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Број: 03-48 
Београд, 14.3.2012. 
      
 

КАРАТЕ ФЕДЕРАЦИЈА СРБИЈЕ 
 
 
Потовани, 
 

Разматрајући допис председника Карате федерације Србије г. 
Славољуба Пипера бр. 44-2012 од 10.3.2012. године, и узимајући у 
обзир извештај представника Спортског савеза Србије са седнице 
Скупштине КФС одржане 09.03. 2012. године и допис Београдског 
карате савеза од 14.03.2012. године, установили смо у погледу 
реализације Препорука председника ССС г. Александра Шоштара од 
7.02.2012. године следеће: 

1. Да је дана 28.02.2012. године у ГО Стари Град одржана ванредна 
изборна Скупштина Београдског карате савеза на коју су били 
позвани сви београдски карате клубови, да је тој Скупштини 
присуствовало 44 делегата али да нису присуствовали клубови 
који су основали Карате савез Београда. 

2. Да је Скупштина Карaте федерације Србије одржана у Дому 
културе „Студентски град“ дана 09.03.2012. године и да је према 
извештају Верификационе комисије Скупштини присуствовало 38 
делегата редовних чланова КСВ, КСУС, КСКиМ, КСБ, с тим да 
делегати Карате савеза Београда нису имали право гласа. 

3. Да је Скупштина Карате федерације Србије једногласно донела 
следеће одлуке: 1) Да се Београдски карате савез прими у 
чланство КФС; 2) Да се изврше измене и допуне Статута тако што 
се свуда где се наводи Карате савез Београда ставља 
Београдски карате савез; 3) Да се налаже Управном одбору КФС 
да посебном одлуком реши статус карате клубова са територије 
Београда, до Скупштине учлањених у КСБ, са уважавањем права 
да учествују на такмичењима и са признањем издатих лиценци 
такмичарима, судијама и осталим службеним лицима; 4) Да се 
налаже Београдском карате савезу да усклади свој статут са 
Статутом КФС. 
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4. Да Карате федерација Србије сматра, не изјашњавајући се да ли 
је поступила по Препорукама председника ССС г. Александра 
Шоштара, да након одржане седнице Скупштине КФС више не 
постоје разлози за нефинансирање програма КФС из буџета 
Републике Србије. 

5. Да Београдски карате Савез сматра да није испоштована ни једна 
од препорука Председника ССС, да не прихвата наведене одлуке 
Скупштине КФС, да због тога није у могућности да обустави 
започете судске поступке против КФС и да нису престали разлози 
због којих не би требало финансирати програме КФС из буџета 
Републике Србије. 

6. Да је и даље на снази привремена мера од 14.10.2011. године 
(62-II-19043/2011) којом је Први основни суд у Београду забранио 
Карате федерацији Србије извршење Одлуке Скупштине КФС 
којом је 20.08.2011. коначно из чланства искључен Београдски 
карате савез. 

7. Да је у току судски спор код Основног суда у Београду (26 П бр. 
19043/2011) по тужби Београдског карате савеза против Карате 
федерације Србије у коме је тужбеним захтевом од 17.10.2011. и 
прецизираним тужбеним захтевом од 27.10.2011. године тражено 
да се утврди не само да је ништава одлука Скупштине КФС о 
искључењу БКС из чланства него да су ништаве и све одлуке 
ванредне седнице Скупштине од 20.08.2011, укључујући и одлуку 
о усвајању новог статута КФС. Такође је прецизираним тужбеним 
захтевом тражено и да суд утврди да је „ништава и да не 
производи дејство регистрација података о гранском спортском 
савезу Карате Федерацији Србије извршена Решењем Агенције 
за привредне регистре, Бс бр. 10/21 од 28.09.2011.г.“. 

 
На основу претходно наведеног, а под условом да нисмо 

погрешно обавештени о одлукама Скупштине Карате федерације 
Србије или да оне нису погрешно интерпретиране, сматрамо да 
Карате федерација Србије (укључујући и клубове који су 
сачињавали Карате савез Београда) није поступила у складу са 
Препорукама које је дао Председник ССС у циљу решавања 
спорова између Београдског спортског савеза и Карате 
федерације Србије и да предузети кораци не само да неће окончати 
постојеће сукобе и нормализовати рад Карате федерације Србије него 
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ће их још више продубити. Основни разлози за овакав наш став су 
следећи: 

1. Првом тачком Препорука предложено је Карате федерацији 
Србије да на ванредној Скупштини стави ван снаге одлуку о 
искључењу из чланства Београдски карате савез, измени свој статут 
тако што ће избрисати из чланства КСБ и врати статутарна права БКС 
која су им одузете одлуком о искључењу и да у склопу тога предузме 
потребне мере за усклађивање рада КФС са таквим изменама. 
Скупштини КФС није предложено да поново прими (врати) у чланство 
БКС већ да укине (поништи) своју ранију одлуку о искључењу БКС, јер 
се само тако може окончати постојећи судски спор. Доносећи одлуку о 
пријему у чланство БКС, Скупштина КФС је не само директно 
прекршила раније наведену Привремену меру Првог основног суда у 
Београду него је прекршила и статут на који се позива и са којим би 
БКС требао, према одлуци Скупштине, да се усагласи. Реч је о 
члановима 17. ст. 2, 19. и 23. ст. 11. Статута КФС. Тражење од 
Београдског карате савеза да свој рад усагласи са спорним Статутом 
КФС води само даљим сукобима јер о каквом споразумном окончању 
спорова може бити реч ако се од једне стране у спору очекује да 
прихвати акт у чијем доношењу није учествовала, а донет је уз учешће 
организације за коју је надлежни државни орган правноснажно утврдио 
да је незаконито основана и поништио решење о њеној регистрацији 
(Карате савез Београда). То би такође значило и да се на Београдски 
карате савез и његово чланство директно примењује чл. 18. Статута 
КФС, сходно чл. 5. ст. 2, 32. и 100. ст. 2. Закона о спорту, у чијем 
доношењу нису учествовали, који директно води до промене чланства 
Београдског карате савеза. Сваки спор може ван суда да буде решен 
само споразумно а не наметањем воље једне стране другој. То, разуме 
се, важи за обе стране у спору. 

2. Другом тачком Препоруке тражено је од Београдског карате 
савеза да одржи ванредну изборну Скупштину у чијем раду би 
учествовали сви карате клубови са територије Београда, с тим да се 
поред избора новог руководства изаберу и представници у Скупштини 
КФС. Реализацијом ове препоруке омогућила би се нормализација 
стања у карате спорту у Београду, адекватно представљање 
београдских карате клубова у БКС и КФС у складу са структуром 
чланства и  делотворно учешће тако формиране делегације БКС на 
Скупштини КФС, која би усвојила нови статут у складу са демократским 
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принципима рада и одлучивања дефинисаним чл. 50. и 53. Закона о 
спорту. Бојкот рада ванредне Скупштине БКС од стране карате клубова 
који су формирали КСБ је у потпуности обесмислио реализацију датих 
Препорука. Доносећи одлуку којом је обавезала Управни одбор да 
посебном одлуком реши статус карате клубова са територије Београда 
који су до Скупштине били учлањени у КСБ,  Скупштина КФС је само 
продужила стање подвојености у карате спорту Београда уместо да га 
дефинитивно оконча.  

3. Нереализацијом прве две тачке Препоруке онемогућена је и 
реализација треће, суштинске, тачке Препоруке. Напредак карате 
спорта у Србији, по нашем мишљењу није могућ ако се не предузму 
делотворни кораци на обједињавању свих карате организација, из свих 
стилова, регистрованих у области карате спорта, као спорта од 
посебног значаја за Републику, укључујући и усвајање одговарајућих 
одредби статута КФС и њених регионалних чланова. 

4. Нереализација прве две тачке Препоруке доводи и до 
нереализације четврте тачке Препоруке, односно до наставка судских 
спорова, са свим могућим негативним правним последицама. 

 
Сматрајући да проблеми у карате спорту у Србији не могу бити 

решени само формално-правним одлукама већ једино споразумно и 
гашењем свих жаришта, односно узрока сукоба и надајући се да још 
није касно да се предузму кораци ка споразумном решавању 
постојећих спорова, примите наше спортске поздраве. 

 
ГЕНЕРАЛНИ СЕКРЕТАР ССС 

Др Дане Корица 
          
          

                                                                     
 


