рођеним: 
 - 2006. године и млађим за категорију 11-годишњака, 
 - 2005. године и млађим за категорију 12-годишњака, 
 - 2004. године и млађим за категорију 13-годишњака, 
 - 2002. године и млађим за категорију 15-годишњака, 
 - 2000. године и млађим за категорију 17-годишњака, 
 - 1998. године и млађим за категорију 19-годишњака, 
 
Клубови се за учешће у Првенству у категорији 11-годишњака и млађих 
требају послати пријаву КЗТ ВСС путем електронске поште на адресу: 
dejan.perisic@waterpoloserbia.org.rs  најкасније до 31.05.2017. године. 
 

Члан 4. 
Клубови могу наступати са највише две екипе у једној такмичарској 
категорији. 
 
У случају да неки клуб у Првенству учествује са две екипе у једној 
такмичарској категорији обавезан је да најкасније 48 сати пре почетка 
квалификационог дела, у којем наступају његове екипе, достави списак 
играча обе екипе тог клуба које учествују у Првенству у тој такмичарској 
категорији КЗТ ВСС путем електронске поште на адресу: 
dejan.perisic@waterpoloserbia.org.rs   
 
Пребацивање играча из једне у другу екипу истог клуба у једној такмичарској 
категорији није дозвољено у току трајања Првенства.  
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Члан 5. 
Првенство се игра у три дела: 
1. Квалификациони турнири 
2. Полуфинални турнири 
3. Финални турнири 
 
1. Квалификациони турнири 
Квалификациони турнири Првенства, за категорије 12, 13, 15, 17 и 19-годишњака 
се играју у организацији Регионалних савеза (ВСБ, ВСВ, ВСЦЈЗС) и клубови се за 
учешће у такмичењу пријављују директно Регионалним савезима. 
Сви услови организације и одигравања Квалификационих турнира су у 
надлежности Регионалних савеза као одговорних правних лица за организацију. 
 
Одмах по завршетку Квалификационих турнира овлашћени представници 
Регионалних савеза су обавезни да путем електронске поште на адресу: 
dejan.perisic@waterpoloserbia.org.rs  обавесте КЗТ ВСС о постигнутом 
пласману екипа на Квалификационим турнирима које су организовали. 
 
2. Полуфинални турнири 
Полуфинални турнири, за категорије 12, 13, 15 и 17-годишњака, се играју у 
организацији ВСС и на њима учествује 8 екипа које су оствариле следећи пласман 
на Квалификационим турнирима: 
ВСБ 1., ВСБ 2., ВСБ 3., ВСБ 4., ВСВ 1., ВСВ 2., ВСЦЈЗС 1., ВСЦЈЗС 2.  
Редни број иза ознаке Регионалног савеза представља пласман екипе на 
Регионалном Квалификационом турниру 
На Полуфиналним турнирима све екипе учеснице су подељене у две групе: 
ГРУПА А   ГРУПА Б 
ВСБ 1.    ВСВ 1. 
ВСЦЈЗС 1.   ВСБ 2. 
ВСВ 2.    ВСЦЈЗС 2. 
ВСБ 4.    ВСБ 3. 
 
Полуфинални турнири се играју у истом термину и организатори су две екипе из 
различитих група (могу се играти у два града или чак у истом граду уколико су 
екипе организатори из истог града). 
Све екипе у групи морају одиграти међусобне утакмице. 
Екипе које освоје 1. и 2. место у групама пласираће се на финални турнир. 
Полуфинални турнир за категорију 19-годишњака се неће играти. 
  
3. Финални турнир 
Финални турнир, за категорије 12, 13, 15 и 17-годишњака, се игра у организацији 
ВСС и на њему учествују 4 екипе које су то право стекле пласманом на 1. и 2. место у 
групама на Полуфиналним турнирима. 
На финалном турниру све екипе учеснице морају одиграти међусобне утакмице. 
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Финални турнир за категорију 19-годишњака се игра на начин да на њему 
учествује 8 екипа које су оствариле следећи пласман на Квалификационим 
турнирима: 
ВСБ 1., ВСБ 2., ВСБ 3., ВСБ 4., ВСВ 1., ВСВ 2., ВСЦЈЗС 1., ВСЦЈЗС 2.  
Редни број иза ознаке Регионалног савеза представља пласман екипе на 
Регионалном Квалификационом турниру 
 
На Финалном турниру све екипе учеснице су подељене у две групе: 
ГРУПА А   ГРУПА Б 
ВСБ 1.    ВСВ 1. 
ВСЦЈЗС 1.   ВСБ 2. 
ВСВ 2.    ВСЦЈЗС 2. 
ВСБ 4.    ВСБ 3. 
 
Након одиграних утакмица у групи, где све екипе учеснице морају одиграти 
међусобне утакмице које се региструју резултатом постигнутим након 4. 
четвртине и где се бодовање врши на следећи начин: 
Победа - 3 бода, Нерешен резултат - 1 бод, Пораз - 0 бодова, 
играју се утакмице за коначни пласман у којима се састају: 
А1.-Б1. за 1. -2. место, А2.-Б2. за 3.-4. место, А3.-Б3. за 5.-6. место и А4.-Б4. за 7.-8. 
место.  
 
Утакмице за коначни пласман морају дати победника и у случају нерешеног 
резултата након 4. четвртине приступа се извођењу петераца у складу са чланом 
WP 11.3 Правила Ватерполо игре. 
 
Систем одигравања Првенства за категорију 11-годишњака биће одређен 
одмах по окончању рока за пријаву за такмичење и директно ће зависити од броја 
пријављених екипа за такмичење. 
Клубови учесници о систему играња (у зависности од броја пријављених клубова 
да ли ће се играти Полуфинални турнири или само финални турнир) биће 
обавештени најкасније до 05.06.2017. године. 
    

Члан 6. 
Календар такмичења:           
 
11 година (2006. и млађи) 
Пријава за такмичење  Полуфинални Турнир Финални Турнир  
до 31.05.2017.   01.-02.07.2017.  15.-16.07.2017.     
 
12 година (2005. и млађи) 
Крај Квал. Турн.   Полуфинални Турнир Финални Турнир  
до 18.06.2017.   08.-09.07.2017.  22.-23.07.2017.     
 
13 година (2004. и млађи) 
Крај Квал. Турн.   Полуфинални Турнир Финални Турнир  
до 25.06.2017.   15.-16.07.2017.  29.-30.07.2017.     
           



 
15 година (2002. и млађи)       
Крај Квал. Турн.   Полуфинални Турнир Финални Турнир  
до 18.06.2017.   01.-02.07.2017.  08.-09.07.2017. 
     
17 година (2000. и млађи) 
Крај Квал. Турн.   Полуфинални Турнир Финални Турнир  
до 28.05.2017.   17.-18.06.2017.  15.-16.07.2017. 
 
19 година (1998. и млађи) 
Крај Квал. Турн.   Полуфинални Турнир Финални Турнир  
до 28.05.2017.           /   03.-04.06.2017.     
  

Члан 7. 
Све утакмице у Првенству у такмичарским категоријама 11, 12 и 13-годишњака 
морају дати победника. У случају да је након 4. четвртине резултат нерешен 
приступа се извођењу четвераца. У случају да је победник утакмице добијен након 
извођења четвераца (у складу са WP 11.3 који се односи на извођење петераца) као 
резултат који се води за коначну гол разлику се уписује онај којим је завршена 4. 
четвртина а бодовање се врши на следећи начин:  
Победа након 4. четвртине – 3 бода,  
Победа након извођења четвераца – 2 бода, 
Пораз након извођења четвераца – 1 бод, 
Пораз након 4. четвртине – 0 бодова. 
 
Све утакмице у Првенству у такмичарским категоријама 15 и 17-годишњака се 
завршавају након 4. четвртине и региструју постигнутим резултатом а бодовање се 
врши на следећи начин: 
Победа - 3 бода, Нерешен резултат - 1 бод, Пораз - 0 бодова. 
 

Члан 8. 
Пласман у Првенству утврђује се на основу члана 26. Правилника о ватерполо 
такмичењима ВСС (у случају истог броја бодова за две екипе критеријуми за 
утврђивање пласмана су следећи: 
- боље пласирана екипа је она која је у међусобном мечу остварила победу, 
укључујући и победу након извођења четвераца у такмичарским категоријама 11, 
12 и 13-годишњака. 
- у категоријама 15, 17 и 19-годишњака ако је међусобни меч завршен нерешеним 
резултатом пласман се утврђује на основу боље гол разлике. Ако је гол разлика 
једнака, боље пласирана екипа је она која је на турниру постигла више голова. Ако 
је и број постигнутих голова једнак, боље пласирана екипа ће се одредити жребом.  
 
У случају истог броја бодова више од две екипе критеријуми за утврђивање 
пласмана су следећи: 
- број бодова у међусобним утакмицама екипа са истим бројем бодова, 
Ако се на тај начин не може утврдити пласман следећи критеријум је: 
- гол разлика само на међусобним мечевима екипа са истим бројем бодова, 
 



 
Ако се на тај начин не може утврдити пласман следећи критеријум је: 
- највећи број датих голова у међусобним мечевима екипа са истим бројем бодова, 
Ако се на тај начин не може утврдити пласман следећи критеријум је: 

- укупна гол разлика на турниру, 
 
Ако се на тај начин не може утврдити пласман следећи критеријум је: 
- највећи број датих голова на целом турниру,  
Ако се на тај начин не може утврдити пласман следећи критеријум је: 
- ако се на основу свих ових критеријума не може одредити пласман екипа, исти ће 
бити одређен жребом. 

 
Члан 9. 

Првопласирана екипа на финалном турниру стиче наслов  
ПОБЕДНИК ПРВЕНСТВА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ЗА 11/12/13/15/17/19 - 
ГОДИШЊАКЕ У ТАКМИЧАРСКОЈ СЕЗОНИ 2016/2017. 

 
Члан 10. 

Технички услови и обавезе свих учесника Првенства дефинисани су Правилником 
о ватерполо такмичењима ВСС, поштујући посебне услове: 
КАТЕГОРИЈА ТЕРЕН ГОЛОВИ ТИП ЛОПТЕ БР. ИГРАЧА 

(2006.) 11 год. 20 x 16 мет. 2,15 x 0,74 м. мини 15 (13 игр., 2 голм.) 

(2005.) 12 год. 20 x 16 мет. 2,15 x 0,74 м. мини  15 (13 игр., 2 голм.) 

(2004.) 13 год. 24 x 16 мет. 2,70 x 0,80 м. јуниор 15 (13 игр., 2 голм.)  30 x 20 мет. 3,00 x 0,90 м. сениор 15 

(2002.) 15 год. 30 x 20 мет. 3,00 x 0,90 м. сениор 15 (13 игр., 2 голм.) 

(2000.) 17 год. 30 x 20 мет. 3,00 x 0,90 м. сениор 15 (13 игр., 2 голм.) 

(1998.) 19 год.  25 x 20 мет. 3,00 x 0,90 м. јуниор 15 (13 игр., 2 голм.) 
 Температура воде 22 – 27 степени Ц. 
 Време трајања четвртине за категорију 11 година је 5 минута и мери се 

електричним семафором. Паузе између четвртина износе по 2 минута 
 Време трајања четвртине за категорију 12 година је 6 минута и мери се 

електричним семафором. Паузе између четвртина износе по 2 минута 
 Време трајања четвртине за категорије 13 и 15-годишњака је 7 минута и 

мери се електричним семафором. Паузе између четвртина износе по 2 
минута. 

 Време трајања четвртине за категорије 17 и 19-годишњака је 8 минута и 
мери се електричним семафором. Паузе између четвртина износе по 2 
минута између 1.-2. и 3.-4. док је између 2.-3. пауза 5 минута. 

 Утакмице се могу играти само са почетком у интервалу од 08,00 – 21,00 
часова. 

 Сви тренери екипа који се уписују у Записник утакмице морају имати 
издату лиценцу од надлежног органа ВСС. Без издате лиценце није 
дозвољено седење на клупи ни једној особи. 

 На сваком турниру је неопходно присуство доктора на базену. У случају да 
доктор није присутан утакмица не може почети. 



 Клуб организатор је дужан да организује технички састанак представника 
клубова учесника и службених лица ВСС најкасније 1 сат пред почетак 
прве утакмице на турниру 

 
По завршетку Финалног турнира клуб организатор је обавезан да обезбеди и 
додели пехаре и медаље за прво, друго и треће место на Првенству.  
Након доделе пехара и медаља обавезно се интонира химна Републике Србије 
«Боже правде«. 

 
Члан 11. 

Изузетно од Правила ватерполо игре, за категорије 11-годишњака уводе се ова посебна 

правила: 

 - дозвољено је да се у екипи налазе и девојчице (мешовите мушко-женске 

 екипе). 

-     сви играчи, укључујући и резервног голмана, морају улазити у игру у току 

утакмице. 

-     право је искљученог играча, односно његове замене, да одмах уђе у игру      

чим искључени играч дође до зоне за улазак искљученог играча (нема временског 

искључења). 

            -     линија од 5 метара се помера на 4 метра и након прекршаја ван линије од                            

 4 метра није дозвољен директан шут на гол. Свако досуђено казнено бацање    

 се изводи са линије од 4 метра (четверац). 

 -  тренерима је дозвољено да за време утакмице устају са клупе и да се крећу до 

линије од два метра од своје клупе када је њихова екипа у поседу лопте. 

 
Изузетно од Правила ватерполо игре, за категорију 12-годишњака уводе се ова 
посебна правила: 
 - дозвољено је да се у екипи налазе и девојчице (мешовите мушко-женске 
 екипе). 

-     право је искљученог играча, односно његове замене, да одмах уђе у игру      
чим искључени играч дође до зоне за улазак искљученог играча (нема 
временског искључења). 

            -     линија од 5 метара се помера на 4 метра и након прекршаја ван линије од                            
 4 метра није дозвољен директан шут на гол. Свако досуђено казнено бацање    
 се изводи са линије од 4 метра (четверац). 
 
Изузетно од Правила ватерполо игре, за категорију 13-годишњака уводе се ова 
посебна правила: 
 - дозвољено је да се у екипи налазе и девојчице (мешовите мушко-женске 
 екипе). 
            -     линија од 5 метара се помера на 4 метра и након прекршаја ван линије од                            
 4 метра није дозвољен директан шут на гол. Свако досуђено казнено бацање    
 се изводи са линије од 4 метра (четверац). 

 
 
 
 
 



Члан 12. 
Играчи за време церемонијала представљања и у току утакмице морају бити 
одевени у једнообразну спортску опрему. 
Тренери, и све службене особе на клупи, морају бити једнообразно одевени, с тим 
што није дозвољено да буду у кратким панталонама и папучама. 
Судије морају бити одевене у бело - дугачке панталоне и кошуља или мајица. 
Изузетак може бити једино уколико се од стране ВСС или УВС ВСС обезбеди опрема 
друге боје коју ће судије бити обавезне да носе.  
Делегат мора да буде пристојно одевен (панталоне и сако са краватом или 
службена мајица ВСС или кошуља ВСС), 

 
Члан 13. 

Неспортско, насилно и непристојно понашање актера утакмице (укључујући 
вређање на расној, националној и верској основи) као и публике на самом базену 
биће најоштрије санкционисано и кажњено на основу Правилника о Ватерполо 
такмичењима ВСС и у складу са Законима Републике Србије који ту материју 
одређују и регулишу.  
 

Члан 14. 
Одлуку о износу судијских и делегатских такси на финалним турнирима 
такмичења млађих категорија донео је УО ВСС и износи такси службених особа по 
утакмици су следећи: 
 
- Такмичење у категоријама 11 и 12-годишњака (коефицијент 0,15 - основица 8.000 
динара) : 
Судијска такса - 1.200 динара (нето износ) 
Делегатска такса - 1.200 динара нето (нето износ) 
 
- Такмичење у категоријама 13, 15, 17 и 19-годишњака (коефицијент 0,20 - 
основица 8.000 динара) : 
Судијска такса - 1.600 динара (нето износ) 
Делегатска такса - 1.600 динара (нето износ) 
 
Трошкове организације полуфиналних и финалних турнира (закуп базена, 
трошкови рада записничког стола), обавезног присуства лекара, судијских такси, 
путних трошкова службених лица (на бази исплате 10 литара бензина који користи 
ауто службене особе на пређених 100 километара) као и евентуалне трошкове 
смештаја службених лица на бази пуног пансиона, сноси клуб организатор. 
Клуб организатор је дужан да обезбеди 5 ватерполо лопти исте марке и прописане 
величине за одигравање утакмица.  

 
Члан 15. 

Свако одустајање клуба од такмичења на полуфиналним или финалним турнирима 
у краћем периоду од 72 сата пре почетка турнира биће санкционисано казном од 
50.000 динара клубу који одустане од такмичења. 
 
 
 



Члан 16. 
О спроведеним такмичењима у Првенству, ТК ВСС је дужна да обавести Управни 
одбор ВСС и Стручни савет ВСС најкасније до 01.09.2017. године и да објави 
званични Билтен са свим податцима о такмичењу на основу којих ће се 
верификовати пласман екипа на Првенству. 

 
 

Члан 17. 
Право тумачења Пропозиција има ТК ВСС, а на утакмицама делегат ТК ВСС. 
 

Члан 18. 
Ове Пропозиције усвојио је УО ВСС, на основу члана 42. став 5. Статута ВСС, дана 
24.02.2017. године. 
 
 
ВАТЕРПОЛО САВЕЗ СРБИЈЕ 
ПРЕДСЕДНИК ВСС 
Милорад Кривокапић  с.р. 


