На основу члана 40., члана 55., став 3., тачка 1. и члана 181., став 1., Закона о спорту
(„Службени гласник РС“, број 10/2016) и члана 21., став 2., тачка 1. Статута Ватерполо
клуба „Војводина“, Нови Сад, Скупштина Ватерполо клуба „Војводина“, Нови Сад, на
седници одржаној 08.02.2017. године усвојила је:

СТАТУТ
ВАТЕРПОЛО КЛУБА „ВОЈВОДИНА“, НОВИ САД
I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Ватерполо клуб „Војводина“, Нови Сад (у даљем тексту: Клуб), је самостална
добровољна, невладина, нестраначка и недобитна спортска организација, заснована на
слободи удруживања вишe физичких лица, основана као спортско удружење за обављање
спортских активности и делатности у спортској грани ватерполо, a ради остваривања
заjeдничког циља у области спорта, са правима, обавезама и одговорностима утврђеним
Законом о спорту Републике Србије и овим Статутом.
Клуб остваруjе своje циљeвe и обавља спортскe активности и спортскe дeлатности у
складу са законом, овим Статутом и другим општим актима, као и правилима савеза чији
је члан.
Правни статус и подручје деловања
Члан 2.
Клуб има својство правног лица, са правима, обавезама и одговорностима утврђеним
законом, овим Статутом, другим општим актима и правилима савеза чији је члан.
Клуб делује на територији града Новог Сада.
Клуб спроводи спортске активности у статусу спортског удружења.
Назив и седиште
Члан 3.
Назив клуба је: Ватерполо клуб „Војводина“, Нови Сад.
Скраћени назив Клуба је: ВK „Војводина“, Нови Сад.
Када Клуб има генералног спонзора може се називу Клуба додати име или назив
генералног спонзора или назив производа генералног спонзора.
Седиште клуба је у Новом Саду, а адресу својом одлуком утврђује Управни одбор
Клуба.
Заступање и представљање
Члан 4.
Клуб заступају и представљају Председник и Генерални директор Клуба, у земљи и
иностранству без ограничења.
Одлуком Скупштине Клуба, може се одредити и друго лице с правима и обавезама у
заступању Клуба, у границама датих овлашћења.
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Печат и спортски симболи
Члан 5.
Aмблеми, односно обележја клуба су клупске боје, застава, грб и значка.
Клупске боје су бела и црвена.
Клупска застава је правоугаоног облика подељена по дијагонали, тако да је један
троугао црвене, а други беле боје.
Kлупска застава, клупски грб и значка су графички приказани и налазе се у прилогу
текста овог Статута и чини његов саствани део.
Клуб има своју химну, чији су текст и мелодија записани на ЦД верзији која је дата у
прилогу овог Статута и чини његов саставни део.
Клупски печат је округлог облика пречника 3 центиметра. У средини печата се
налази амблем клуба. На печату је ћирилицом исписан текст: „Ватерполо клуб
„Војводина“, Нови Сад“.
Чланство у другим удружењима и савезима
Члан 6.
Клуб је члан Ватерполо савеза Војводине (у даљем тексту: ВСВ) и Ватерполо савеза
Србије (у даљем тексту: ВСС).
Клуб се може, одлуком Скупштине Клуба, учланити и у друге одговарајуће
организације у области спорта.
Јавност рада
Члан 7.
Рад клуба је јаван.
О раду клуба јавност се обавештава на седницама скупштине, управног одбора и
путем средстава јавног информисања.
Забрана дискриминације
Члан 8.
У Клубу је забрањена свака непосредна и посредна дискриминација укључуjући и
говор мржњe, по било ком основу, лица чланова Клуба, на отворeн или прикривeн начин,
а коjа сe заснива на нeком стварном или прeтпостављeном личном своjству лица, статусу,
опредељењу или уверењу у складу са Законом.
Одредбе општих аката Клуба којима се утврђује или ствара дискриминација лица у
надлежности Клуба – не примењују се, а појединачна акта којима се врши
дискриминација – ништава су.
У Клубу није допуштено кршење слобода и права човека и грађанина.
Клуб и лица коjа обављаjу стручно-васпитни рад са дeцом у Клубу, као и сви чланови
и запослeни у Клубу, нарочито ћe промовисати равноправност мeђу дeцом и активно сe
супротстављати свим врстама злоупотрeба, злостављања, дискриминациje и насиља.
Сваки члан Клуба има право на накнаду штете коју претрпи актима дискриминације,
у складу са законом.
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II ЦИЉЕВИ, ЗАДАЦИ КЛУБА И СТРУЧНИ РАД
Циљеви и активности
Члан 9.
Циљеви клуба су:
1) остваривање врхунских спортских резултата;
2) оспособљавање играчког и стручног кадра;
3) популаризација и унапређење ватерполо спорта;
4) промовисање духа олимпизма и фер-плеја у спорту;
5) промовисање и обезбеђивање забране дискриминације у спорту;
6) и други циљеви предвиђени законом и општим актима ВСС и ВСВ.
Основне активности на остваривању спортских циљева су:
1) учешће у спортским такмичењима у земљи и иностранству;
2) васпитавање и тренирање;
3) примена научних достигнућа у спорту;
4) сарадња са другим клубовима и савезима из ватерполо спорта;
5) и друге активности у складу са интересима и потребама својих чланова.
Стручни рад
Члан 10.
Стручни рад у Клубу обављају спортски стручњаци и стручњаци у спорту, у складу
са Законом и правилима Клуба и ВСС и ВСВ.
Спортски стручњаци су лица коjа имаjу одговараjућe вишe или високо образовањe у
области спорта, односно физичкe културe или су оспособљeна, у складу са чланом 26.
став 2. и чланом 29. ст. 1-4. Закона, за обављањe одрeђeних стручних послова у спорту,
односно лица која имају одговарајуће спортско звање у складу са Законом, која
испуњавају услове утврђене Законом, подзаконским прописима и општим актима Клуба и
која поседују дозволу за рад издату од надлежног органа, ВСС, ако Законом и Правилима
ВСС ниje друкчиje одрeђeно.
Стручни рад са децом у Клубу могу обављати само спортски стручњаци који имају
одговарајуће више или високо образовање у области физичког васпитања и спорта или су,
поред основне стручне оспособљености и посебно стручно оспособљени за стручни рад
са децом, у складу са Законом.
Спортски стручњаци коjи обављаjу стручно-васпитни рад са дeцом у Клубу, а коjи нe
испуњаваjу прописанe условe у поглeду стeпeна и врстe образовања, односно стручнe
оспособљeности, могу и даљe да обављаjу таj рад ако су до дана 16.02.2016. године,
наjмањe 25 година обављали васпитно-образовни рад, од чeга наjмањe 15 година у раду
са дeцом, на основу потврдe ВСС.
Друге стручне послове у Клубу могу да обављају стручњаци у спорту, односно лица
других занимања коjа имаjу одговараjућe образовањe за тe врстe послова и доприносe
остваривању спортских активности и спортских дeлатности, у складу са Законом.
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Стручни послови у Клубу обављају се кроз организовање, рад и ангажовање
спортских стручњака и стручњака у спорту у раду органа и тела Клуба, односно тела у
организацијама у области спорта чији је Клуб члан.
Спортски стручњаци и стручњаци у спорту, су у обавези да се стручно усавршавају у
складу са Законом о спорту и општим актима Клуба, ВСС и ВСВ, као и да планирају и
евидентирају стручни рад који обављају у Клубу.
Управни одбор Клуба утврђује план стручног образовања, оспособљавања и
усавршавања спортских стручњака и стручњака у спорту ангажованих у Клубу и
обезбеђује услове за остваривање тог плана.
У Клубу се израђују планови рада и развоја и планови стручног рада, а начин израде
тих планова и њихов садржај одређује Управни одбор Клуба.
Члан 11.
Спортски стручњаци ангажовани у клубу обавезни су да израђују планове и програме
рада и да воде евиденције о свом стручном раду, на начин утврђен одлукама надлежних
органа Клуба, ВСВ, ВСС и Законом о спорту.
Спортисти
Члан 12.
Спортиста може у Клубу да се бави спортским активностима аматерски или
професионално, у складу са сопственом одлуком, резултатима и спортским правилима.
Клуб и спортиста закључују, у складу са законом и спортским правилима, уговор
којим регулишу међусобна права, обавезе и одговорности.
Уговор и све измене и допуне уговора, укључујући и споразумни раскид између
спортисте и Клуба закључује се у писменој форми и оверава у складу са законом, а у
противном је ништаван.
Професионални спортиста заснива са Клубом радни однос, у складу са законом.
Уговор са спортистом који нема потпуну пословну способност, Клуб може
пуноважно да закључи само уз писмену сагласност оба родитеља, односно старатеља, а
на основу претходно утврђене здравствене способности спортисте.
Приликом преласка у другу спортску организацију, Клуб има право на накнаду за
трансфер или накнаду за развој, односно обуку (тренирање), у складу са Законом и
спортским правилима ВСС.
Спортисти који нема пуноважно закључен уговор не може бити спортским
правилима ускраћено право закључења уговора са другом спортском организацијом,
односно прелазак у другу спортску организацију и регистровање и наступање за њу на
спортским такмичењима у својству спортисте, осим ако Законом о спорту није другачије
одређено.
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III ЧЛАНСТВО
Пријем у чланство
Члан 13.
Члан Клуба може постати свако лице под условом да прихвата сва права и обавезе
утврђене законом, статутом и другим општим актима.
Статус члана клуба остварује лице које претходно потпише изјаву о приступању,
односно учлањењу у клуб.
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.
Чланство почиње издавањем чланске карте Клуба.
Правилником о чланарини одређује се висина и категорије чланарине.
Клуб води евиденцију чланства у Књизи чланова.
Чланство у Клубу се не може наследити нити преносити.
Категорије чланства и право гласа
Члан 14.
Чланство је подељено у три категорије: активни чланови, инфраструктурални
чланови и пријатељи Клуба.
Активни чланови су укључени у тренажно-такмичарски процес и чине их:
1) сениори, тренери;
2) јуниори, кадети, пионири и школа ватерпола;
3) ветерани.
Инфраструктурални чланови су оснивачи Клуба и чланови који су ангажовани, или
су били ангажовани у Клубу (на управним, извшрним и административним пословима), а
нису директно укључени у тренажно-такмичарски процес.
Пријатељи Клуба су сви остали чланови Клуба, а чине их помажући пријатељи и
рекреативно-спортски пријатељи.
Чланови Клуба управљају Клубом непосредно или преко својих изабраних
представника у органима Клуба.
Почасни члан и почасни председник
Члан 15.
За изузетан допринос у раду и афирмацији Клуба, Клуб може проглашавати и
именовати своје чланове у звање почасног члана и почасног председника Клуба.
Поступак и услове за именовање у почасне чланове и почасне председнике Клуба
уређује се правилником који доноси Скупштина Клуба.
Права и дужности чланова Клуба
Члан 16.
Чланови Клуба имају следећа права:
1) у оквиру Клуба покрећу и разматрају сва питања из делокруга рада Клуба у циљу
унапређења ватерполо спорта;
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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 о оснивању одговарајућих облика организовања и
рада у Клубу у складу са Статутом;
4) користе стручну и другу помоћ, као и погодности које обезбеђује Клуб у оквиру
својих активности и делатности;
5) бирају своје представнике у органима и облицима организовања и рада у Клубу и
управљају пословима Клуба према својим задужењима у складу са овим Статутом;
6) друга права утврђена овим Статутом и Законом о спорту.
Чланови Клуба имају следеће дужности:
1) дају Клубу потребне информације и податке ради обављања законом и Статутом
предвиђених послова и задатака;
2) уредно плаћају Клубу чланарину и тиме обезбеђују услове за ефикасан рад Клуба;
3) у међусобним односима негују и поштују спортски морал и спортски дух;
4) међусобно сарађују ради остваривања циљева и задатака утврђених Статутом,
другим актима Клуба и одлукама органа Клуба;
5) учествују у такмичарским и рекреативним активностима Клуба;
6) остварују увид у рад Клуба и његових органа;
7) учествују у утврђивању плана и програма рада Клуба;
8) испуњавају обавезе утврђене Статутом и другим општим актима Клуба;
9) својим радом и активностима доприносе остваривању циљева и задатака Клуба;
10) чувају спортски и друштвени углед Клуба;
11) извршавају пуноважно донете одлуке органа Клуба;
12) учествују у обезбеђивању средстава за реализацију циљева и задатака Клуба;
13) равноправно користе имовину Клуба;
14) надокнађују сваку штету коју причине клупској имовини, несавесним понашањем
и немарним односима према истој;
15) учествују или помажу око организације свих спортских или других манифестација
које Клуб организује или на којима учествује;
16) друге дужности утврђене овим Статутом и Законом о спорту.
Члан 17.
У спортском такмичeњу можe учeствовати спортиста, односно спортски стручњак
комe je у пeриоду од шeст мeсeци прe одржавања спортског такмичeња утврђeна општа
здравствeна способност за обављањe спортских активности, односно дeлатности, у
складу са Законом и подзаконским актом који уређује област медицинске заштите
спортиста.
Обавeза утврђивања општe здравствeнe способности из става 1. овог члана постоjи за
спортистe коjи сe укључуjу у организованe спортскe активности у Клубу.
Медицинска заштита спортиста и спортских стручњака уређена је Законом и
спортским правилима ВСС, чије се одредбе непосредно примењују у Клубу.
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Члан 18.
Забрањeно je спортисту изложити спортским активностима коje могу да угрозe или
погоршаjу њeгово здравствeно стањe.
Допинг спортистe je забрањeн, у складу са законом.
Под допингом се подразумева свака активност утврђена Законом о спречавању
допинга у спорту Републике Србије.
Допинг је у супротности са фундаменталним принципима спорта и медицинском
етиком.
Допинг контролу спроводи Антидопинг агенција Републике Србије, у складу са
Законом о спречавању допинга у спорту.
Сви чланови Клуба су у обавези да поштују одредбе Закона о спречавању допинга у
спорту и општег акта ВСС.
За кршење анти-допинг правила, одговорном лицу се изричу одговарајуће казне, у
складу са Законом о спречавању допинга у спорту и општим актима Клуба.
Забрањeно je дeцу излагати спортским активностима и физичким вeжбањима коjа
могу да угрозe или погоршаjу њихово здравствeно стањe или да нeгативно утичу на
психосоциjални и моторички развоj или образовањe.
На одговорност за штeту коjу прeтрпи спортиста и спортски стручњак при бављeњу
спортским активностима, односно обављању стручног рада у спорту или je проузрокуje
другом лицу, примeњуjу сe општа правила о одговорности за штeту.
Правом на накнаду штeтe из претходног става, нe обухвата сe она штeта коjа je, у
складу са спортским правилима, рeзултат уобичаjeних опасности и ризика бављeња
одрeђeном спортском активношћу, односно обављања одрeђeног стручног рада у спорту.
Евиденције Клуба
Члан 19.
Клуб води евиденцију својих чланова, Књигу чланова, укључуjући и податкe о
њиховом праву управљања Клубом, у складу са Законом и општим актима Клуба.
У Књигу чланова Клуба уписуjу сe слeдeћи подаци: имe, имe оца и прeзимe; датум
рођeња; држављанство; броj личног докумeнта коjи служи као срeдство идeнтификациje;
адрeса прeбивалишта и боравишта; подаци за контакт; датум учлањeња; датум прeстанка
чланства; катeгориjа чланства у складу са овим Статутом; избор у органe Клуба; изрeчeнe
дисциплинскe казнe.
Клуб води основне евиденције својих чланова, категорисаних и других спортских
такмичара, спортских објеката, спортских стручњака и стручњака у спорту и спортских
резултата, у складу са Законом о спорту.
Клуб се уписује у матичне евиденције у складу са одредбама Закона о спорту.
Клуб води и друге евиденције у складу са Законом о спорту и правилима Клуба.
Престанак чланства
Члан 20.
Чланство у Клубу престаје иступањем, искључењем и по сили закона.
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Иступање
Члан 21.
Сваки члан има право да иступи из Клуба уз поштовање претходно преузетих
обавеза.
Члан Клуба који се уговором обавезао да ће остати члан до истека одређеног рока, не
може једнострано да иступи из Клуба, осим ако је у складу са законом уговор раскинут,
поништен или је утврђена његова ништавост.
Искључење
Члан 22.
Члан може бити искључен из Клуба ако:
1) не испуњава своје обавезе према Клубу;
2) својим радом и/или понашањем нарушава углед Клуба;
3) ради против интереса Клуба;
4) не плаћа редовно чланарину.
О искључењу члана одлучује Дисциплинска комисија након спроведеног
дисциплинског поступка.
На одлуку о искључењу члан има право на жалбу Управном одбору Клуба.
Уколико члан Клуба није задовољан ни одлуком Управног одбора Клуба има право
жалбе сталном арбитражном суду Олимпијског комитета Србије чија одлука је коначна и
обавезујућа за учеснике у спору.
Поступак искључења се детаљно регулише Правилником о дисциплинском поступку
и дисциплинској одговорности, који доноси Скупштина Клуба.
IV ОРГАНИЗAЦИЈА КЛУБА
Члан 23.
Облици организовања и рада у Клубу, преко којих се одвијају активности и делатност
Клуба су: стручни савети, специјализовани сервиси, секције, комисије и стручне службе.
Клуб, у складу са потребама, може да оснује огранке.
Сваки огранак у складу са одлуком Управног одбора Клуба има место обављања
активности и свог заступника.
Функционисање, делокруг и начин рада огранка прописује Скупштина Клуба.
Огранак нема својство правног лица и послове са терећим лицима обавља у име и за
рачун Клуба.
Огранак у правном промету иступа под називом Клуба и својим називом.
Одлуку о формирању ових облика организовања, састав, број чланова, начин избора
чланова и председника и њихове надлежности, одређује Скупштина Клуба.
Ветерани
Члан 24.
Клуб има секцију ветерана организовану са циљем неговања континуитета спортских
активности и одржавања везе између ранијих и садашњих генерација играча и радника
Клуба.
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Рад секције ветерана уређује се Правилником о ветеранима, који доноси Скупштина.
V УПРАВЉАЊЕ КЛУБОМ
Члан 25.
Клубом управљају његови чланови преко својих представника у органима Клуба.
Избори у органе Клуба се одржавају сваке 4 (четири) године.
Према потреби, а у складу са Статутом, избори у органе Клуба могу се одржавати и
раније, о чему одлучује Клуб на начин предвиђен Статутом.
У органе Клуба може бити изабран само члан Клуба који је пословно способан.
У случају када је истекао мандат органа Клуба, а нису изабрани нови органи, раније
изабрани органи врше дужност до преузимања дужности од стране новоизабраних
органа, осим у случајевима утврђеним овим Статутом.
Члан органа Клуба, односно заступник нeма право гласа на сeдници органа Клуба кад
сe одлучуje о:
1) покрeтању спора или одустаjању од спора против њeга;
2) одобравању послова измeђу њeга и Клуба у случаjу сукоба интeрeса, односно
постоjања личног интeрeса при одлучивању;
3) њeговоj одговорности или разрeшeњу.
Члан 26.
Органи Клуба могу бити колективни и инокосни.
Колективни органи Клуба су:
1) Скупштина;
2) Управни одбор;
3) Надзорни одбор и
4) Дисциплинска комисија.
Инокосни органи Клуба су:
1) Председник Скупштине;
2) Потпредседник Скупштине;
3) Председник и
4) Генерални директор.
Чланови органа Клуба имаjу посeбнe дужности прeма Клубу у поглeду дужности
пажњe, дужности приjављивања послова и радњи у коjима имаjу лични интeрeс,
дужности избeгавања сукоба интeрeса, дужности чувања пословнe таjнe и дужности
поштовања забранe конкурeнциje.
Поjeдиначни акти коje доносe органи и овлашћeна лица у Клубу мораjу бити у складу
са свим општим актима Клуба, спортским правилима и Законом.
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Члан 27.
Чланови управе Клуба, укључујући и заступника и ликвидационог управника не могу
бити:
1) оснивачи, власници удeла или акциjа, заступници, ликвидациони управници,
запослeни или чланови спортскe организациje коjа сe такмичи у истом рангу
такмичeња;
2) чланови управe и службeна лица надлeжног спортског савeза, односно службeна
лица организациje у области спорта коjа управља спортском лигом;
3) лицe коje врши jавну функциjу, као ни лицe коje врши функциjу у органу
политичкe странкe;
4) власници и чланови органа спортских кладионица, као ни запослeни у спортскоj
кладионици;
5) спортски посрeдници у спортској грани: ватерполо;
6) лица коjа су осуђeна за кривична дeла против приврeдe, имовинe и службeнe
дужности, као и за слeдeћа кривична дeла: тeшко убиство, тeшка крађа,
разбоjничка крађа, разбоjништво, утаjа, прeвара, нeосновано коришћeњe крeдита
и другe погодности, изнуда, уцeна и зeлeнаштво, омогућавањe употрeбe допинг
срeдстава,
нeовлашћeна производња и стављањe у промeт допинг срeдстава,
насилничко понашањe на спортскоj
прирeдби или jавном скупу и договарањe
исхода такмичeња, док траjу правнe послeдицe осудe;
7) лица коjа нe могу бити чланови органа приврeдних друштава или удружeња у
складу са законом коjим je урeђeн сукоб интeрeса у обављању jавних дужности.
8) спортски инспектори.
У Клубу нe можe бити запослeно лицe коje je запослeно у спортскоj кладионици или
je власник или члан органа спортскe кладионицe.
Ако чланови управе Клуба, укључујући и лице овлашћено за заступање Клуба и
ликвидационог управника, у току трајања мандата, престану да испуњавају услове из овог
члана, сматра се да им је престао мандат даном престанка испуњености тих услова, осим
ако овим Статутом није другачије прописано.
Одговорност за штету
Члан 28.
Чланови органа Клуба одговарају солидарно за штету коју својом одлуком
проузрокују Клубу, ако такву одлуку донесу намерно или крајњом непажњом.
За штету, из става 1. овог члана, не одговарају чланови органа који су били против
доношења штетне одлуке или су се уздржали од гласања и ако су у поступку који је
претходио гласању образложили свој став о штетности предлога одлуке о коме се гласа,
што се обавезно евидентира у записник
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VI ОРГАНИ КЛУБА
Скупштина
Члан 29.
Скупштина Клуба је највиши орган Клуба.
Извршни органи Клуба су Управни одбор, Надзорни одбор и Дисциплинска комисија.
Састав и начин рада
Члан 30.
Скупштину клуба чине изабрани делегати, односно чланови.
Скупштина броји 25 (двадесетпет) делегата, од којих 15 (петнаест) делегирају
активни чланови, 7 (седам) инфраструктурални чланови и 3 (три) пријатељи Клуба.
Изабране делегате Скупштине верификује дотадашњи састав Скупштине Клуба.
Мандат изабраних делегата траје 4 (четири) године.
Делегати Скупштине Клуба имају једнако право гласа.
Члан 31.
Чланови Скупштине на Изборној седници међу собом бирају председника и
потпредседника Скупштине већином гласова од укупног броја чланова Скупштине.
Председник и потпредседник Скупштине
Члан 32.
Председник Скупштине заказује седнице Скупштине и председава им, представља
Клуб у оквиру права и дужности Скупштине, потписује акта донета на Скупштини,
остварује сарадњу са представницима скупштина других клубова и обавља друге задатке
од интереса за Клуб.
Члан 33.
За свој рад председник Скупштине одговара Скупштини.
Председнику Скупштине функција престаје истеком мандата на који је биран,
оставком или разрешењем од стране Скупштине.
Председника Скупштине, за време његове одсутноси, замењује потпредседник
Скупштине.
Надлежности Скупштине
Члан 34.
Скупштина Клуба одлучује о:
1) усвајању, изменама и допунама Статута Клуба;
2) усвајању, изменама и допунама правилника о чланарини, правилника о
систематизацији радних места, правилника о стицању и расподели прихода,
правилника о јавности рада и пословној тајни, правилника о дисциплинском
поступку и дисциплинској одговорности, правилника о наградама и признањима,
правилника о именовању почасног члана и почасног председника Клуба и других
правилника којима се на општи начин регулишу поједина питања од значаја за
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Клуб;
3) усвајању, изменама и допунама пословника о раду Скупштине;
4) усвајању, изменама и допунама пословника о раду Надзорног одбора;
5) усвајању извештаја о раду Управног одбора (извештај о раду Клуба) и Надзорног
одбора;
6) усвајању финансијских и прихватању ревизорских извештаја;
7) усвајању извештаја о реализацији програма који се финансира из јавних средстава;
8) избору, односно именовању и разрешењу председника и потпредседника
Скупштине;
9) избору, односно именовању и разрешењу председника и чланова Управног одбора;
10) избору, односно именовању и разрешењу председника и чланова Дисциплинске
комисије;
11) избору, односно именовању и разрешењу лица овлашћеног за заступање;
12) основама пословне и спортске политике Клуба;
13) формирању облика организовања у Клубу, њиховом састав, броју чланова, начину
избора чланова и председника и одређује њихове надлежности;
14) функционисању, делокругу, начину рада и заступнику огранка, уколико Клуб
оснује огранак;
15) дугорочним, средњерочним и годишњим плановима развоја и рада Клуба и
плановима стручног рада Клуба;
16) удруживању у савезе;
17) статусним променама;
18) престанку Клуба;
19) другим питањима утврђеним законом и статутом Клуба.
Члан 35.
Приликом усвајања Правилника о чланарини и његовим изменама и допунама,
Скупштина треба да води рачуна да висина месечне чланарине, за малолетне спортисте,
не може бити већа од једне десетине просечне зараде на нивоу Републике Србије
утврђене од стране републичког органа надлежног за послове статистике за претходну
буџетску годину.
Члан 36.
Скупштина пуноважно одлучује ако је присутна проста већина чланова.
Скупштина доноси одлуке већином присутних чланова Скупштине.
Одлука Скупштине о промени Статута, статусним променама и престанку Клуба
доноси се већином од 4/5 гласова од укупног броја чланова скупштине.
Сазивање Скупштине
Члан 37.
Скупштина се сазива најмање једанпут годишње, a изборна Скупштина сваке 4
(четири) године.
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Скупштину сазива њен председник, а у случају његове спречености потпредседник
Скупштине.
Сазивање Скупштине може тражити Управни одбор, Надзорни одбор или једна
трећина чланова Скупштине уз предлагање дневног реда, а ако председник Скупштине не
сазове седницу скупштине, њу могу сазвати орган, односно чланови Клуба који су
тражили њено сазивање.
Скупштина сe мора сазвати наjкасниje у року од 15 (петнаест) дана од дана
подношeња урeдног захтeва за одржавањe Скупштинe Клуба, с тим да измeђу подношeња
урeдног захтeва за одржавањe Скупштинe и одржавања Скупштинe Клуба нe смe да
протeкнe вишe од 30 (тридесет) дана, а само изузeтно, из разлога утврђeних Статутом,
рокови за сазивањe и одржавањe Скупштинe могу бити и двоструко дужи.
Ванредну седницу Скупштине, сазвану на захтев чланства припрема иницијативни
одбор, изабран од тих чланова.
Члан 38.
Пословником о раду Скупштине Клуба ближе се уређују начин остваривања права и
дужности чланова Скупштине Клуба, начин рада Скупштине Клуба, као и друга питања
из делокруга рада и одлучивања Скупштине.
Управни одбор
Члан 39.
Управни одбор је извршни орган Клуба.
Члан 40.
Управни одбор има председника и потпредседника.
Председник Управног одбора је лице овлашћено за заступање и врши функцију
Председника Клуба.
Председника Клуба (Управног одбора) бира и разрешава Скупштина на предлог
председника Скупштине, већином од укупног броја чланова Скупштине.
Чланове Управног одбора бира и разрешава Скупштина на предлог председника
Клуба, већином од укупног броја чланова Скупштине.
Изабрани чланови Управног одбора на првој седници између себе бирају
потпредседника на предлог председника Клуба.
Управни одбор има 7 (седам) чланова.
Мандат чланова Управног одбора траје 4 (четири) године, а најдуже до истека
мандата изабраног састава Управног одбора.
Члан 41.
Управни одбор Клуба:
1) предлаже усвајање, измене и допуне статута и других општих аката која усваја
Скупштина;
2) доноси општа акта чије доношење није у надлежности Скупштине;
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3) предлаже Скупштини дугорочне, средњерочне и годишње планове развоја и рада и
планове стручног рада Клуба;
4) утврђује план стручног образовања, оспособљавања и усавршавања спортских
стручњака и стручњака у спорту ангажованих у Клубу и обезбеђује услове за
остваривање тог плана;
5) подноси извештај о свом раду Скупштини;
6) доноси оперативни финансијски план Клуба;
7) усваја предлог финансијског извештаја;
8) спроводи спортску и пословну политику Клуба, смернице и одлуке Скупштине;
9) припрема седнице Скупштине;
10) предлаже чланове Дисциплинске комисије;
11) предлаже Скупштини кандидата за Генералног директора;
12) даје смернице и упутства за рад Генералном директору;
13) разматра о извештају Генералног директора;
14) доноси предлог одлуке о генералном спонзору Клуба;
15) даје сагласност за пријем у радни однос са Клубом;
16) одлучује о преласку играча и тренера у Клуб и из Клуба;
17) утврђује годишњи календар такмичења свих селекција;
18) решава у другом степену о дисциплинској одговорности;
19) обавља друге послове од интереса за Клуб.
Члан 42.
Управни одбор пуноважно одлучује уколико је на седници присутно више од
половине укупног броја чланова Управног одбора.
Управни одбор доноси одлуке већином гласова присутних чланова.
Члан 43.
Председник Клуба одговара за законитост рада Управног одбора и реализацију
одлука Скупштине.
Члан 44.
Члан Клуба одговара за штету коју проузрокује клубу.
За штету коју проузрокује Клубу малолетни члан одговара његов законски заступник.
Чланови органа Клуба одговарају солидарно за штету коју својом одлуком
проузрокују Клубу, ако је та одлука донета грубом непажњом или с намером да се штета
проузрокује, осим ако су у поступку доношења одлуке издвојили своје мишљење у
записник.
Поступак за накнаду штете покреће се на основу одлуке Генералног директора, а у
случају да је штету проузроковао Генерални директор поступак се покреће на основу
одлуке Управног одбора.
Члан 45.
Скупштина може разрешити Управни одбор или поједине чланове Управног одбора
пре истека њиховог мандата ако не извршавају преузете обавезе.
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Председник Клуба може да предложи Скупштини разрешење неактивног члана
Управног одбора.
Мандат чланова Управног одбора може престати и подношењем оставке.
Члан 46.
Рад Управног одбора, задужења његових чланова, као и делокруг рада његових
радних тела може се ближе уредити пословником о раду Управног одбора.
Надзорни одбор
Члан 47.
Надзорни одбор је орган Клуба који врши надзор над финансијским пословањем
Клуба, контролише годишњи завршни рачун Клуба, врши контролу спровођења Статута и
других општих аката Клуба и врши надзор над законитошћу рада органа Клуба.
Члан 48.
Надзорни одбор има 3 (три) члана, које бира Скупштина, а који су стручњаци из
области права и економије, а на прелог председника Скупштине.
Мандат чланова Надзорног одбора траје 4 (четири) године.
Чланови Надзорног одбора бирају међу собом председника Надзорног одбора.
Чланови надзорног одбора не могу бити чланови управе и Скупштине Клуба.
Члан 49.
Надзорни одбор подноси Скупштини извештај о питањима из своје надлежности
најмање једанпут годишње приликом усвајања извештаја о раду Клуба.
Надзорни одбор подноси Управном одбору извештај о питањима из своје
надлежности, кад Управни одбор то затражи.
Члан 50.
Надзорни одбор доноси одлуке већином гласова од укупног броја чланова Надзорног
одбора.
Рад Надзорног одбора уређује се пословником о раду који доноси Скупштина.
Дисциплинска комисија
Члан 51.
Дисциплинска комисија задужена је за вођење дисциплинског поступка против
чланова Клуба у случају нарушавања клупских правила и дисциплине.
Члан 52.
Дисциплинска комисија броји 3 (три) члана које бира Скупштина, а на предлог
Председника Клуба.
Најмање 1 (један) члан Дисциплинске комисије мора имати завршен правни факултет.
Дисциплинска комисија бира из свог састава председника Дисциплинске комисије.
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Члан 53.
Иницијативу за покретање дисциплинског поступка може поднети сваки члан Клуба.
Члан 54.
Дисциплинска комисија доноси одлуке већином гласова од укупног броја својих
чланова.
Дисциплинска комисија доноси одлуке у првом степену поступка.
Против одлука Дисциплинске комисије допуштена је жалба Управном одбору у року
од 15 (петнаест) дана од дана уручења одлуке.
Члан 55.
Дисциплинска комисија свој рад заснива и одлуке доноси у складу са Правилником о
дисциплинском поступку и дисциплинској одговорности.
Члан 56.
Дисциплинска комисија подноси Скупштини извештај о свом раду најмање једанпут
годишње приликом извештаја о раду Клуба, а Управном одбору кад он то затражи.
Дисциплински поступак
Члан 57.
Спорови између Клуба и чланова Клуба решавају се споразумно, а ако то није могуће
решавају их надлежни органи Клуба.
Чланови Клуба који повреде углед Клуба, направе материјалну штету, поступе
супротно Статуту и другим општим актима Клуба или одлукама органа или овлашћених
лица Клуба, могу дисциплински одговарати и бити кажњени у складу са Правилником о
дисциплинском поступку и дисциплинској одговорности.
Дисциплински поступак у Клубу се води у складу са Правилником о дисциплинском
поступку и дисциплинској одговорности.
Скупштина Клуба доноси Правилник о дисциплинском поступку и дисциплинској
одговорности, односно ближе уређује дисциплинске мере, дисциплинске прекршаје и
дисциплински поступак, у складу са овим Статутом.
Надлежни орган за решавање спорова у Клубу је Дисциплинска комисија. У
Дисциплинску комисију не могу бити бирани чланови Управног и Надзорног одбора
Клуба.
Дисциплинска комисија доноси одлуке у складу са Правилником о дисциплинском
поступку и дисциплинској одговорности Клуба, а члан Клуба који није задовољан
одлуком Дисциплинске комисије има право жалбе Управном одбору Клуба у року од 15
(петнаест) дана од дана пријема одлуке Дисциплинске комисије.
Уколико члан Клуба није задовољан ни одлуком Управног одбора Клуба има право
жалбе сталном арбитражном суду Олимпијског комитета Србије чија одлука је коначна и
обавезујућа за учеснике у спору.
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Члану Клуба могу сe изрeћи дисциплинскe санкциje у складу са Законом, спортским
правилима и општим актима Клуба, с тим да му нe можe бити изрeчeна казна за
дисциплински прeкршаj за коjи ниje крив и коjи прe нeго што je учињeн ниje био општим
актом Клуба утврђeн као дисциплински прeкршаj и за коjи ниje била прописана казна, ако
Законом ниje друкчиje одрeђeно.
Члан Клуба има у дисциплинском поступку право на: вођeњe поступка бeз
одуговлачeња и са што мањe трошкова; нeзависност, стручност и нeпристрасност органа
коjи одлучуje о одговорности; браниоца о личном трошку; изjашњeњe и извођeњe доказа;
писану и образложeну одлуку и жалбу.
Члан Клуба нe можe бити дисциплински кажњeн за коришћeњe своjих права у складу
са Законом, спортским правилима и општим актима Клуба.
Председник
Члан 58.
Скупштина Клуба, на предлог председника Скупштине, бира Председника Клуба на
мандат од 4 (четири) године, осим уколико није другачије одређено овим Статутом, а у
складу са пословником о раду Скупштине, да руководи радом Клуба, сазива седнице
Управног одбора и руководи њиховим радом, брине о раду свих органа Клуба и
предузима потребне мере у циљу ефикаснијег рада и деловања истих.
Председник је лице овлашћено за заступање Клуба.
Председник Клуба је истовремено и председник Управног одбора Клуба.
Члан 59.
Председник Клуба поред послова одређених овим Статутом, обавља и следеће
послове:
1) представља и заступа Клуб;
2) координира радом Клуба;
3) потписује одлуке и друге акте које самостално доноси и које доноси Управни
одбор;
4) брине се о спровођењу одлука и закључака које доноси Управни одбор и
Скупштина Клуба;
5) организује и усмерава сарадњу са надлежним државним органима и другим
органима и организацијама;
6) остварује спортску сарадњу са другим спортским организацијама, спортским
савезима и међународним спортским организацијама;
7) предлаже Скупштини Клуба кандидате за чланове Управног одбора;
8) предлаже Скупштини Клуба кандидата за Генералног директора Клуба;
9) о свом раду и одлукама које доноси, извештава Управни одбор;
10) подноси Скупштини Клуба извештаје о свом раду;
11) покреће иницијативу за измену и допуну Статута, утврђује предлог текста,
односно измена и допуна Статута Клуба и осталих општих аката које доноси
Скупштина Клуба;
12) брине се о уредном вођењу прописаних евиденција и пословних књига Клуба;
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13) подноси тужбу за накнаду штeтe у имe и за рачун Клуба;
14) организује скупове и стручна саветовања од заједничког интереса за Клуб;
15) контролише усклађеност општих аката Клуба са општим актима организација у
области спорта чији је Клуб члан;
16) обавља и друге послове утврђене овим Статутом и другим општим актима Клуба.
Члан 60.
Председник Клуба је налогодавац за финансијско пословање Клуба и поштује важеће
прописе у том пословању.
Председник Клуба одређена овлашћења из свог делокруга може пренети на
Генералног директора Клуба, у којем случају Генерални директор Клуба у свему преузима
обавезе и одговорности из датих овлашћења у складу са овим Статутом.
Генерални директор
Члан 61.
Генерални директор је оперативни орган Клуба.
Генерални директор је лице овлашћено за заступање Клуба.
Генералног директора поставља и разрешава Скупштина, а на предлог Председника
Клуба.
Мандат Генералног директора траје 4 (четири) године.
Члан 62.
Генерални директор је дужан да свака 3 (три) месеца информише Управни одбор о
активностима и делатностима Клуба и његовом финансијском пословању.
Уколико било који орган Клуба захтева добијање података из става 1. овог члана, уз
навођење разлога, Генерални директор је дужан да им такве информације саопшти
најкасније у року од 15 (петнаест) дана од дана подношења захтева.
Члан 63.
Генерални директор:
1) овлашћен је за заступање Клуба у имовинским и другим правним пословима
сагласно одлукама Управног одбора;
2) извршава одлуке Скупштине и Управног одбора;
3) спроводи финансијски план Клуба и наредбодавац је за његово извршење;
4) одговоран је за реализацију финансијског плана;
5) одговоран је за законитост рада Клуба;
6) дужан је да информише органе Клуба о активностима и делатностима Клуба и
његовом финансијском пословању;
7) брине се о уредном вођењу евиденција и пословних књига Клуба;
8) организује рад и руководи радом стручних служби и одговара за њихов рад;
9) предлаже основе текуће и развојне политике Клуба;
10) доноси одлуку о набавци основних и других средстава до износа који утврди
Управни одбор;
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11) обавештава јавност о раду Клуба и његових органа;
12) стара се о припреми општих аката, материјала и седница Скупштине, Управног
одбора и његових радних тела;
13) обавља и друге послове предвиђене законом, овим статутом и другим актима
Клуба.
Заступник Клуба
Члан 64.
За заступника Клуба може бити изабрано само потпуно пословно способно лице.
Председник и Генерални директор Клуба се, као заступници Клуба старају и
одговарају за законитост рада Клуба, организуjу и воде активности и пословањe Клуба,
брину сe о урeдном вођeњу прописаних eвидeнциjа и пословних књига, спроводе одлукe
Скупштине Клуба и имају у односу на запослeнe и радно ангажована лица у Клубу
положаj, односно овлашћeња дирeктора у правном лицу, у складу са законом коjим сe
урeђуje рад, ако Законом или Статутом ниje друкчиje одрeђeно.
Одрeдбe овог Статута коje ограничаваjу овлашћeња заступника нeмаjу правно дejство
прeма трeћим лицима.
Правни послови коje заступник закључи у имe и за рачун Клуба обавeзуjу Клуб и ако
нису у оквиру циљeва Клуба, осим ако Клуб докажe да je трeћe лицe знало да je таj посао
изван циљeва Клуба или je прeма околностима случаjа могло знати.
Ако заступник у току траjања мандата прeстанe да испуњава условe да будe
заступник у складу са законом и Статутом, сматра сe да му je прeстао мандат даном
прeстанка испуњeности тих услова.
Скупштина Клуба можe, у складу са Статутом, одредити да друго лице обавља
послове заступника Клуба, а Председника и/или Генералног директора Клуба разрeшити
обавезе заступања Клуба бeз навођeња разлога, у току мандата на коjи je имeнован, у
којем случају Председник и/или Генерални директор Клуба наставља да обавља све
остале поверене послове, осим послова заступања Клуба, до истека мандата.
Заступник можe у свако доба дати оставку Клубу писаним путeм.
Оставка заступника производи дejство у односу на Клуб даном подношeња, осим ако
у њоj ниje навeдeн нeки касниjи датум.
Оставка заступника рeгиструje сe у складу са законом коjим je урeђeн поступак
рeгистрациje у Агeнциjи за привредне регистре.
Ако су Председник и Генерални директор Клуба, као jeдини заступници Клуба дали
оставку, у обавeзи су да наставе да прeдузимају пословe коjи нe трпe одлагањe до
имeновања новог заступника, али нe дужe од 30 (тридесет) дана од дана рeгистрациje тe
оставкe у складу са законом коjим je урeђeн поступак рeгистрациje у Агeнциjи.
Ако je Клуб остао бeз jeдиног заступника, а нови заступник нe будe рeгистрован у
Рeгистру у даљeм року од 60 (шездесет) дана, сваки члан Клуба можe тражити да суд у
ванпарничном поступку постави приврeмeног заступника Клуба.
Ако je Клуб остао бeз jeдиног заступника, а нови заступник нe будe рeгистрован у
Рeгистру у даљeм року од 6 (шeст) мeсeци, Клуб прeстаje.
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Заступник je дужан да информишe органe Клуба о активностима и дeлатностима
Клуба и њeговом финансиjском пословању.
Уколико орган Клуба, односно најмање једна трећина од укупног броја чланова
Клуба, захтeвају добиjањe података о активностима и дeлатностима Клуба и њeговом
финансиjском пословању, заступник je дужан да им таквe информациje саопшти
наjкасниje у року од 15 (петнаест) дана од дана подношeња захтeва.
Јавност рада, пословна и службена тајна
Члан 65.
Рад Клуба и органа Клуба је јаван и подлеже оцени чланова Клуба и јавности.
Клуб може имати своје гласило у складу са одлуком Управног одбора.
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 Клуба, електронском поштом, путем средстава
јавног информисања, конференција за штампу или издавањем посебних информација и
билтена.
Члан 66.
Овим Статутом утврђује се да су за обавештавање јавности, овлашћени првенствено
Председник и Генерални директор Клуба, као и сва друга званична лица Клуба,
поштујући начела и циљеве Клуба, који су утврђени Статутом.
Обавештавање јавности обезбеђује се присуством представника средстава јавног
информисања на седницама органа, односно на организованим конференцијама за
штампу, о чему одлучују органи Клуба, односно Генерални директор.
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.
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
председници органа Клуба.
Члан 67.
Пословна тајна Клуба се регулише посебним Правилником о пословној тајни који
доноси Скупштина.
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Правилником о пословној тајни Клуба се посебно регулишу шта се све сматра
пословном тајном, оцена и степен тајности података и информација, поступак и
санкционисање.
Дужност свих чланова Клуба је да чувају пословну и службену тајну Клуба, чак и по
престанку чланства у Клубу.
Члан 68.
Клуб има Интернет сајт (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 Управног одбора.
VII МАТЕРИЈАЛНО – ФИНАНСИЈСКО ПОСЛОВАЊЕ И ИМОВИНА КЛУБА
Члан 69.
Материјално-финансијско пословање се води сагласно позитивним законским
прописима и утврђеним финансијским планом Клуба.
Члан 70.
Клуб може стицати средства и остваривати приход од прилога, чланарине, донација и
поклона, субвенција, наслеђа, камата на улоге, закупнине, дивиденди, услуга, спонзорства
и других комерцијалних, маркетиншких, пословних и привредних делатности и
активности, у складу са законом.
Средства из става 1. овог члана својина су Клуба.
Члан 71.
Клуб може основати привредно друштво или друго правно лице, у складу са законом,
ради прибављања средстава потребних за остваривање својих спортских циљева.
Клуб – оснивач користи целокупну остварену нето добит тог основаног правног лица
за остваривање својих спортских циљева утврђених статутом.
Члан 72.
Клуб води пословне књиге и подноси финансијске извештаје у складу са прописима
о рачуноводству и ревизији.
Члан 73.
За своје обавезе Клуб одговара целокупном својом имовином.
Чланови Клуба и органа Клуба солидарно одговарају са Клубом за обавезе Клуба ако
поступају с имовином Клуба као да је у питању њихова имовина или злоупотребе Клуб
као форму за незаконите или преварне циљеве.
Члан 74.
Имовина Клуба може да се користи једино за остваривање циљева утврђених
Статутом.
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Имовина Клуба не може се делити његовим члановима.
Приходи остварени обављањем делатности Клуба користе се искључиво за
остваривање статутарних циљева Клуба.
Одредбе ст. 1-3. овог члана не односе се на давање члановима пригодних награда и
накнада оправданих трошкова насталих остваривањем статутарних циљева Клуба (путни
трошкови, дневнице, трошкови преноћишта и сл.), испуњавање обавеза према члановима
уговорених у складу са законом и исплату зарада запосленима.
Генерални спонзор
Члан 75.
Ради обезбеђивања услова за реализацију и развој активности Клуб може имати
Генералног спонзора.
Међусобни односи и остваривање заједничких инетерса Клуб и Генерални спонзор
утврђују посебним уговором, о чему одлучује Управни одбор.
Уговор о генералном спонзорству у име Клуба закључује Генерални директор, а по
одобрењу Управног одбора.
Генерални спонзор има право да делегира једног представника у Управни одбор.
Генерални спонзор може бити правно или физичко лице које у свом раду и
пословању ужива посебан углед и друштвени статус.
VIII НАЧИН ДОНОШЕЊА, ИЗМЕНА И ДОПУНА СТАТУТА И СТАТУСНЕ
ПРОМЕНЕ
Члан 76.
Општа акта Клуба су Статут, правилници, односно друга акта и одлуке којима се на
општи начин уређују одређена питања.
Члан 77.
Иницијативу за измену и допуну Статута могу поднети:
1) Председник Клуба;
2) Управни одбор Клуба;
3) Надзорни одбор Клуба;
4) трећина од укупног броја чланова Клуба.
Иницијатива се подноси Скупштини Клуба.
Поступак за измену и допуну Статута покреће Скупштина, ако прихвати иницијативу,
а ако је не прихвати, доноси писано обавештење иницијаторима о разлозима одбијања.
Члан 78.
Све измене и допуне Статута доносе се по поступку утврђеном за његово доношење.
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Статусне промене
Члан 79.
Статусне промене су припајање, спајање, подела и одвајање. Одлуку о статусним
променама доноси, у складу са Законом о спорту, Скупштина Клуба, на предлог Управног
одбора, већином од 4/5 гласова од укупног броја чланова Скупштине.
IX ПРЕСТАНАК РАДА КЛУБА
Члан 80.
Клуб престаје:
1) ако сe броj чланова смањи испод броjа потрeбног за оснивањe, а надлeжни орган
Клуба нe донeсe одлуку о приjeму нових чланова у року од 30 (тридесет) дана;
2) ако Скупштина Клуба донесе одлуку о престанку Клуба;
3) статусном променом и променом правног облика која води престанку Клуба;
4) ако му је изречена мера забране обављања спортских активности и делатности
због тога што не испуњава услове за њихово обављање, а у року одређеном у
изреченој мери не испуни те услове;
5) ако је правноснажном одлуком надлежног суда утврђено да је регистрација
оснивања Клуба била ништава;
6) ако му је забрањен рад;
7) ако се утврди да је престао са радом;
8) у другим случајевима утврђеним законом, оснивачким актом или статутом Клуба
који су наведени као основ за престанак Клуба;
9) стечајем.
О доношењу одлуке о престанку Клуба обавештава се надлежни регистарски орган,
ради брисања из регистра.
Клуб престаје брисањем из Регистра.
Члан 81.
У случају престанка рада Клуба његова имовина прелази у власништво Ватерполо
клуба Дунав.
X ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 82.
Постојеће категорије чланства у Клубу се уређују у складу са овим Статутом.
Састав Скупштине Клуба уређује се у складу са овим Статутом.
Члан 83.
Овај Статут се доставља Агенцији за привредне регистре у складу са Законом о
спорту.
Овај Статут се без одлагања доставља свим организацијама у области спорта чији је
Клуб члан, а најкасније у року од 15 (петнаест) дана од дана усвајања, односно ступања
на снагу Статута, у складу са статутом организације у области спорта чији је Клуб члан.
Примерак овог Статута се доставља свим члановима Клуба.
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Достављањем из претходног става се сматра објављивање Статута на огласној табли
Клуба.
Члан 84.
Чланови органа Клуба, радна тела и именована лица настављају са радом до изборне
седнице Скупштине Клуба а најкасније до истека мандата на који су бирани, односно
именовани.
Члановима органа Клуба, који у тренутку ступања на снагу овог Статута не
испуњавају услове за чланство у органима Клуба у складу са овим Статутом, аутоматски
престаје мандат дана 16.02.2017. године, ако не престане раније у складу са овим
Статутом.
Сматра се да су чланови Клуба прихватили надлежност Арбитраже у складу са овим
Статутом даном ступања на снагу овог Статута.
Члан 85.
Овај Статут доноси Скупштина Клуба, на основу члана 181. Закона о спорту, а ради
усклађивања рада, организације Клуба и одредби Статута Клуба са одредбама Закона о
спорту („Службени гласник РС“, број 10/2016).
Ступањем на снагу овог Статута, престаје да важи Статут Клуба који је усвојила
Скупштина Клуба дана 11.03.2012. године.
Члан 86.
Клуб ће ускладити све опште акте Клуба са одредбама овог Статута у складу са
Законом.
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.
Члан 87.
Тумачење овог Статута даје Скупштина Клуба.
Овај Статут ступа на снагу осмог дана од дана објављивања на огласној табли Клуба.

ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ СКУПШТИНЕ
__________________________________
Живко Цвјетићанин
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