
 

На основу члана 85. и члана 36. Статута Теквондо асоцијације Србије, Управни одбор Теквондо 
асоцијације Србије на седници одржаној дана 31.03.2021 . године усвојио је: 

 

ПРАВИЛНИК О БЛИЖИМ УСЛОВИМА ЗА ИСКЉУЧЕЊЕ ЧЛАНА ТЕКВОНДО АСОЦИЈАЦИЈЕ 
СРБИЈЕ 

Члан 1. 

Искључење члана Асоцијације могуће је ако:  

1. Својим активностима или активностима свог члана штети угледу Асоцијације, што се 
односи и у случају таквог поступања његовог члана (спортисте или спортског стручњака 
односно стручњака у спорту, родитеља или старатеља малолетног спортисте);  

Понашањем из тачке 1. овог члана сматраће се: 

• сви случајеви грубог поступања члана супротно актима  Асоцијације а посебно када 
заступник члана, чланови управе, такмичари и други спортисти, посредни чланови 
Асоцијације, износе неистине, увреде и клевећу Асоцијацију у медијима, пред  органима 
међународних организација, на друштвеним мрежама  

• сваки други случај понашања заступника члана асоцијације и његових чланова којим се 
недвосмислено крњи углед Асоцијације. 

2. Грубо поступа супротно циљевима и интересима Асоцијације или одлукама органа 
Асоцијације, што се односи и у случају таквог поступања његовог члана (спортисте или 
спортског стручњака односно стручњака у спорту, родитеља или старатеља малолетног 
спортисте);   

Понашањем из тачке 2. овог члана сматраће се: 

• непоштовање општих аката Асоцијације и одлука надлежних органа Асоцијације,  
злоупотреба медија,   

• непримерено вршење притиска на органе Асоцијације, преко функционера или других 
запослених у  органима јавне управе, са циљем измене законито донете одлуке.  

• свака друга непримерена претња и притисак на органе Асоцијације са циљем и 
намером  да своје акте и одлуке измене, 

• поступање члана Асоцијације  које је недвосмислено противно циљевима и интересима 
Асоцијације дефинисаним у Статуту и општим актима Асоцијације и политици коју 
Асоцијација води а која је јасна  из ставова и одлука органа Асоцијације.  

• свако друго понашање и поступање члана Асоцијације које утиче на стварање тешких 
подела и раздора међу члановима Асоцијације и угрожавају несметан рад и 
функционисање Асоцијације.  

3. Својим поступцима грубо или поновљено крши Статут Асоцијације;  

Грубим кршењем Статута сматраће се свесне повреде одредби Статута којима су дефинисани 
циљеви Асоцијације, заштита спортиста и стручњака у спорту а посебно повреда одредби 
Статута којима се штите малолетни спортисти и спортисти са инвалидитетом.  



 

4. Организује или покуша да организује манифестације и такмичења мимо важећих правила 
европске теквондо уније (WTE), светске теквондо федерације (WT) и Асоцијације, односно 
учествује на такмичењу које није у ингеренцији Асоцијације и за које Асоцијација није дала 
потребну сагласност; 

5. Не учествује у активностима савеза, посебно у раду националних репрезентативних селекција 
на позив надлежних органа или стручњака Асоцијације;  

6. Престане да испуњава услове за пријем у чланство у складу са Статутом, односно престане да 
испуњава услове за постојање прописане Законом о спорту.                                                               

Законски заступник може, уколико постоји сумња, затражити од члана доказе да испуњава 
услове прописане Статутом, односно Законом о спорту, осим уколико престанак испуњења 
услова није општепознат, односно доступан у јавним регистрима.  

 

Члан 2. 

Сваки члан Асоцијације и члан органа Асоцијације може поднети предлог за искључење из 
чланства Асоцијације.  

Предлог за искључење из чланства Асоцијације обавезно мора да садржи: име, презиме лица или 
назив клуба против кога се предлог за искључење подноси, датум подношења предлога за 
искључење, чињенични опис повреде због које се подноси предлог, доказне предлоге, као и име и 
презиме подносиоца пријаве.  

По пријему предлога за искључење УО доноси одлуку о покретању поступка. 

Пре доношења одлуке о искључењу, члану Асоцијације о чијем се искључењу одлучује, уколико 
постоји потреба може се оставити рок од петнаест дана да се изјасни.  

Одлука о предлогу за искључење доноси се најкасније у року од 6 месеци од дана пријема 
предлога за искључење. 

 

Члан 3. 

Одлука о искључењу доноси се у писменој форми и обавезно доставља члану Асоцијације који се 
искључује.  

Одлука о искључењу мора бити образложена.  

Против одлуке о искључењу или одбијању предлога за искључење, може се поднети жалба 
Комисији за жалбе у року од 15 дана од дана достављања одлуке.  

Одлука по жалби је коначна. 

До доношења коначне одлуке по жалби, права члана Асоцијације који је искључен су 
суспендована.  

Комисија за жалбе може, уколико сматра да је то целисходно, отворити усмену расправу поводом 
жалбе на одлуку донету по захтеву за искључење.  

Председник Комисије за жалбе ће упутити позиве подносиоцу пријаве и пријављеном са 
заказаним датумом, као и евентуалним сведоцима, уколико сматра да је то неопходно, или 
позвати сведоке да се изјасне писменим путем. 



 

На усменој расправи странке износе чињенице и представљају доказе.  

Након изношења чињеница и доказа, расправа се закључује. 

 

Члан 4. 

Члан коме је чланство у Асоцијацији престало искључењем из чланства може поново поднети 
захтев за пријем у чланство, уколико престану да постоје разлози за искључење из чланства али 
не пре истека рока од годину дана од дана коначности одлуке о искључењу из чланства.  

Уз захтев за пријем у чланство, члан коме је престало чланство искључењем, дужан је да поред 
документације која се подноси када се први пут подноси захтев за чланство, достави и доказе о 
престанку постојања разлога за искључење из чланства.  

Изузетно у случају да члан из става 1. овог члана у периоду краћем од годину дана исправи штету 
коју је нанео Асоцијацији и покаже искрено кајање због поступања супротно Статуту и циљевима 
ТАС и својим активностима покаже жељу да у наредном периоду својим позитивним 
активностима и промовисањем циљева и система ТАС унапреди рад ове организације УО може 
донети одлуку да члан има право да пре истека рока из става 1. овог члана поднесе захтев за 
поновни пријем у чланство.  

 

Члан 5. 

Уколико члан Асоцијације упркос двострукој опомени (временски период између две опомене не 
може бити дужи од два месеца) закасни са уплатом годишње чланарине и не измири обавезе у 
року од месец дана од пријема друге опомене, истеком овог рока аутоматски се гаси његово 
чланство, што Управни одбор Асоцијације констатује својом одлуком на коју члан има право 
жалбе Комисији за жалбе у року од 15 дана од дана пријема.  

Члан коме је чланство у Асоцијацији престало на начин прописан ставом 1. овог члана мора 
поново поднети захтев за учлањење у Асоцијацију на начин и у складу са процедуром као да први 
пут подноси захтев, достављајући доказе о испуњењу свих услова у складу са чланом 27. Статута. 

Приликом подношења захтева за поновно учлањење подносилац је дужан да плати таксу за 
поновно учлањење у складу са одлуком Управног одбора Асоцијације.  

 

Члан 6. 

Окончањем чланства гасе се сви захтеви из чланског односа, осим захтева Асоцијације на 
измирење заосталих финансијских обавеза. Искључени члан дужан је да све финансијске обавезе 
према Асоцијацији измири без одлагања, а најкасније у року од 7 дана од дана достављања 
коначне одлуке. 

Уколико клуб иступи из Асоцијације нема право на повраћај новчаних средстава.  

 

Члан 7. 

Престанком својства члана Асоцијације престаје и мандат представницима члана у органима и 
радним телима Асоцијације.  



 

Престанком својства члана Асоцијације престаје и право организовања такмичења под 
покровитељством Асоцијације и учествовање на спортским приредбама у организацији 
Асоцијације и чланова Асоцијације. 

 

Члан 8. 

ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

Измене и допуне Правилника доноси Управни одбор ТАС. 

Тумачење овог Правилника даје Управни одбор ТАС  

 

Члан 9. 

Овај Правилник ступа на снагу  8.  дана од дана објављивања на огласној табли ТАС а објављује се 
и на интернет страници ТАС. 

 

 

 

У Београду,                                                                                                 ПРЕДСЕДНИК УПРАВНОГ ОДБОРА 

Дана 31.03.2021 године                                                                                             

                                                                                                                                                 Дејан Бурчул 


