На основу члана 3. став 1. тачка 19. Закона о спорту Републике Србије и члана 46.
Статута Теквондо асоцијације Србије, Управни одбор Теквондо асоцијације Србије на
седници одржаној дана 16.08.2018. године донео је:

ОДЛУКУ

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 Након достављања ове одлуке препорученом члану задужује се генерални секретар да
обезбеди њено објављивање на интернет страници Асоцијације.

Образложење
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 Правилник о органзацији
такмичења у ТАС те је мимо наведених правила организовао Првенство Београда 2017.
године, о чему се такође БТС није изјаснио а није ни негирао конкретну тврдњу.
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 спорту уопште, ствара јако негативан
публицитет у медијима, рушећи јединство теквондо спорта и лица која учествују у систему
тог спорта, УО је донео одлуку као у диспозитиву.
ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ
Против ове одлуке може се изјавити жалба Скупштини ТАС-а, а преко УО ТАС-а, у року од
15 дана од дана достављања одлуке. Одлука Скупштине је коначна.
У случају да се не успе са препорученом доставом на адресу седишта БТС даном
доставе сматраће се дан објаве ове одлуке на интернет страници Асоцијације.
До доношења коначне одлуке по жалби права члана Асоцијације су суспендована, осим
права да усмено образложи своју жалбу пред другостепеним органом.

У Београду, дана 16.08.2018. године
ПРЕДСЕДНИК УО ТАС

______________________
ДЕЈАН БУРЧУЛ

