ТЕКВОНДО АСОЦИЈАЦИЈА
СРБИЈЕ

SERBIAN TAEKWONDO
ASSOCIATION

11000 Београд, Чарлија Чаплина бр.39/II
Telefon/Fax: 011/32 93 158, 32 93 159

11000 Belgrade 39/II Charlie Chaplin Street
Phone/Fax: +381 11 32 93 158, 32 93 159

Zapisnik sa 26. sednice Upravnog odbora TAS, održane elektronskim putem dana
20.11.2018.
Učestvovali: Predsednik Dejan Burčul, potpredsednik Siniša Jasnić, potpredsednik Edmund Schramm,
članovi Slavko Radmilović, Miloš Stakić i Jovica Suvački
Nisu učestvovali: član UO Marko Stojanović
Konstatuje se da postoji kvorum za rad i meritorno odlučivanje
DNEVNI RED
1. Odluka o zahtevu TK „Bajša“ za ponovni prijem u članstvo TAS
GLASANJE I ODLUČIVANJE ČLANOVA UO:

Generalni sekretar je uputio članove UO TAS da je dana, 26. 09.2018 TK “Bajša” koji je prethodno
isključen odlukom UO TAS od 11.09.2018 zbog neizmirivanja obaveza i neaktivnosti kluba – predao
zahtev za ponovni prijem u članstvo.
Uvidom u dostavljenu dokumentaciju je utvrđeno da je ovaj klub uredno izmirio dugovanja i platio
taksu za ponovni prijem u članstvo u iznosu od 10.000,oo RSD, ali nisu ispunjeni svi zakonski uslovi
što je detaljnije izloženo u nacrtu odluke koju je generalni sekretar dostavio u priloženom materijalu.
Uz konstataciju da rok za postupanje Upravnog odbora predviđen Statutom ističe za nekoliko dana,
generalni sekretar je stavio na glasanje predlog da se usvoji odluka o ODBIJANJU za prijem u
članstvo TAS koji je dostavio TK “Bajša” i da se izvrši povraćaj uplaćene takse za ponovni
prijem u članstvo
Glasanje:

ZA: Dejan Burčul, Siniša Jasnić, Edmund Schramm, Slavko Radmilović , Miloš
Stakić,
Jovica Suvački (6 glasova)
PROTIV: /
UZDRŽAN: /

Konstatuje se da je predlog usvojen jednoglasno i doneta je sledeća
Odluka (109):
ОДБИЈА СЕ захтев теквондо клуба Бајша за пријем у чланство Теквондо асцоијације Србије (даље: ТАС).
О б р а з л о ж е њ е: Представник ТК „Бајша“ је дана 26.09.2018. године поднео захтев за учлањење у ТАС и доставио:
-

Решење АПР у копији
Копију важећег Статута,
Одлуку о лицу овлашћеном за заступање,
Копију списка чланова, односно преглед чланова
Изјаву о прихватању Статута и других аката ТАС,
Записник са седнице Скупштине од 15.12.2016. године

Чланом 34. Статута ТАС прописано је:
„Захтев (молба) за пријем у чланство Асоцијације подноси се у писменој форми.
Уз захтев за пријем у чланство прилаже се:
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решење надлежног органа о регистрацији,
копија важећег статута који је усаглашен са Статутом Асоцијације,
копија одлуке о лицу овлашћеном за заступање и представљање,
копија одлуке о приступању Асоцијацији донета од стране Скупштине члана,
копија списка чланова, посебно категорисаних и заслужних спортиста и тренера,
Изјава о прихватању Статута и других општих аката Асоцијације.

Уколико пријем у чланство захтева самостални спортиста осим решења о регистрацији, копије овереног потписа и изјаве
о прихватању Статута и других оптих аката, не прилаже остала документа из става 2 овог члана.“
Чланом 36. став 1. Статута ТАС прописано је:
„Пријем у чланство ће се одбити уколико подносилац захтева није организација из члана 21. овог Статута, или уз захтев
не достави документацију из члана 34. став 2. овог Статута, односно ако Статут подносиоца није у складу са Статутом
Асоцијације.“
Чланом 21. Статута ТАС прописано је:
„Чланови Асоцијације су спортксе организације, територијални спортски савези, самостални професионални спортисти,
савези и стручна и друга удружења теквондо спорта која испуњавају услове за обављање спортских активности и
делатности прописане позитивним прописима и општим актима асоцијације, које су уписане у одговарајући регистар и
чији Статут је у складу са Статутом Асоцијације.
Чланови Асоцијације могу бити само они субјекти, из става 1. овог члана, који у одговарајућем регистру имају наведен
теквондо као грану или једну од грана спорта за коју су регистровани.
Асоцијација, која због свог положаја у систему спорта, има доминантан положај у теквондо спорту, дужна је да у року од
60 дана од дана подношења уредног захтева прими у чланство субјекте из става 1. овог члана“.
Чланом 27. став 2. Закона о спорту прописано је:
„Стручни рад у спорту могу обављати спортски стручњаци који испуњавају услове предвиђене законом и поседују
дозволу за рад предвиђену спортским правилима надлежног националног спортског савеза или правилима међународног
спортског савеза у складу са овим законом.“
Чланом 2. став 1. и 2. Правилника о дозволи за рад спортског стручњака прописано је:
„Стручни рад у спорту, у спортским организацијама које су чланови националног гранског спортског савеза, могу
обављати спортски стручњаци који испуњавају услове предвиђене Законом о спорту (у даљем тексту: Закон) и поседују
дозволу за рад предвиђену правилима надлежног националног гранског спортског савеза и правилима међународног
спортског савеза.
Надлежни национални грански спортски савез у сарадњи са високошколском установом издаје, обнавља и одузима
дозволу за рад спортским стручњацима у складу са Законом, овим правилником, спортским правилима тог савеза и
правилима надлежног међународног спортског савеза и води евиденцију издатих, обновљених, односно одузетих
дозвола за рад.“
Чланом 35. став 1. Закона о спорпу прописано је:
„Спортска организација може обављати спортске активности и спортске делатности ако, у складу са овим законом и
спортским правилима, има:
1) учлањене или уговором ангажоване спортисте;
2) ангажоване спортске стручњаке у зависности од врсте делатности;
3) обезбеђен одговарајући простор, односно спортске објекте и спортску опрему;
4) одговарајућу унутрашњу организацију и финансијска средства, ако учествује у
спортским такмичењима;
5) осигурану безбедност спортиста и других учесника при обављању спортских
активности и делатности;
6) одговарајући број животиња у спорту у којем учествују животиње.“
Чланом 6. Правилника о дозволи за рад спортских стручњака у ТАС од 11.1. 2018. године прописано је:
„По пријему захтева, национална комисија утврђује испуњеност услова за стицање, обнову или пак одузимање дозволе за
рад.
Услови , дефинисани важећим Правилником о дозволи за рад спортских стручњака министарства надлежног за послове
спорта и општим актима ТАС су следећи:
1.
Стручна спрема или стручна оспособљености, односно поседовање одговарајућег спортског звања, у складу са
Законом и прописима којима се уређује номенклатура спортских занимања и звања;
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2.
Чланство и регистрација у ТАС;
3.
Здравствена способност за обављање стручног рада у спорту;
4.
Професионална пракса (практичан рад) у трајању од најмање 90 сати;
5.
Одговарајуће радно или спортско (такмичарско) искуство;
6.
Завршено стручно усавршавање;
7.
Да спортском стручњаку није забрањено обављање стручног рада у спорту за период важења дозволе за рад;
8.
Да има постигнуте одговарајуће спортске резултате;
9.
Уплата накнаде за трошкове издавања дозволе за рад.
Под практичним радом из става 2. тачка 4. сматра се рад под надзором спортског стручњака који има дозволу за рад,
којим се спортски стручњак оспособљава за самостални рад или који се обавља у организацијама у области спорта и код
приватних предузетника, под непосредним надзором спортског стручњака који има најмање три године стручног искуства
након стицања дозволе за рад или путем уговора о волонтерском раду, у складу са законом.”
Управни одбор је увидом у достављену документацију пре свега утврдио да подносилац није доставио Одлуку Скупштине
о учлањењу у ТАС. Подносилац је доставио записник са Скупштине из 2016. године, значи пре искључења из ТАС, те исти
не може бити валидан односно не може бити доказ за нову одлуку Скупштине Клуба, посебно имајући у виду да је након
овог датума усвојен и нови Статут Клуба. Такође записник нема потпис записничара што је услов његове валидности.
Такође подносилац није доставио све релевантне доказе у смислу члана 35. став 1. Закона о спорту и то :
-

-

диплому о поседовању црног појаса у теквондоу, диплому о стеченом образовању, односно оспособљености за
стручни рад у спорту и дозволу за рад, као доказ о обезбеђеном стручном раду у складу са чланом 27. став 1.
Закона, Правилником о дозволи за рад спортског стручњака („Службени гласник РС бр. 7/2013”) Правилником о о
дозволи за рад спортских стучњака у ТАС.
уговор, односно други документ (листе непокретности и др) о обезбеђености одговарајућег простора,
доказ о осигурању безбедности спортиста и других учесника (уговор, или изјава законског заступника дата под
пуном материјалном и кривичном одговорношћу и др).

Како подносилац није доставио документацију којом доказује испуњеност услова за пријем у чланство ТАС, односно да
испуњава све услове прописане за обављање спортских активности и делатности у складу са Законом о спорту, то је
донета одлука као у диспозитиву.
ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ
На ову одлуку Подносилац може изјавити жалбу Скупштини ТАС у року од 15 дана од дана пријем одлуке.

U Beogradu,
20.11.2018. god
Predsednik_
Zapisničar:
___________________________
_____________________
Aleksandra Šebez

Dejan Burčul
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