
ТЕКВОНДО АСОЦИЈАЦИЈА
СРБИЈЕ

SERBIAN TAEKWONDO
ASSOCIATION

11000 Београд, Чарлија Чаплина бр.39/II 11000 Belgrade 39/II Charlie Chaplin Street
Telefon/Fax: 011/32 93 158, 32 93 159 Phone/Fax: +381 11 32 93 158, 32 93 159

Zapisnik sa 19. sednice Upravnog Odbora TAS, održane elektronskim putem dana 11.09.2018.

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

DNEVNI RED

1. Stavljanje van snage odluke KO-66/2018 i nova odluka o isključenju klubova
2. Odluka o elektronskom glasanju Skupštine TAS po žalbi BTS na odluku o isključenju
3. Usvajanje zajedničkog odgovora UO na žalbu BTS
4. Usvajanje poziva za Skupštinu – glasanje van sednice
5. Prijem u članstvo – TK Taipan

Glasanje i odlučivanje članova UO:

1. Generalni sekretar je stavio na glasanje predlog da se stavi van snage odluka o isključenju
klubova iz članstva TAS broj KO-66/2018 od 02.07.2018 i usvoji se nova odluka sa 
obrazloženjem kao u priloženom nacrtu odluke
Obrazloženje: zbog proceduralnih propusta i tehničkih grešaka u tekstu odluke, potrebno je usvojiti
novi tekst odluke o isključenju klubova iz članstva TAS sa detaljnim obrazloženjem

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

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

Odluka (90):
I STAVLJA SE VAN SNAGE Odluka Upravnog odbora broj KO-66/2018 od 02.07.2018. godine, te se u celosti MENJA ovom 
odlukom.

II ISKLJUČUJU SE IZ ČLANSTVA TEKVONDO ASOCIJACIJE SRBIJE SLEDEĆI KLUBOVI:

 27.oktobar  Kes 63
 Bajša  Levijatan
 Borac – Vladimirci  Merkur
 Broj 1  KDTiBS Naisus
 KBS Combat Wolf  Sloboda
 Čegar  Soko KG
 Dream Gym  KBV Soko
 Grmeč  Srem Ruma
 Hisar
 Sung Pačir
 Vitez

O b r a z l o ž e nj e

Upravni odbor Asocijacije je utvrdio da usled tehničkih i proceduralnih razloga Odluka broj KO -66/2018 od 02.07.2018. godine
ne sadrži obrazloženje i pouku o pravnom leku, čime isključenim klubovima nije jasno stvljeno do znanja usled kojih propusta su
isključeni iz članstva Aoscijacije.
Dakle, iako je odluka u dispozitivu doneta u skladu sa Statutom i Zakonom o sportu, nedostajalo joj je obrazloženje I pouka o
pravnom leku, te je Upravni odbor doneo odluku da istu stavi van snage, te da istu zameni ovom odlukom koja je u dispozitivu
nepromenjena, ali sadrži obrazloženje I pouku o pravnom leku.
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Dana 15.01.2018. godine odgovorno lice Asocijacije svim klubovima članovima Asocijacije, na zvanične, prijavljene mejl
adrese, uputio je poziv-opomenu da najkasnije do dana 10.02.2018. godine Asocijaciji dostave podatke o -registraciji kluba
ili pridruženog člana (broj trenera i sudija) – potpisan i pečatiran obrazac br. 1, registracija takmičara - potpisan i pečatiran
obrazac  br.  2,  dokaz  o  uplati  godišnje  članarine  kluba/pridruženog  člana,  dokaz  o  uplati  odgovarajućeg  iznosa  za
registraciju prijavljenih trenera u skladu sa usvojenim taksama i kotizacijama za 2018.g, dokaz o uplati odgovarajućeg
iznosa  za  registraciju  prijavljenih  sudija  u  skladu  sa  usvojenim  taksama  i  kotizacijama  za  2018.g,  dokaz  o  uplati
odgovarajućeg iznosa za registraciju prijavljenih takmičara u skladu sa usvojenim taksama i kotizacijama za 2018.g.  i
popunjen i overen obrazac br. 3 (ukoliko ima promena u osnovnim podacima o klubu)

Dana  30.04.2018.godine  odgovorno  lice  Asocijacije  predmetnim  klubovima,  članovima  Asocijacije,  na  zvanične,
prijavljene mejl adrese, uputio je poziv-opomenu da najkasnije do dana 10.05.2018. godine Asocijaciji  dostave sledeće
podatke I dokumentaciju- popunjen i overen obrazac br. 1- Registracija člana (broj trenera i sudija), popunjen i overen
obrazac br. 2 - Registracija takmičara, popunjen i overen obrazac br. 3, dokaz o uplati godišnje članarine, dokaz o uplati
odgovarajućeg iznosa za registraciju prijavljenih sudija u skladu sa usvojenim taksama i kotizacijama za 2018.g. i dokaz o
uplati odgovarajućeg iznosa za registraciju prijavljenih takmičara u skladu sa usvojenim taksama i kotizacijama za 2018.g.

Dana 02.07.2018. godine utvrđeno je da predmetni klubovi i dalje nisu izvršili svoje obaveze i to:

NAZIV KLUBA ČLANARINA PROPISANI OBRASCI
27. oktobar NIJE PLAĆENO Nedostaju obrasci 1,2,3
Bajša NIJE PLAĆENO Nedostaju obrasci 1,2,3
Borac-Vladimirci NIJE PLAĆENO Nedostaju obrasci 1,2,3
Broj 1 NIJE PLAĆENO Nedostaju obrasci 1,2,3
Combat Wolf NIJE PLAĆENO Nedostaju obrasci 1,2,3
Čegar NIJE PLAĆENO Nedostaju obrasci 1,2,3
Dream Gym NIJE PLAĆENO Nedostaju obrasci 1,2,3
Grmeč NIJE PLAĆENO Nedostaju obrasci 1,2,3
Hisar NIJE PLAĆENO Nedostaju obrasci 1,2,3
KES ,,63" NIJE PLAĆENO Nedostaje obrazac 2
Levijatan NIJE PLAĆENO Nedostaju obrasci 1,2,3
Merkur NIJE PLAĆENO Nedostaju obrasci 1,2,3
Naisus (KDTIBS) NIJE PLAĆENO Nedostaju obrasci 1,2,3
Sloboda NIJE PLAĆENO Nedostaju obrasci 1,2,3
Soko (Nenad Vrekić) NIJE PLAĆENO Nedostaju obrasci 1,2,3
Soko KBV (Zoran 
Stević) NIJE PLAĆENO Nedostaju obrasci 1,2,3
Srem Ruma NIJE PLAĆENO Nedostaju obrasci 1,2,3
Sung-Pačir NIJE PLAĆENO Nedostaju obrasci 1,2,3
Vitez NIJE PLAĆENO Nedostaju obrasci 1,2,3

Članom 47. stav 1.  Statuta propisano je da: “Ukoliko član Asocijacije uprkos dvostrukoj opomeni zakasni sa uplatom
godišnje članarine I ne izmiri obaveze u roku od mesec dana od prijema druge opomene, istekom ovog roka automatski se
gasi njegovo članstvo bez potrebe donošenja odluke o isključenju.”

Upravni odbor je uvidom u dostavljene opomene, kao i u celokupnu dokumentaciju klubova, utvrdio da predmetni klubovi
nisu ispunili obavezu plaćanja članarine ni nakon dvostruke opomene, a ni u roku od mesec dana od druge opomene, kao i
da nisu ispunili obavezu plaćanja članarine ni protekom roka od 5 meseci od dana slanja opomene.

Uzevši u obzir činjenicu da članarine predstavljaju sredstva Asocijacije koja se koriste za ostvarivanje aktivnosti i ciljeva
Aoscijacije, a sve zarad popularizacije I razvoja tekvondo sporta, te da predmetni klubovi više od 9 meseci nisu izmirili
svoje obaveze, kao ni nakon dvostruke opomene, čime su prekršili svoje dužnosti prema Asocijaciji propisane Statutom,
doneta je odluka kao u dispozitivu.
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Iako  je  Statutom propisano da se članstvo  gasi  automatski  nakon neplaćanja  članarine  ni  nakon dvostruke  opomene,
odnosno u roku od mesec dana nakon prijema druge opomene, Upravni odbor je doneo pisanu odluku kako bi omogućio
članovima da ostvare pravo na pravni lek u skladu sa Zakonom o sportu.

Pored navedenog Upravni odbor je utvrdio da predmetni članovi nisu dostavili ni druge podatke koji su od značaja za rad
Asocijacije I članstvo u Asocijaciji, odnosno za ostvarivanje članskih I glasačkih prava članova u Asocijaciji i to u skladu
sa gore navedenom tabelom, pri  čemu Registracioni  obrazac 1 predstavlja  podatke o Registraciji  člana (broj  trenera  i
sudija), Registracioni obrazac 2 predstavlja podatke o Registraciji takmičara, a Registracioni obrazac 3 predstavlja podatke
o promenama koje su se desile kod člana.

Predmetni podaci neophodno je da se vode ažurno u skladu sa Statutom Asocijacije, a sve u cilju ažurnosti knjige članova,
u skladu sa Zakonom o sportu, odnosno Pravilnikom o knjizi članova Ministarstva omladine I sporta, a Ascijacija kao
nadležni nacionalni granski sportski savez je dužna da se stara o istoj.

Međutim, iako predmetni Klubovi nisu dostavili predmetne obrasce,  Upravni odbor je cenio neplaćanje članarine kao
razlog za isključenje u skladu sa članom 47. stav 1. Statuta Asocijacije, te je doneo odluku kao u dispozitivu.

2. Generalni sekretar je stavio na glasanje predlog da se po žalbi Beogradskog tekvondo saveza na 
odluku UO TAS o isključenju iz članstva sprovede elektronsko glasanje Skupštine TAS, odnosno 
glasanje Skupštine van sednice u skladu sa Statutom TAS

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

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

Odluka (91):
I Поводом жалбе Београдског теквондо савеза од 31.08.2018. године на одлуку Управног одбора број КО-85/2018 
од 16.08.2018. године одлучиваће се по хитном поступку ван седнице Скупштине Асоцијације.

II Ова одлука ступа на снагу одмах

III Поводом ове одлуке Управни одбор ће припремити материјал и дневни ред како би Скупштина могла да 
одлучује ван седнице, као и извештај који садржи списак чланова Асоцијације са бројем гласова којим располажу и
укупним бројем гласова у складу са Статутом ТАС.

Образложење

Управни одбор Теквондо асоцијације Србије (у даљем тексту: ТАС) је дана 16.08.2018. године донео Одлуку број
КО-85/2018 којом је Београдски теквондо савез искључен из чланства Теквондо асоцијације Србије.

Дана 31.08.2018. године Београдски теквондо савез је изјавио жалбу на одлуку Управног одбора број КО-85/2018,
која је у ТАС примљена дана 03.09.2018. године.

Узевши у обзир да је жалилац у жалби тражио хитно одлучивање, због постојања могућности наступања штетних 
последица, Управни одбор је донео одлуку да се по жалби одлучује ван седнице Скупштине у складу са члановима
23. до 25. Пословника Скупштине Теквондо асоцијације Србије од 15.02.2017. године.
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3. Generalni sekretar je stavio na glasanje predlog da Upravni odbor usvoji zajednički usaglašen odgovor na 
žalbu Beogradskog tekvondo saveza koji će biti dostavljen svim članovima Skupštine

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

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

Odluka (92): Usvaja se zajednički usaglašeni odgovor Upravnog odbora TAS
Управни одбор Теквондо асоцијације Србије (у даљем тексту: ТАС) је дана 16.08.2018. године донео Одлуку
број КО-85/2018 којом је Београдски теквондо савез искључен из чланства Теквондо асоцијације Србије.

Дана 31.08.2018. године Београдски теквондо савез  је изјавио жалбу на одлуку Управног одбора број КО-
85/2018, која је у ТАС примљена дана 03.09.2018. године.

Управни одбор поводом достављене жалбе истиче да је у целости неоснована, паушална и непоткрепљена
доказима. Сам Београдски текондо савез не доставља никакве доказе у прилог свог поступања у складу са
Статутом и Законом, односно општим правилима ТАС-а, те у жалби не пориче нити једну чињеницу наведену
у одлуци, а које су биле одлучујуће за доношење такве одлуке, већ паушално се позива на процесне повреде
Дисциплинског правилника.

Управни одбор истиче да је ожалбена одлука у целости донета у складу са одредбама Статута ТАС и Закона о
спорту, те да истом ни у једном делу нису повређена правила дисциплинског поступка на која се жалилац
позива.

Узевши у обзир да је  жалилац у жалби тражио хитно одлучивање,  због постојања могућности наступања
штетних последица, Управни одбор је донео одлуку да се по жалби одлучује ван седнице Скупштине у складу
са члановима
23. до 25. Пословника Скупштине Теквондо асоцијације Србије од 15.02.2017. године.

Управни одбор предлаже да Скупштина ТАС ван седнице одбије жалбу жалиоца у целости, а нарочито узевши
у обзир да је жалилац поднео тужбу поводом исте одлуке Сталној спортској арбитражи Олимпијског комитета
Србије под бројем 01/I-01/2018-11 који ће свакако на крају одлучити о законитости предметне одлуке.

У прилогу Управни одбор доставља:

- ожалбену одлуку број КО-85/2018 од 16.08.2018. године,
- жалбу Београдског теквондо савеза од 31.08.2018. године,
- целокупне списе предмета број КО-85/2018
- одлуку Управног одбора о одлучивању ван седнице Скупштине

4. Generalni sekretar je stavio na glasanje predlog da se usvoji poziv članicama TAS za elektronsko glasanje 
van sednice Skupštine (nacrt poziva priložen u materijalu za elektronsku sednicu UO TAS)

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

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



Odluka (93): Usvaja se poziv članicama TAS za elektronsko glasanje van sednice Skupštine 

POZIV
TEKVONDO  ASOCIJACIJA SRBIJE  poziva  članove  Skupštine  TAS da  se,  u  skladu  sa  članom 23.  do  25.  Poslovnika
Skupštine Tekvondo asocijacije Srbije, van sednice Skupštine, najkasnije u roku od 7 dana od dana dostavljanja ovog poziva,
na  adresu  elektronske  pošte  člana  (poslednju prijavljenu),  elektronskom poštom  ili  poštom preporučeno izjasne  po žalbi
Beogradskog tekvondo saveza:

DNEVNI RED
1. Odluka po žalbi  Beogradskog tekvondo saveza na Odluku Upravnog odbora o isključenju BTS iz TAS broj  KO-

85/2018 od 16.08.2018. godine

Članovi  TAS  će  se  izjašnjavati  sa  „ZA  USVAJANJE  ŽALBE“,  „PROTIV  USVAJANJA  ŽALBE“  i  „UZDRŽAN“
dostavljanjem odgovora na zvaničnu mejl adresu Asocijacije office@tas.org.rs, ili dostavljanjem glasova poštom preporučeno
na adresu Asocijacije – Čarlija Čaplina br.39.
Članovi koji se  ne izjasne povodom dostavljene tačke dnevnog reda smatraće se uzdržanim.
Na osnovu člana 23.  Poslovnika Skupštine Tekvondo asocijacije  Srbije,  dostavljanjem glasova povodom predmetne tačke
dnevnog reda, članovi su saglasni da odluka po žalbi BTS bude doneta van sednice Skupštine.
U prilogu:

 Spisak članova Skupštine sa pravom glasa,

 Odluka Upravnog odbora broj KO-85/2018 od 16.08.2018. godine,

 Žalba Beogradskog tekvondo saveza od 31.08.2018. godine,

 Odgovor Upravnog odbora na žalbu Beogradskog tekvondo saveza

5. Prijem u članstvo TAS – TK Taipan

Nakon obrazloženja zahteva TK Taipan za prijem u članstvo TAS i nakon uvida u dostavljenu dokumentaciju,. Generalni 

sekretar Miroslav Krklješ je stavio na glasanje predlog da se TK Taipan primi u članstvo TAS

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

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

Odluka (94): Usvaja se predlog i Tekvondo sportsko udruženje “Taipan” čiji su zastupnici Predrag 
Savić i Slobodan Milošević prima se u članstvo TAS sa statusom, pravima i obavezama pridruženog 
člana

Beograd,
11.09.2018

Zapisničar: Predsednik_

_____________________ ___________________________
Aleksandra Šebez Dejan Burčul
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