На основу члана 38. став 1. Закона о спорту ( Сл. Гласник РС бр. 24/2011), чланова 48. и 52.
Статута Ватерполо клуба “Наис“ од 03.04.2012. године, Скупштина Ватерполо клуба "Наис" на
седници одржаној 04.11.2013. године, усвојила је нови

СТАТУТ
ВАТЕРПОЛО КЛУБА „НАИС”
1. УВОДНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1
ВАТЕРПОЛО КЛУБ „НАИС” (у даљем тексту: Клуб) је невладина, нестраначка, неполитичка и
непрофитна спортска организација, која има својство правног лица, основана ради обављања
спортских активности чланова (спортиста) у области ватерполо спорта, у коју се грађани
добровољно удружују.
Клуб је у остваривању својих циљева и задатака самостална организација, са статусом
удружења грађана.
Члан 2
Клуб је основан 25.8.2011. године у Нишу и тај дан се слави као дан Клуба.
Члан 3
Клуб као правно лице има права, обавезе и одговорности утврђене прописима и овим Статутом,
и има право да у правном промету закључује уговоре и врши друге правне послове и радње у
оквиру своје правне и пословне способности.
За обавезе преузете у правном промету, Клуб одговара целокупном својом имовином.
Члан 4
Клуб је члан Ватерполо савеза Србије.
Клуб се може удруживати и у друге спортске, друштвене или пословне домаће или међународне
организације и асоцијације у циљу остварења интереса ватерполо спорта.
Клуб може одлуком Управног одбора основати са другим клубовима одговарајући савез или се
учланити у одговарајуће савезе у области спорта. Клуб у остаривању својих циљева и задатака
самостално уређује своју унутрашњу организацију и рад, доноси и реализује програме развоја
ватерполо спорта, организује такмичења за која је надлежан, и остварује друге циљеве и
задатке утврђене плановима Клуба и надлежног гранског савеза.
2. НАЗИВ И СЕДИШТЕ
Члан 5
Назив Клуба је : Ватерполо клуб "Наис"
Скраћени назив Клуба је: ВК "Наис"
Назив и скраћени назив употребљавају се у правном промету у облику у којем су уписани у
Регистар.
Одлуку о промени назива доноси Скупштина Клуба.
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Члан 6
Седиште клуба је: Ниш, улица IX бригаде 10.
Одлуку о промени седишта доноси Скупштина Клуба.

Члан 7
Подручје деловања Клуба је на целој територији Републике Србије.

Члан 8
Клуб је правно лице којe има правну и пословну способност у складу са прописима Републике
Србије, са правима, обавезама и одговорностима утврђеним законом и овим Статутом.
3. ПЕЧАТ, ШТАМБИЉ И АМБЛЕМ
Члан 9
Клуб има печат округлог облика стандардних димензија, на којем су ћирилицом исписани
назив и седиште Клуба, а у средини се налази амблем клуба.
Клуб има штамбиљ правоугаоног облика на коме је исписан назив и седиште Клуба и остављен
простор за број и датум.
Амблем Клуба утврђује Управни одбор.
4. ЗАСТУПАЊЕ И ПРЕДСТАВЉАЊЕ
Члан 10
Клуб представља и заступа Председник Клуба, Генерални секретар Клуба и председник
Скупштине Клуба.
Одлуком Управног одбора Клуба, може се одредити и друго лице с правима и обавезама у
заступању Клуба, у границама датих овлашћења.

5. ЗАБРАНА ДИСКРИМИНАЦИЈЕ
Члан 11
Забрањена је свака непосредна и посредна дискриминација лица у ингеренцији Клуба, с
обзиром на неко лично својство, статус, опредељење или уверење, у складу са законом.
Одредбе општих аката Клуба, којима се утврђује дискриминација лица у њиховој ингеренцији –
не примењују се, а појединачна акта којима се врши дискриминација – ништава су.
У Клубу није допуштено кршење слобода и права човека и грађанина.
6. ОСНОВНИ ЦИЉЕВИ И ЗАДАЦИ КЛУБА
Члан 12
Овим Статутом уређују се програмски циљеви и основни задаци Клуба, основна статусно правна обележја, као и друга питања од значаја за рад Клуба.
Клуб у обављању спортских активности и спортских делатности, нарочито се ангажује на
афирмацији духа олимпизма, подстицању фер плеја, унапређењу васпитно-образовног и
стручног рада у спорту; подстицању и афирмацији добровољног рада у спорту, борби против
лажирања, сузбијању насиља и допинга у спорту.
Клуб остварује своје циљеве и обавља спортске активности и делатности у складу са законом,
Страна 2

спортским правилима Ватерполо савеза Србије и својим општим актима, потврђеним
конвенцијама у области спорта и принципима утврђеним у документима међународних
организација чија је чланица Република Србија.
Клуб је обавезан да обезбеди да бављење спортом буде хумано, слободно и добровољно, здраво
и безбедно, у складу са природном средином и друштвеним окружењем, фер, толерантно,
етички прихватљиво, одговорно, независно од злоупотреба и циљева који су супротни
спортском духу и доступно свим грађанима под једнаким условима без обзира на узраст, ниво
физичких способности, степен евентуалне инвалидности, пол и друго лично својство.
Члан 13
Клуб обавља циљеве и задатке који су од значаја за развој ватерполо спорта и од користи за
његове чланове, а нарочито :
1.

обезбеђује услове за бављење ватерполо спортом члановима Клуба,

2.

заступа спортске интересе чланова клуба,

3.

обезбеђује стручну помоћ члановима у унапређивању њиховог рада,

4.

организује иновацију знања кадрова у Клубу, посебно руководећих и стручних
радника,

5.

јача спортски морал и спортски дух код својих чланова,

6.

учествује у изградњи,одржавању и управљању спортским објектима који су потребни
Клубу,

7.

издаје публикације о спортским и другим активностима Клуба,

8.

обавља друге активности у циљу развоја ватерполо спорта.

Члан 14
Реализацијом основних циљева Клуб ће нарочито:
- подстицати ширење идеја олимпизма и развоја ватерполо спорта и спорта у целини,
- помагати и подстицати активности којима се чува и развија спортска етика,
- доследно спроводити борбу против допинга и сваког облика дискриминације и
насиља у спорту,
- старати се о образовању и усавршавању спортских стручњака из области ватерполо
спорта,
- спроводити активности на васпитавању деце и младих ватерполо спортиста

Члан 15
Клуб може ради постизања циљева и задатака предвиђених претходним чланом Статута,
основати предузеће, установу или другу законом прописан облик организовања, у земљи и
иностранству, самостално или другим правним или физичким лицима.

7. ЧЛАНОВИ КЛУБА И ЊИХОВА ПРАВА, ОБАВЕЗЕ И ОДГОВОРНОСТИ
Члан 16
Чланови Клуба су спортисти и друга лица која на задовољавајући начин могу да извршавају
задатке и циљеве који проистичу из Статута Клуба.
Чланови Клуба имају права и обавезе утврђене овим статутом и другим спортским правилима
и прописима.
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Члан 17
Чланови клуба се деле на: редовне, помажуће и почасне .
- Редовни чланови имају право да учествују у избору органа Клуба и да буду
бирани у те органе
- Помажући чланови клуба имају право да учествују у раду Скупштине Клуба и
да износе своје ставове, мишљења и предлоге, без права гласа приликом
одлучивања;
- Почасни чланови имају саветодавну улогу.
Члан 18
Почасни чланови не плаћају чланарину.

Члан 19
Редовни чланови Клуба јесу оснивачи и лица која накнадно приступе Клубу у складу са овим
статутом.
Редовни чланови клуба су лица која су у клубу активно регистрована, (регистрована су за Клуб
у складу са спортским правилима ) баве спортском активношћу за коју је клуб регистрован (у
даљем тексту: спортисти), стручњаци ангажовани у Клубу (спортски стручњаци и стручњаци у
спорту), лица изабрана у органе Клуба, радници у радном односу са Клубом.
Члан 20
Помажући чланови могу бити физичка и правна лица која су спремна да трајно помажу Клуб у
остваривању његових статутарних циљева и задатака.
Помажући чланови имају право на коришћење објеката и услуга стручних радника Клуба, под
условима утврђеним Одлуком Управног одбора Клуба.

Члан 21
За почасног члана може се именовати лице које је својим радом допринело раду и развоју
Клуба, као и лице које има знатне заслуге за унапређење ватерполо спорта.

Члан 22
Права и обавезе чланова Клуба су да:
1) у оквиру Клуба покрећу и разматрају сва питања из делокруга рада Клуба у
циљу унапређења спорта,
2) непосредно или преко својих представника у органима Клуба дају предлоге,
сугестије и мишљења ради доношења одговарајућих одлука, закључака и др.
3) иницирају, предлажу и одлучују
организовања и рада у клубу,

о

оснивању

одговарајућих

облика

4) Користе стручну и другу помоћ, као и услуге које врши Клуб у оквиру своје
активности,
5) буду бирани и бирају своје представнике у органима и облицима организовања
и рада у Клубу и управљају пословима клуба,
6) дају Клубу информацију и податке које он од њих тражи ради обављања
законом и Статутом предвиђених послова и задатака,
7) Уредно плаћају Клубу чланарину и обезбеђује услове за ефикасан рад Клуба,
8) У међусобним односима негују и поштују спортски морал и спорстки дух.
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9) међусобно сарађују ради остваривања циљева и задатака утврђених Статутом,
другим актима Клуба и одлукама органа Клуба.
10) учествују у стручним активностима клуба,
11) остварују увид у рад Клуба и његових органа,
12) учествују у утврђивању плана и програма рада Клуба,
13) испуњавају обавезе утврђене Статутом и другим општим актима Клуба,
14) својим радом и активностима доприносе остваривању циљева и задатака Клуба,
15) Чувају спортски и друштвени углед Клуба,
16) Извршавају пуноважно донете одлуке органа Клуба,
17) Учествују у обезбеђивању средстава за реализацију циљева и задатака Клуба.
Члан 23
Неко лице може да буде примљено за редовног члана Клуба ако:
1. потпише приступницу
2. да изјаву да у целини прихвата статут и друга општа акта Клуба
3. уплати годишњу чланарину, у висини утврђеној одлуком Управног одбора Клуба,
4. има способности потребне за остваривање циљева и задатака Клуба.
Изјаву о приступању, односно учлањењу у спортско удружење за малолетно лице које није
навршило 14 година даје малолетно лице уз претходну писмену сагласност родитеља, односно
старатеља.
Члан 24
Одлуку о пријему у чланство доноси Управни одбор.

Члан 25
Члану Kлуба се могу изрећи следеће дисциплинске мере:
-

опомена,

-

новчана казна,

-

искључење из клуба

Члану Kлуба који је у радном односу са Клубом изричу се дисциплинске мере у складу са
законским прописима који уређују радне односе.

Члан 26
Својство члана Kлуба престаје :
1) смрћу члана
2) на писмени захтев члана
3) одлуком Управног одбора Клуба у складу са чланом 25. овог Статута

Члан 27
Управни одбор Клуба доноси одлуку о престанку својства члана Клуба када се утврди да члан
више не испуњава услове Предвиђене Статутом за пријем у чланство Клуба, уколико нарушава
односе у клубу, уколико не извршава Статутом предвиђене обавезе или уколико задоцни са
плаћањем чланарине упркос писменој опомени.
На одлуку Управног одбора о престанку својства члана Клуба, члан Клуба може поднети жалбу
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Скупштини Клуба.
Одлука Скупштине Клуба по жалби је коначна.

Члан 28
Чланови чије је чланство у Клубу угашено немају право на повраћај уплаћене чланарине.

Члан 29
Члан клуба одговара за своје обавезе према клубу које су настале пре престанка својства члана
Клуба. Престанком својства члана клуба престаје и мандат члану у органима и радним телима
Клуба.
Члан 30
Спорове између Клуба и чланова Клуба решавају органи Клуба и надлежни органи савеза чији
је Клуб члан. Органи клуба и чланови клуба су дужни да изврше одлуку надлежног органа
савеза.
Члан 31
Стручни рад у Клубу обављају спортски стручњаци и стручњаци у спорту, у складу са Законом и
правилима Клуба и надлежног гранског савеза.

Члан 32
Клуб и спортиста закључују, у складу са законом и спортским правилима, уговор којим
регулишу међусобна права обавезе и одговорности.
Професионални спортиста заснива са клубом радни однос, у складу са законом.

Члан 33
Клуб у обављању спортских активности обезбеђује услове за безбедно бављење спортиста
спортским активностима, спортске стручњаке за вођење стручног рада, планирање и
евиденцију стручног рада и вођење базичних припрема.

Члан 34
Спортиста је обавезан да се најмање једанпут у шест месеци подвргне утврђивању опште и
посебне здравствене способности у складу са одлуком надлежног органа клуба и спортским
правилима.
Члан 35
Клуб је у свом раду обавезан да посебну пажњу посвети малолетним спортистима, нарочито
имајући у виду васпитни и педагошки аспект у развоју младог спортисте

8. ОРГАНИ КЛУБА
Члан 36
Клубом управљају његови чланови преко својих представника у органима Клуба.
Члан 37
Органи Клуба су :
1. Скупштина Клуба
2. Председник Скупштине Клуба
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3. Управни одбор Клуба
4. Председник Клуба
5. Генерални секретар Клуба
6. Надзорни одбор Клуба
У Клубу се могу формирати и други органи, комисије и радна тела трајног или привременог
карактера
Сви органи Клуба могу образовати стална или повремена радна тела, савете, комисије или
одборе за поједина питања.
Ближи начин рада органа и тела Клуба регулише се Пословником о раду тог тела или органа.

Члан 38
Лица која су осуђена за кривична дела против привреде, имовине и службене дужности, као и
за следећа кривична дела: тешко убиство, тешка крађа, разбојничка крађа, разбојништво, утаја,
превара, неосновано коришћење кредита и др. погодности, изнуда, уцена и зеленаштво, као и
за кр. дела прописана законом који се односи на спречавање насиља и недоличног понашања на
спорским приредбама, не могу вршити функције Председника Клуба, Генералног Секретара
Клуба или чланова органа Клуба и чланова органа који чине стручно-оперативни рад у Клубу,
док трају правне последице осуде.
Члан 39
Председник Клуба, као и сви чланови органа Клуба, односно чланови органа који чине стручнооперативни рад у Клубу, одговарају солидарно за штету коју својом одлуком проузрокују
Клубу, ако такву одлуку донесу намерно или крајњом непажњом.
За штету из става 1. овог члана Статута, не одговарају чланови органа Клуба, односно чланови
органа који чине стручно-оперативни рад у Клубу који су били против доношења штетне
одлуке или су се уздржавали.
Тужба за накнаду штете из става 1. овог члана Статута, не може се поднети по истеку рока од 3
(три) године од дана доношења штетне одлуке.

Члан 40
Председник Клуба, члан органа Клуба, односно члан органа који чини стручно-оперативни рад
у Клубу, нема право гласа на седници органа, кад се одлучује о:
-

покретању спора или одустајању од спора против њега

-

одобравању послова између њега и Клуба-а у случају сукоба интереса, односно
постојања личног интереса при одлучивању

-

његовој одговорности или разрешењу

Члан 41
Председник Клуба, чланови органа Клуба, односно чланови органа који чине стручнооперативни рад у Клубу, која намерно или нехатно поступе супротно Статуту и другим општим
актима Клуба, одлукама органа или овлашћених лица Клуба или повреде углед Клуба могу
дисциплински одговарати и бити кажњена у складу са Дисциплинским правилником Клуба.
Скупштина Клуба
Члан 42
Скупштина је највиши орган Клуба.
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Члан 43
Сви редовни чланови Клуба имају своје представнике у скупштини.
Скупштина има 30 (тридесет) чланова.
Састав скупштине је следећи:
- 1 члан представник чланова Клуба старих 10 и мање година,
- 7 чланова представника чланова Клуба старих 11 до 17 година,
- 2 члана представника бивших играча,
- 2 члана представника стручног штаба,
- 3 оснивача,
- 5 чланова представника играча сениорског састава,
- 10 чланова представника привреде и заслужних спортских радника.

Мандат чланова скупштине је 4 (четири) године.
Представници помажућих чланова могу да присуствују седницама Скупштине Клуба и
учествују у њеном раду, без права гласа.

Члан 44
Чланови скупштине бирају се на следећи начин:
1. Чланови скупштине који су представници млађих селекција бирају се на родитељским
састанцима појединих узрасних категорија, већином гласова присутних родитеља, за
сваку узрасну категорију која има представника у Скупштини у складу са Статутом.
2. Представници бивших играча бирају се из редова бивших играча, од стране тренутних
играча првог тима са лиценцом
3. Представници стручног штаба бирају се из редова стручног штаба, већином гласова
свих чланова стручног штаба
4. Представници сениорског састава бирају се из редова чланова првог тима, већином
гласова од стране лиценцираних играча првог тима
5. Представници привреде и заслужних спортских радника бирају се на предлог Управног
одбора.
У случају да се као представник изабере неко од малолетних чланова Клуба, њега у
Скупштини представља родитељ или старатељ.
Члан 45
Мандат члана Скупштине Клуба престаје пре истека времена на које је изабран и у следећим
случајевима:
1. ако поднесе оставку;
2. престанком основа по коме је изабран у Скупштину на основу члана 45 овог Статута;
3. неоправданим недоласком на три или више узастопне седнице Скупштине;
4. услед смрти.

Члан 46
Скупштина може бити изборна, редовна и ванредна.
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Члан 47
Изборна Скупштина одржава се сваке четврте године и на њој се врши избор чланова у
органима Клуба у складу са овим статутом..
Председник Скупштине Клуба заказује изборну скупштину најкасније 60 дана пре истека
мандата члановима органа клуба.

Члан 48
Редовна седница Скупштине сазива се једном годишње. Редовну седницу Скупштине сазива
Председник Скупштине Клуба.

Члан 49
Позив за редовну Скупштину са предлогом дневног реда мора бити упућен члановима
Скупштине најкасније пет дана пре термина за одржавање седнице Скупштине. Позив се
упућује писмено или електронски.
О раду седнице Скупштине води се записник који потписују Председник Скупштине, односно
председавајући, записничар и оваравачи записника.
На почетку седнице Скупштине, Председник Скупштине Клуба, утврђује да ли постоји кворум
за рад и одлучивање и да ли је Скупштина сазвана у складу са овим Статутом и Пословником о
раду Скупштине.
Записник треба да садржи: број присутних чланова од укупног броја чланова Скупштине,
резултате гласања и избора, предлоге и одлуке са именима предлагача. Сваки члан Скупштине
има право да на основу образложеног предлога разгледа записник.
Записник се објављује на интернет сајту Клуба и усваја се на наредној седници Скупштине.
Рад Скупштине Клуба ближе се уређује Пословником о раду Скупштине.

Члан 50
Радом Скупштине руководи Председник Скупштине, а у његовом одсуству Потпредседник
Скупштине.
У случају одсутности Председника и Потпредседника Скупштине, радом Скупштине
руководиће лице кога изаберу чланови Скупштине Клуба који учествују у раду Скупштине
јавним гласањем на самој седници.

Члан 51
Председник Скупштине може у свако доба сазвати ванредну седницу Скупштине ако то
интереси Клуба захтевају.
Председник Скупштине је обавезан да сазове ванредну седницу Скупштине ако то писмено
тражи, уз навођење сврхе и разлога и дневног реда, Управни одбор, Надзорни одбор или једна
трећина чланова Скупштине. Скупштина се мора сазвати најкасније у року од 30 дана од дана
подношења уредног захтева. Ако Председник Скупштине у поменутом року не сазове ванредну
седницу Скупштине, њу може сазвати онај орган Клуба, односно они чланови Скупштине који
су тражилу њено сазивање. Између подношења уредног захтева за одржавање ванредне
Скупштине и ванредне седнице Скупштине не сме протећи више од 45 дана.
Позив за ванредну Скупштину са предлогом дневног реда мора бити упућен члановима
Скупштине најкасније три дана пре термина за одржавање седнице скупштине.
На дневном реду Скупштине из става 2. овог члана могу бити само питања која су наведена у
захтеву за сазивање ванредне Скупштине, осим ако Скупштина не одлучи другачије већином од
укупног броја чланова.
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Ако је на ванредној Скупштини гласано о поверењу, односно разрешењу органа Клуба и
предлог не буде прихваћен, сазивање нове ванредне Скупштине се не може тражити из истих
разлога следећих годину дана.
На сазивање ванредне седнице Скупштине сходно се примењују одредбе овог Статута о
редовној Скупштини и Пословник о раду Скупштине.
Ванредна Скупштина Клуба има сва овлашћења као и редовна Скупштина.

Члан 52
Скупштина може да заседа и доноси пуноважне одлуке само ако је на седници присутно више
од половине чланова скупштине Клуба.
Скупштина доноси одлуке већином гласова присутних чланова скупштине Клуба.
Скупштина доноси одлуку о доношењу новог статута или изменама и допунама статута, избору
Председника Скупштине и Председника Клуба, већином гласова од укупног броја чланова
скупштине Клуба, а одлуку о статусним променама и престанку рада Клуба двотрећинском
већином гласова од укупног броја чланова Скупштине Клуба.

Члан 53
Чланови Скупштине Клуба, на предлог чланова бирају Председника Скупштине, Председника
Клуба; чланове Управног одбора Клуба, на предлог Председника Клуба; Генералног секретара
Клуба, на предлог Председника Клуба; Председника и чланове Надзорног одбора Клуба, на
предлог председника Клуба; Потпредседника Скупштине Клуба, на предлог Председника
Скупштине.

Члан 54
Чланови Скупштине Клуба приликом доношења одлуке дужни су да уважавају интересе Клуба у
целини.
Члан 55
Скупштина Клуба:
Доноси, усваја, именује и разрешава:
1. Статут, измене и допуне Статута Клуба;
2. програм рада Клуба;
3. усваја финансијске извештаје Клуба;
4. Председника Скупштине Клуба;
5. Председника Клуба;
6. Потпредседника Скупштине Клуба, на предлог Председника Скупштине;
7. чланове УО Клуба на предлог Председника Клуба
8. Генералног секретара Клуба
9. Председника и чланове НО Клуба;
10. кодексе и друга правила понашања;
11. годишњи извештај о раду Клуба и његових органа;
12. финансијски план Клуба;
13. одлуку о удруживању у друге савезе
14. одлуку о престанку рада Клуба;
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15. одлуку о статусним променама Клуба
16. одлуку о располагању непокретностима клуба
17. одлуку о промени намене спортског објекта којим Клуб располаже
18. одлуку о правним лековима против одлука других органа Клуба;
19. може да пренесе одређена овлашћења на УО Клуба
20. врши и друге послове утврђене овим Статутом и законом
Скупштина Клуба такође утврђује ставове и даје смернице за рад органима и телима Клуба
Председник Скупштине Клуба
Члан 56
Председника Скупштине Клуба бира Скупштина Клуба из редова чланова Скупштине на
предлог Председника Клуба или најмање три члана Скупштине. Мандат председника
Скупштине траје четири године са могућношћу поновног избора.
Председник Скупштине руководи радом Скупштине Клуба.
Председник Скупштине потписује одлуке и друга акта која усвоји Скупштина Клуба.
Председник Скупштине обавља послове и задатке у складу са овим Статутом и Пословником о
раду Скупштине.
Управни одбор Клуба
Члан 57
Управни одбор Клуба (у даљем тексту: УО) је орган управљања Клубом, задужен за рад и
функционисање Клуба.
Рад Управног одбора Клуба заснива се на одлукама и смерницама Скупштине Клуба и
овлашћењима датим овим Статутом.

Члан 58
Управни одбор Клуба има најмање 3 члана, а највише броји 19 чланова.
Мандат чланова Управног одбора траје четири године, а може престати пре истека тог периода
у случајевима који су утврђени у овом Статуту и у Пословнику о раду УО Клуба.
Радом Управног одбора руководи Председник управног одбора Клуба.
Управни одбор Клуба доноси одлуке већином гласова од укупног броја присутних чланова.

Члан 59
Чланове Управног одбора, на предлог Председника Клуба, бира Скупштина Клуба, из реда
истакнутих друштвено-спортских радника, спортских стручњака и спортиста, као и истакнутих
привредника.

Члан 60
Управни одбор на предлог Председника УО Клуба из реда чланова Управног одбора, бира
Потпредседника УО Клуба.
Потпредседник УО Клуба замењује Председника у пословима којима руководи радом УО Клуба,
и то у случају његове спречености и одсуства, у свим правима и обавезама везаним за рад
Управног одбора и обавља све друге послове и задатке које на њега пренесе Председник Клуба.
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Потпредседник УО Клуба заједно са Председником Клуба и Генералним секретаром Клуба,
координира сарадњу Клуба са Ватерполо савезом Србије, Олимпијским комитетом Србије,
Спортским савезом Србије, територијалним гранским ватерполо савезима у Републици Србији,
градским, регионалним, Покрајинским и Републичким органима и са међународним спортским
организацијама.

Члан 61
Мандат члана Управног одбора Клуба престаје пре истека времена на које је изабран и у
следећим случајевима:
1. ако поднесе оставку;
2. услед смрти
3. разрешењем
4. у другим оправданим случајевима утврђеним у Пословнику о раду УО Клуба.

Управни одбор, на предлог Председника, може донети одлуку о разрешењу члана УО и
кооптирању новог члана УО Клуба у следећим случајевима:
• уколико члан Управног одбора Клуба неће или не може да обавља функцију дуже од два
месеца узастопно, или је обавља на непримерен начин супротно Статуту Клуба
•

у случају непридржавања Статута и других општих аката Клуба, односно због неуредног
присуствовања седницама Управног одбора Клуба,

Управни одбор Клуба може донети одлуку о кооптирању новог члана УО Клуба и у другим
оправданим ситуацијама, када то налаже интерес Клуба.
Одлуку о кооптирању чланова, Управни одбор Клуба је дужан да изнесе на прву наредну
седницу Скупштине Клуба ради потврђивања.
Уколико превремено престане мандат више од трећине чланова Управног одбора, обавезно се
сазива ванредна седница Скупштине у року од 30 дана.

Члан 62
Управни одбор Клуба:
1. извршава одлуке и закључке Скупштине,
2. доноси оперативне програме и планове рада и развоја, утврђује смернице за њихово
спровођење, прати, анализира и оцењује њихово остваривање, координира рад свих
облика деловања Клуба и даје смернице за рад свих нижих органа и служби,
3. Доноси општа акта Клуба чије доношење није у надлежности Скупштине;
4. Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији радних места Клуба,
Правилник о раду Клуба, Правилник о дисциплинској и материјалној одговорности
запослених у Клубу, Правилник о наградама и признањима Клуба, Правилник о
безбедности и здрављу запослених у Клубу, Дисциплински правилник Клуба,
5. именује и разрешава Спортског директора Клуба
6. именује и разрешава раднике Стручне службе Клуба, на предлог Председника Клуба,
7. утврђује предлог финансијског плана и прослеђује га Скупштини Клуба на усвајање,
8. одређује представнике Клуба на скуповима Ватерполо савеза Србије као и других
организација чији је Клуб члан,
9. усваја Завршни рачун Клуба,
10. образује своје органе и радна тела и именује и разрешава њихове чланове,
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11. утврђује програм спортске сарадње,
12. утврђује унутрашњу организацију Клуба
13. додељује награде и признања Клуба,
14. доноси општа акта која нису у надлежности Скупштине
15. одлучује о стицању и престанку својства члана у Клубу.
16. одлучује о ангажовању спортских стручњака и стручњака у спорту у Клубу и висини
накнада за њихов рад,
17. одлучује о свим детаљима уговора које играчи потписују са Клубом,
18. одлучује о расподели средстава прибављених донацијама и спонзорством;
19. одлучује о прибављању, употреби и располагању покретном и непокретном имовином објектима које поседује, односно користи Клуб;
20. одлучује о учешћу Клуба на спортским такмичењима;
21. одлучује о материјалним и новчаним наградама;
22. одлучује о висини чланарине за чланове Клуба;
23. прати активности, рад и резултате рада стручног штаба и резултате на такмичењима,
покреће и износи актуелна питања и проблеме пред надлежне органе,
24. припрема седнице Скупштине Клуба и предлаже одлуке из надлежности Скупштине,
25. именује и разрешава Председника и чланове комисија које формира и доноси општа
акта о делокругу рада тих комисија,
26. доноси Пословник о свом раду,
27. врши и друге послове утврђене овим Статутом и актима Клуба, предузима и друге
активности и мере по овлашћењу Скупштине.
28. доноси одлуке које су од интереса за развој и заштиту ватерполо спорта у Србији
29. усваја мере за спречавање негативних појава у ватерполо спорту (допинг, насиље и
недолично понашање, лажирање спортских резултата, расизам и шовинизам)
30. у сарадњи за медицинском комисијом Клуба, доноси одлуке у погледу медицинске
заштите спортиста
31. одлучује о оснивању предузећа, установа, агенција и других облика организовања од
значаја за клуб, односно о њиховом гашењу,
32. Одлучује о свим другим питањима која нису у надлежности Скупштине Клуба.
Управни одбор може да пренесе своја овлашћења на Председника Клуба, на једног или више
својих чланова, на комисије и радна тела које је образовао.
Председник Клуба
Члан 63
Председник Клуба је по функцији Председник УО Клуба.
Председника Клуба именује и разрешава Скупштина Клуба на основу предлога чланова
скупштине Клуба.
Мандат Председника Клуба траје 4 године и може бити поново изабран на исту функцију.
Кандидат за Председника Клуба, пре избора, дужан је да поднесе свој програм рада.
Председнику Клуба престаје функција пре истека времена на коју је изабран услед смрти,
оставком, разрешењем и у случајевима утврђеним у пословнику о раду скупштине Клуба.
Уколико Председнику Клуба престане мандат из било ког разлога из претходног става, његове
послове преузима председник Скупштине Клуба, који је дужан да сазове ванредну изборну
скупштину, која ће се одржати најкасније три месеца од дана престанка мандата.
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Члан 64
Председник Клуба:
1. представља и заступа Клуб у земљи и иностранству.
2. сазива седнице и руководи радом УО Клуба
3. стара се и одговара за законитост рада Клуба
4. организује и води активности и пословање Клуба
5. брине се о уредном вођењу прописаних евиденција и пословних књига
6. спроводи одлуке Скупштине и УО Клуба
7. координира рад свих органа и тела Клуба,
8. подноси финансијске извештаје
9. финансијски је налогодавац за извршење финансијског плана
10. потписује одлуке и друга акта које доноси УО Клуба
11. одобрава службена путовања
12. обавља и друге послове из делокруга утврђених у Закону и прописима, овим Статутом и
актима Клуба, као и послове које му повере Скупштина и УО Клуба.
13. одређује која се документа и подаци сматрају службеном и другом тајном,
14. За вршење одређених послова из своје надлежности Председник Клуба може овластити
друго лице из Клуба.
15. За свој рад Председник Клуба одговара Скупштини Клуба.

Члан 65
Председник Клуба сазива седнице УО Клуба и руководи њиховим радом.
Председник Клуба сазива седнице УО Клуба по својој иницијативи, као и на захтев Генералног
секретара Клуба, једне трећина чланова УО Клуба или НО Клуба.

Члан 66
Председник Клуба остварује увид у рад органа Клуба.
Председник Клуба установљава сталне и повремене комисије, односно, радне групе, када
сматра да је то неопходно, одређује њихове задатке и именује њихове чланове и одлучује о
њиховом распуштању, када оцени да су извршили задатке.

Члан 67
Правни послови које Председник Клуба закључи у име и за рачун Клуба, обавезују Клуб и ако
нису у оквиру циљева Клуб, осим ако Клуб докаже да је треће лице знало да је тај посао изван
циљева Клуба или је према околностима случаја могло знати.
Одредбе Статута Клуба које ограничавају овлашћења Председника Клуба немају правно дејство
према трећим лицима.
Члан 68
Председник Клуба је дужан да информише Скупштину Клуба и УО Клуба о активностима и
делатностима Клуба и његовом финансијском пословању.
Генерални секретар Клуба
Члан 69
Генерални секретар Клуба врши све послове који су прописима или овим Статутом или по
природи ствари спадају у делокругу и надлежности пословодног органа правног лица.
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Посебна одговорност Генералног секретара Клуба је реализација послова везаних за
спровођење одлука и закључака органа Клуба.
Генерални секретар Клуба води пословање Клуба и руководи радом стручне службе Клуба
У остваривању послова из свог делокруга, Генерални секретар Клуба је самосталан и има
неограничена овлашћења у правном промету с трећим лицима у унутрашњем и
спољнотрговинском промету.
Генерални секретар Клуба је одговоран за законитост рада и пословања Клуба.
За свој рад Генерални секретар Клуба одговара Скупштини Клуба.
Генералног секретара Клуба именује и разрешава Скупштина Клуба, на предлог Председника
Клуба, на мандат у трајању од 4 (четири) године и може бити поново изабран на исту
функцију.
У случају одсутности или спречености Генералног секретара, замењује га лице које одреди
Управни одбор Клуба.
У случају када је истекао мандат Генералном секретару, а није изабран нови, раније изабрани
Генерални секретар врши дужност до преузимања дужности од стране новоизабраног
Генералног секретара Клуба.

Члан 70
Генерални секретар Клуба:
1. представља и заступа Клуб у земљи и иностранству
2. организује и руководи процесом рада и пословања Клуб,
3. предлаже основе пословне политике, план и програм рада и мере за њихово спровођење,
4. одлучује о коришћењу средстава према финансијском плану Клуба,
5. предлаже Управном одбору Клуба доношење: Правилника о унутрашњој организацији и
Систематизацији радних места у Клубу; Правилника о раду Клуба; Правилника о
дисциплинској и материјалној одговорности запослених у Клубу; Правилника о
канцеларијском и архивском пословању Клуба; Дисциплинског правилника Клуба;
Правилника о безбедности и здрављу на раду запослених у Клубу,
6. обавља друге послове предвиђене овим Статутом, и послове који су прописима
стављени у надлежност пословодног органа,
7. у односу на запослене и радно ангажована лица у стручној служби Клуба, има положај,
односно овлашћења директора у правном лицу, у складу са законом којим се уређује рад
8. организује, контролише и усклађује процес рада и пословања у стручној служби Клуба,
9. одлучује о инвестицијама које су утврђене планским актима Клуба,
10. предлаже УО Клуба попуњавање радних места у стручној служби Клуба,
11. извршава одлуке Скупштине, УО Клуба и Надзорног одбора Клуба,
12. обавља послове са иностранством,
13. одобрава службена путовања у земљи и иностранству
14. учествује у раду Скупштине и УО Клуба, без права гласа;
15. учествује у организацији и спровођењу свих такмичења које приређује Клуб,
16. обавља и друге послове из делокруга утврђеног прописима, овим Статутом и актима
Клуба.

Члан 71
За Генералног секретара Клуба може бити именовано лице које испуњава следеће услове:
-

стручну

спрему

предвиђену

Правилником

о

унутрашњој

организацији

и
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систематизацији радних места у Клубу,
-

три године радног искуства на пословима и радним задацима са посебним
овлашћењима и одговорностима,

-

знање једног светског језика,

-

знање рада на компјутеру,

-

да нема сметњи предвиђених законом.

Надзорни одбор
Члан 72
Надзорни одбор Клуба је надзорни орган Клуба који врши контролу спровођења Статута и
других општих аката Клуба, контролу материјално-финасијског пословања Клуба и његове
стручне службе и надзор над законитошћу рада органа управљања Клуба.

Члан 73
Надзорни одбор Клуба броји три члана које бира Скупштина Клуба из реда својих чланова и из
реда експерата за поједине области, на предлог председника клуба.
Надзорни одбор бира из свог састава председника Надзорног одбора.
Мандат надзорног одбора је 4 године.

Члан 74
Надзорни одбор подноси Скупштини Клуба извештај о питањима из свог делокруга најмање
једанпут годишње приликом усвајања извештаја о раду Куба.
Надзорни одбор подноси Председнику Клуба извештај о питањима из свог делокруга најмање
два пута годишње.
Спортски директор Клуба
Члан 75
Спортског директора Клуба именује и разрешава УО Клуба, на предлог Председника Клуба на
период од 4 (четири) године и може бити поново изабран на исту функцију.
Спортски директор може обављати послове у професионалном радном односу у Клубу,
закључивањем Уговора о раду, у складу за Законом.
Уколико Спортски директор не обаваља послове у професионалном односу, са Клубом може
закључити Уговор о стручном ангажовању.

Члан 76
За Спортског директора Клуба може бити именовано лице које испуњава следеће услове:
-

стручну спрему предвиђену Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији
радних места у Клубу,

-

знање једног светског језика,

-

познавање рада на компјутеру,

-

да нема сметњи предвиђених законом.

Страна 16

Члан 77
Спортски директор Клуба:
-

иницира, координира, контролише и одговоран је за рад органа УО Клуба из домена
спортско-оперативног дела Клуба,

-

координира у обезбеђењу средстава и стара се о стварању услова за спровођење
програма рада свих категорија играча,

-

спроводи мере за унапређење спортске сарадње Клуба,

-

усаглашава планове и програме стручног рада Клуба,

-

успоставља и спроводи организацију, технологију и стратегију стручног рада,

-

предлаже основе спортске политике Клуба,

-

обавља све оне послове за које га овласти УО Клуба.

9. СУКОБ ИНТЕРЕСА И ЗАБРАНА КОНКУРЕНЦИЈЕ
Члан 78
Председник Клуба, запослени у Клубу, чланови органа Клуба, као и сви чланови органа који
чине стручно-оперативни рад у Клубу, дужни су да поступају савесно, пажљиво и одговорно
према Клубу, у складу са Законом и општим актима Клуба.

Члан 79
Председник Клуба, запослени, чланови органа Клуба, као и сви чланови органа који чине
стручно-оперативни рад у Клубу, не могу директно или индиректно бити ангажовани у другој
конкурентској спортској организацији.
Сукоб интереса из става 1. овог члана статута, постоји ако је Председник Клуба или запослени у
Клубу, члан органа Клуба, као и члан органа који чине стручно-оперативни рад у Клубу,
односно члан његове породице (супружник, крвни сродник у правој линији и у побочној линији
до другог степена сродства, усвојитељ или усвојеник, сродник по тазбини до првог степена
сродства)
-

уговорна страна у правном послу са Клубом

-

власник или на други начин у пословном односу са лицем из правног посла или
радње које закључује уговор са Клубом или које има финансијске интересе у том
послу или радњи, по основу којих се разумно може очекивати да утичу на постојање
члана органа Клуба или члан органа који чине стручно-оперативни рад у Клубу,
односно Председника Клуба, супротно интересу Клуба

-

под контролним утицајем стране из правног посла или радње или лица које има
финансијски интерес у правном послу или радњи, тако да се основано може
очекивати да то утиче на постојање члана органа Клуба и члан органа који чине
стручно-оперативни рад у Клубу, односно Председника Клуба, супротно интересу
Клуба

Уговор између Председника Клуба и Клуба, може да се закључи по одобрењу УО Клуба
Повреда сукоба интереса и забране конкуренције из ст. 1 и 2. овог члана Статута даје право
Клубу на накнаду штете и право да се послови које лице изврши за свој рачун признају као
послови извршени за рачун Клуба
У случају сукоба интереса између Председника Клуба и Клуба, заступање Клуба обавља
Председник Скупштине Клуба.
10. ДРУГИ ОБЛИЦИ ОРГАНИЗОВАЊА И РАДА
Члан 80
У оквиру Клуба, као посебан облик активности и интересног повезивања, делују следеће
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организације и комисије:
•

дисциплинска комисија

•

финансијска комисија

•

медицинска комисија,

•

пословни клуб пријатеља,

Дисциплинска комисија
Члан 81
Дисциплиска комисија спроводи дисциплински поступак и изриче дисциплинске казне против
чланова Клуба, ватерполо играча, тренера и чланова органа Клуба, односно чланова органа које
чине стручно-оперативни рад у Клубу као и запослених у Клубу.
На одлуке дисциплинске комисије, незадовољна странка која учествује у дисциплинском
поступку, има право жалбе у складу са Дисциплинским правилником Клуба и то у року од 8
дана од дана пријема одлуке.
Диспиплинску комисију чине председник и потребан број чланова, које именује и разрешава УО
Клуба.
Управни одбор Клуба ближе уређује дисциплинске мере, дисциплинске прекршаје и
дисциплински поступак који спроводи Дисциплинска комисија, као дисциплински орган Клуба.
Члан 82
За Председника и чланове Дисциплинске комисије може бити изабрано лице које није члан
Управног одбора Клуба.
Уколико Председник или члан дисциплинске комисије буде изабран на неку од претходно
наведених функција, функција Председника или члана дисциплинске комисије му престаје
даном избора.
Дисциплинска комисија одлучује искључиво на основу Закона, Дисциплинског правилника
Клуба, Статута и других општих аката Клуба.
Члан 83
Дисциплинска комисија своје одлуке доноси већином гласова од укупног броја чланова.
Одлука Дисциплинске комисије која се односи на дисциплинску меру, дисциплински прекршај
и дисциплински поступак доноси се у писменој форми и мора бити образложена.
Против одлука Дисциплинске комисије из става 2 овог члана Статута, допуштена је жалба у
складу са Дисциплинским правилником Клуба, у року од 8 дана од дана уручења одлуке.
У поступку пред Дисциплинском комисијом у принципу јавност је искључена.
Члан 84
Дисциплинска санкција се не може изрећи лицу против кога се води дисциплински поступак,
уколико исти није крив и који пре него што је учињен није био општим актом Савеза утврђен
као дисциплински прекршај и за који није била прописана казна, ако законом није друкчије
одређено.
Лице против кога се води дисциплински поступак има право на: вођење поступка без
одуговлачења и са што мање трошкова; независност, стручност и непристрасност
дисциплинске комисије; браниоца о личном трошку; изјашњење и извођење доказа; писмену и
образложену одлуку и жалбу.
Финансијска комисија
Члан 85
Финансијска комисија је радно тело УО Клуба задужено за праћење финансијске ситуације у
Клубу.
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Финансијска комисија је задужена за израду финансијског плана Клуба, на основу смерница
које добије од Управног одбора Клуба, као и за праћење спровођења финансијског плана.
Финансијску комисију чине председник Финансијске комисије и потребан број чланова, које
именује и разрешава УО Клуба, на предлог Председника Финансијске комисије Клуба.
Председника Финансијске комисије именује и разрешава УО Клуба, на предлог Председника
Клуба.

Медицинска комисија
Члан 86
Медицинска комисија је радно тело УО Клуба задужено за праћење превентиве и медицинске
заштите чланова Клуба.
Медицинску комисију чине председник Медицинске комисије и потребан број чланова, које
именује и разрешава УО Клуба, на предлог Председника Медицинске комисије Клуба.
Председника Медицинске комисије именује и разрешава УО Клуба, на предлог Председника
Клуба.
Пословни клуб пријатеља
Члан 87
У Клубу се, ради сарадње са спонзорима, донаторима и другим пријатељима и љубитељима
ватерполо спорта може формирати Пословни клуб пријатеља (ПКП).
Пословни клуб пријатеља је облик повезивања привредника и менаџера који налазе свој
интерес у развоју ватерполо спорта.
Начин рада Пословног клуба пријатеља уређује се одлукама Управног одбора.
11. ОПШТА АКТА КЛУБА
Члан 88
У Клубу се доносе општа акта која су законом обавезна, односно, за које се у надлежним
органима оцени да је њихово доношење корисно и целисходно ради нормативног уређивања
одређених питања и односа.
Општа акта Клуба су Статут, правилници и одлуке којима се на општи начин уређују одређена
питања.
Предлог за промену статута мора бити достављен члановима Скупштине најмање 15 (петнест)
дана пре одржавања скупштине Клуба.
Амандмани на предлог Статута, односно измена и допуна Статута достављају се Скупштини
писмено најкасније три дана пре седнице Скупштине
Статут, односно измене и допуне Статута, усвајају се већином од укупног броја чланова
Скупштине Клуба
Начин доношења статута, односно измена и допуна статута, као и доношење других општих
аката из надлежности Скупштине Клуба, ближе се уређују Пословником о раду Скупштине
Клуба.
Општа акта која доноси УО Клуба усвајају се већином од укупног броја чланова Управног
одбора Клуба.
Општа акта Клуба ступају на снагу по правилу осмог дана од дана објављивања у просторијама
или интернет страни Клуба.
Сваки члан Клуба има право да добије примерак Статута Клуба, као и друга општа акта.
У случају несагласности општег акта Клуба и овог Статута примениће се одредбе Статута.
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У случају несагласности одредби овог Статута и другог општег акта Клуба са одредбама
Статута или општег акта националног гранског спортског савеза чији је клуб члан, неопсредно
се примењује одредба статута, односно општег акта националног савеза.
Члан 89
Статут и друга општа акта Клуба непосредно се примењују на све чланове Клуба, односно лица
који су непосредно или посредно, обухваћена надлежностима Клуба.
Члан 90
Одлуке као појединачни акти које доносе органи и овлашћена лица у Клубу, морају бити у
складу с општим актом Клуба и законом, а у супротном су ништаве.
12. ЈАВНОСТ РАДА, ПОСЛОВНА И СЛУЖБЕНА ТАЈНА
Члан 91
Рад Клуба, органа и организација Клуба је јаван и подлеже оцени чланова Клуба и јавности.
Клуб може имати своје гласило у складу са одлуком УО Клуба.
Јавност рада Клуба обезбеђује се јавношћу седница органа Клуба, објављивањем одлука органа
Клуба и благовременим и адекватним информисањем јавности и чланова Клуба о
активностима Клуба.
Органи Клуба могу обезбедити јавност рада и тако што ће одлучити да се одлуке, информације
и акти Клуба и органа Клуба, достављају члановима Клуба искључиво путем њихове
електронске поште.
Клуб редовно упознаје своје чланове и јавност са одлукама, ставовима и предлозима усвојеним
на седницама органа и тела и других скупова у Клубу и актуелним дешавањима у Клубу,
електронском поштом, путем средстава јавног информисања, конференција за штампу или
издавањем посебних информација и билтена.
Члан 92
Овим Статутом утврђује се да су за обавештавање јавности, овлашћени првенствено
Председник и Потпредседник Клуба, као и сва друга званична лица Клуба, поштујући начела и
циљеве Клуба, који су утврђени Статутом Клуба.
Обавештавање јавности обезбеђује се присуством представника средстава јавног информисања
на седницама органа, односно на организованим конференцијама за штампу, о чему одлучују
органи Клуба, односно Председник и Потпредседник Клуба.
Овим Статутом се утврђује да пословну, односно, службену тајну Клуба представља свака
исправа, податак и информација о Клубу и раду Клуба чије би саопштавање могло угрозити или
отежати остваривање програма и планова, циљева и задатака Клуба или чије неовлашћено
изношење трећим лицима може нанети штету Клубу.
Органи и тела Клуба могу искључити, или ограничити јавност седнице или скупа, када се
разматрају документа или подаци поверљиве природе.
Представник Клуба који даје податке и информације у вези са радом Клуба, одговоран је за
њихову тачност.
Ставове Клуба, односно њених органа и тела могу да износе и заступају само изабрани
функционери Клуба.
Члан 93
Пословна тајна Клуба се регулише посебним Правилником о пословној тајни који доноси
Скупштина Клуба.
Правилником о пословној тајни Клуба се посебно регулишу шта се све сматра пословном
тајном, оцена и степен тајности података и информација, поступак и санкционисање.
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Дужност свих чланова Клуба и запослених радника Клуба је да чувају пословну и службену
тајну Клуба, чак и по престанку радног односа или чланства у Клубу.

Члан 94
Клуб има Интернет презентацију (страницу) на којој се објављују одлуке и општа акта Клуба,
као и друге информације значајне за обављање активности Клуба.
Интернет презентација Клуба је службено гласило Клуба.
Клуб може имати и своје штампано гласило у складу са одлуком УО Клуба.

13. СРЕДСТВА, ФОНДОВИ И РЕЗЕРВЕ
Члан 95
Клуб стиче имовину, материјална и финансијска средства под условима, на начин и у складу са
прописима.
Чланови Клуба не уносе своју имовину у имовину Клуба.
Имовина Клуба се не може делити члановима Клуба.
Члановима Клуба се могу давати накнаде оправданих трошкова насталих остваривањем
статутарних циљева Клуба.
Одлуку о давању накнада оправданих трошкова из става 4 овог члана Статута, доноси УО
Клуба.
Члан 96
За остваривање својих циљева и задатака Клуб остварује материјална и финансијска средства:
1. од чланарине (доприноса) чланова Клуба,
2. организовањем маркетиншко-пропагандних и других активности у складу са
Законом (реклама, спонзорство, донације, услуге и сл.),
3. од дародаваца, субвенција, покровитеља и добровољних прилога, поклона и завештања,
4. oд јавних прихода
5. од давања из буџета
6. закупнине, дивиденди и камата на улоге
7. организовањем игара на срећу у складу са законом.
Клуб може остварити приходе, када је то дозвољено Законом који регулише ове области,
и од:
1. од продаје телевизијских права
2. из других извора у складу са прописима.
Клуб остварује приходе и од привредних друштава и других правних лица чији је
оснивач у складу са законом или којима повери обављање појединих комерцијалних послова,
ради прибављања средстава за остваривање својих статутарних циљева
У случају потребе УО Клуба ће донети правилник којим ће ближе уредити материјалнофинансијско пословање Клуба.
Члан 97
Приходи и расходи Клуба утврђују се годишњим финансијским планом Клуба.
Клуб одговара за своје обавезе свим својим средствима.
Члан 98
Пословни резултат Клуба исказује се и утврђује у складу са прописима.
О распоређивању добити и начину покрића евентуалног губитка одлучује УО Клуба у складу са
прописима.
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Члан 99
Из остварене пословне добити Клуб може формирати фонд обавезне резерве ради покрића
губитака и других потреба.
Клуб може формирати и друге фондове у складу са Законом.
О формирању фондова одлуку доноси УО Клуба.
Одлуком о формирању фонда ближе се уређују извори средстава за фонд, као и услови и начин
располагања средствима фонда.
Члан 100
Клуб управља и користи објекте и средства којима располаже или су му дати на коришћење.
14. ЕВИДЕНЦИЈЕ И ПЛАНОВИ
Члан 101
Клуб води базичне евиденције својих чланова, спортских објеката, врхунских спортиста,
стручњака и спортских резултата, у складу са Законом о спорту.
Клуб се уписује у матичне евиденције које води надлежни државни орган..
Члан 102
Спортски стручњаци у клубу обавезни су да воде евиденцију о свом стручном раду на начин
одређен одлуком надлежног органа Клуба.
Члан 103
У клубу се израђују планови рада и развоја и планови стручног рада. Начин израде планова
одређује Председник Клуба.
15. ПРИЗНАЊА
Члан 104
Посебном одлуком УО Клуба ближе се уређују сва питања која се односе на признања Клуба.
16. ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
Члан 105
У својим активностима и делатностима Клуб пропагира еколошке идеје и развија активности
које доприносе заштити очувању и унапређењу живота и здравља људи.
Чланови Клуба, чланови органа Клуба, односно чланови органа који чине стручно-оперативни
рад у Клубу, као и сви запослени у Клубу при свом раду дужни су да уважавају и примењују
прописе и мере који се односе на заштиту и унапређење човекове животне и радне средине, као
и да и шире и развијају концепт здравог и спортског живота.

17. АНТИ-ДОПИНГ ПРАВИЛА
Члан 106
Допинг је у супротности са фундаменталним принципима спорта и медицинском етиком.
Допинг је забрањен, како на такмичењима тако и изван такмичења.
Под допингом се подразумева свака активност утврђена Законом који регулишу материју
спречавања допинга у спорту.
Сви чланови Клуба су обавезни да поштују обавезе из Закона и анти-допинг правила Ватерполо
савеза Србије
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За кршење анти-допинг допинг правила, одговорном лицу се изричу одговарајуће казне, у
складу са Законом који регулише материју спречавања допинга у спорту и општим актима
Савеза.
Допинг контролу спроводи Антидопинг агенција Републике Србије, у складу са Законом

18. ПРЕСТАНАК РАДА КЛУБА
Члан 107
Поред случајева утврђених Законом, Клуб престаје са радом Одлуком Скупштине Клуба коју
доноси двотрећинска већина од укупног броја чланова скупштине Клуба.
О престанку Клуба, лице које је обављало функцију Генералног секретара Клуба, дужно је да у
року од 15 дана од дана престанка, обавести надлежни орган ради брисања из регистра.
Члан 108
У случају престанка Клуба, као прималац имовине Клуба одређује се Спортски савез града
Ниша.
19. ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 109
Општи акти и рад Клуба, усагласиће се са одредбама овог Статута у року од три месеца од дана
ступања овог Статута на правну снагу, о чему се стара УО Клуба.
До доношења аката на основу овог Статута, примењиваће се акти донети на основу претходног
Статута, осим ако су у супротности са Законом о спорту или овим Статутом Клуба.
Члан 110
Постојећи органи Клуба (Управни одбор Клуба, Надзорни одбор Клуба, председник Клуба) као
и друга именована лица, радна тела и органи-комисије које је основао и чије је чланове бирао
УО Клуба, настављају са радом до истека мандата на који су бирани, односно именовани.
Члан 111
Даном ступања на снагу овог Статута престаје да важи Статут Клуба који је донела Скупштина
Клуба на седници дана 3.4.2012. године
Члан 112
Овај Статут Клуба, ступа на снагу осмог дана од дана објављивања, које се врши објављивањем
Статута на огласној табли у просторијама Клуба или на интернет страни Клуба.
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