
Zapisnik sa 17. sednice Upravnog Odbora TAS, održane elektronskim putem 16.08.2018.

Učestvovali: Predsednik Dejan Burčul, potpredsednik Siniša Jasnić,  , članovi Slavko Radmilović, Miloš
Stakić i Jovan Suvački
Nisu učestvovali: Potpredsednik Edmund Schramm i član UO Marko Stojanović

DNEVNI RED

1. Isključenje Beogradskog tekvondo saveza iz članstva TAS

Glasanje i odlučivanje članova UO:

1. Isključenje Beogradskog tekvondo saveza iz članstva TAS

Generalni  sekretar  Miroslav  Krklješ  je  Upravnom  odboru  izneo  sve  probleme  u  radu  TAS  koji  nastaju
opstruktivnim delovanjem rukovodstva BTS: Upoznati ste već na osnovu pristiglih prijava  klubova kao i na
osnovu  stalne  komunikacije  TAS  i  predstavnika  BTS,  rukovodstvo  BTS  kontinuirano  zadnji  niz  godina
opstruira rad i  rezultate TAS. Ovo čine tako što  nekorektnom  i  nekonstruktivnom komunikacijom lišenom
svakog  poštovanja kako predstavnika rukovodstva Nacionalnog granskog saveza tako i  drugih članica ruše
ugled kako TAS tako i njenih članica. Iznose pretnje kako članicama TAS tako i rukovodstvu TAS, bez ikakvog
osnova uskraćuju prava članicama TAS koji su članovi BTS i čiji su sportisti i treneri koji su ostvarili najveće
sportske rezultate u istoriji tekvondoa i promovisali ovaj sport i na kraju  kroz sprovodjenje aktivnosti koje su
suprotne opštim aktima TAS i sl. narušavaju sistem tekvondo sporta u Republici Srbiji i samim tim ugrožavaju
ostvarivanje  opšteg interesa u tekvondo sportu na teritoriji grada Beograda, obzirom da grad Beograd i Sportski
savez Beograda trenutno preko njih ovaj interes finansira.   

Kako je Upravni odbor nadležan da rešava po prijavama članica, kao i da po službenoj dužnosti čuva integritet i
ugled TAS kao i sistem tekvondo sporta i ostvarivanje opšteg interesa u tekvondo sportu ,   dostavljamo Vam
Predlog  odluke  o  isključenju  BTS  iz  članstva  TAS koju  je  na  osnovu  prijava  klubova  i  izjašnjenja  BTS
pripremila Kancelarija TAS u saradnji sa pravnim timom kao stručnom podrškom kancelariji.
 
Nakon toga je stavio predlog na glasanje.

      Glasanje:    ZA: Dejan Burčul, Siniša Jasnić, Slavko Radmilović , Miloš Stakić, Jovan Suvački             
                          PROTIV: /
                          UZDRŽAN: /

Konstatuje se da je predlog usvojen većinom glasova i doneta je sledeća 

Odluka (85):  I  ИСКЉУЧУЈЕ СЕ Београдски теквондо Савез, Београд, ул. Делиградска бр.27, МБ: 17323458,
ПИБ: 101287837, из чланства Теквондо асoцiјације Србије.
                         II Ова одлука производи правно дејство од дана достављања  искљученом члану.

                           III  Задужује се генерални секретар Асоцијације да о овој одлуци на одговарајући начин
информише    чланство Асоцијације и да обезбеди да се о истој информишу релевантни органи који су преко
БТС финансирали  општи интерес у теквондо спорту на територији града Београда, обзиром да  доношењем
ове одлуке БТС више није савез преко ког се остварује општи интерес у спорту на територији града Београда.

О б р а з л о ж е њ е

Након низа пријава упућених Теквондо асоцијацији Србије против Београдског теквондо савеза  од стране
клубова, чланова Београдског теквондо савеза, Београдском теквондо савезу упућен је захтев за изјашњењем у
вези поднетих пријава које су указивале на низ предузетих радњи од стране БТС  које нису биле у складу са
Статутом БТС,  статутом ТАС и Законом.

Захтев за изјашњењем упућен је дана 18.05.2018. године, који захтев је примљен у Беорадском теквондо савезу
дана 21.05.2018. године.

Београдски теквондо савез доставио је дана 14.06.2018. године писмено изјашњење.

Изјашњење је достављено без писаних доказа у прилогу и исто није садржало одговоре на тражена питања
односно  на  тврдње  чланица  које  су  се  притуживале  да  је   руководство  БТС  поступало  супротно  горе
наведеним општим актима.



Управни одбор је извршио увид у исто и утврдио да је БТС  изнео да наводи из захтева за изјашњење нису
тачни, да су последица пријава неколицине клубова, да је све рађено у складу са Законом, актима ССАБ, као и
актима БТС, а да су заправо клубови Азија, Омега, Галеб и Империум ти који нарушавају интегритет савеза,
те не достављају документацију на време и пропуштају рокове који су прописани за поједине радње, те из тог
разлога не остварују своја права, односно да неостваривање њихових права није последица дискриминације.

Осим уопштених тврдњи да наводи које су Клубови изнели и документовали у пријавама, нису тачни,  БТС
није никаквим другим аргументима, чињeницама и доказима за исте поткрепио своје тврдње.

Навели су још да су њихови финансијски извештаји били предмет контроле Секретаријата за спорт, ССАБ,
да  одржавање  Скупштина  БТС  није  у  ингеренцији  ТАС,  да  је  Правилник  о  категоризацији  спортских
стручњака утврђен у складу са смерницама Секретаријата за спорт, те да је управо Секретаријат прописао
правила за категоризацију и финансирање тренера.

Управни одбор ТАС је извршио увид и у пријаву упућену ТАС од стране ТК Омега,  пријаву дисциплинској
комисији која је прослеђена УО ТАС, Одлуку о суспендовању ТК Омега, Правилник о категоризацији клубова
БТС, Писмо БТС од 13.04.2017.  године упућено клубовима члановима БТС, Одлуку о суспензији ТК Галеб,
Извештај о раду БТС 2016 и финансијски извештај 2016, Извештај о раду и финансијски извештај за 2017,
Извештај  о  утрошеним  буџетским  средствима  2017,  копија  мејла  од  26.01.  2018  којим  је  упућен  позив
клубовима за  учешће на редовној  скупштини Клубовима и копију дописа којим се само неким клубовима
тражи информација о терминима у којима користе.

Увидом у целокупну документацију која је достављена УО уз поднете пријаве као и у изјашњење БТС, те
узевши у обзир све наводе из достављених пријава, као и писане доказе, сваки за себе и у вези са осталим
доказима, УО је утврдио да су наводи из пријава тачни и да се стекли услови за искључење БТС из чланства
Асоцијације.

Чланом 44. став 1. тачка 1,2. и 3. Статута ТАС-а прописано је да:

„Искључење члана Асоцијације могуће је ако својим активностима штети угледу Асоцијације, грубо поступа
супротно интересима Асосијације или одлукама органа Асоцијације, својим поступцима грубо или поновљено
крши Статут Асоцијације.“

Чланом 38. став 2. тачке 2. и 7. Статутоа ТАС-а прописано је да:

„Члан је  дужан да сарађује  са другим члановима Асоцијације и у односима са њима поштује спортске и
етичке принципе и да чива углед Асоцијације“

Чланом 4. Закона о спорту прописана је забрана било какве дискриминације у систему спорта.

Са свега наведеног УО ТАС утврдио је да су се у континуираном трајању, у радњама БТС стекли услови за
дискриминаторско поступање према појединим клубовима члановима БТС, на тај  начин што је  истима
онемогућавано остваривање права зајемчених Законом о спорту, Статутом БТС, као и Статутом ТАС, као
надлежног  националног  гранског  савеза  за  област  теквондоа,  што је  изазвало  негативан  публицитет и
директно кршење угледа теквондо спорта.

Недостављањем адекватних информација, позива и некомуницирање на прописан начин са некима од својих
чланова чиме су исти онемогућени да остваре своја права на исти начин као и други чланови БТС, над којима
дискриминација није вршена, БТС је директно прекршио члан 19. Статута БТС, односно члан 38. Статута
ТАС.

Такође, удруживањем више клубова у нову Асоцијацију, Савез, или друго спортско удружење не нарушава се
углед постојећих, нити се на било који начин угрожава постојање било које постојеће спортске организације,
те је јасно да третирање удруживања у нову организацију као директан напад на БТС што је као последицу
имало искључивање појединих клубоваиз Савеза, представља грубо кршење Статута БТС, ТАС, као и Закона о
спорту, односно и Устава РС који гарантује право грађанима на слободно удруживање.

УО је такође неспорно утврдио да БТС није поштовао одредбу члана 131. став 4 Статута ТАС који предвиђа
да  члан  Асоцијације  може организовати спортско такмичење  по  добијеној  сагласности УО ТАС,  као ни
Правилник о органзацији такмичења у ТАС те је  без сагласности и мимо наведених правила организовао
Првенство Београда 2017. године, о чему се такође БТС није изјаснио а није ни негирао конкретну тврдњу. На
тај начин је Првенство Београда организовано у време када је календаром ТАС планиран међународни бодовни
турнир те је на тај начин спречен велики број репрезентативаца и врхунских спортиста да учествује на
првенству Београда и на основу евентуално постигнутих  резултата оствари одредјена права на територији 



град Београда која се финансирају из градског буџета.

УО ТАС је посебно узео у обзир све наводе БТС, али је посебно и ценио чињеницу да за своје тврдње БТС није
доставио  нити један  писани  доказ  који  би  порекао  тврдње  из  пријава,  већ  су  само  паушално  навели  да
докуметација о томе постоји у архиви.

Дакле, како свеукупно понашање БТС као територијалног савеза доприноси рушењу угледа ТАС-а, чланова
БТС,  као и  теквондо спорта уопште,  ствара  јако негативан публицитет у  медијима,  рушећи  јединство
теквондо спорта и лица која учествују у систему тог спорта, угрожава остваривање општег  интереса у
спорту који, на основу Закона о спорту финансира Република Србија, као и општи интерес у теквондо спорту
на територији града Београда који се опет финансира из средстава буџета града Београда, УО је донео одлуку
као у диспозитиву.

U Beogradu,
16.08.2018. god

Zapisničar:

_____________________  
Aleksandra Šebez
 
      
 

 
  

            
           Predsednik_

___________________________         
          Dejan Burčul


