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КАРАТЕ ФЕДЕРАЦИЈА СРБИЈЕ
БЕОГРАДСКИ КАРАТЕ САВЕЗ

ПРЕДМЕТ: Препорука Председника Спортског савеза Србије Карате
федерацији Србије за решавање спора са Београдским карате Савезом

Поштујући своју  статутарну обавезу као Председника спортског савеза
Србије да се старам о остваривању циљева ССС и права и обавеза чланова ССС и
да у том правцу предузимам све потребне мере (чл. 41. ст. 1 тач. 6) Статута);

Полазећи од статутарне одредбе да ССС своје циљеве остварује кроз
праћење да ли је рад чланова ССС у складу са законом, Статутом и општим
актима ССС и њиховим статутом и општим актима и помагање члановима у
отклањању недостатака у раду и решавању спорова који угрожавају остваривање
функција и циљева чланова ССС (чл. 10. ст. 1. тач. 19) Статута);

Уважавајући статутарну одредбу да ССС и његови чланови функционишу
као јединствен систем спорта у Републици Србији (чл. 13. ст. 1. Статута) и да је
стога неодрживо стање према коме је Карате федерација Србије непосредни члан
ССС а Београдски карате савез посредни члан преко Спортског савеза Београда
(чл. 15. ст. 7. Статута);

Потенцирају статутарну обавезу чланова ССС да предузимају сталне
активности на развоју свих спортских дисциплина које припадају грани спорта за
коју су регистровани, као и мере на обједињавању свих организација и лица из
гране спорта коју репрезентују ( чл. 14. ст. 5. Статута);

Наглашавајући статутарну обавезу свих чланова ССС да предузму
активности којима ће обезбедити да се организације из њихове надлежности са
одређене територије учлане у одговарајући територијлани савез (чл. 15. ст. 8.
Статута);

Полазећи од тога да је Карате федерација Србије национални грански
спортски савез преко кога се одлуком Министра омладине и спорта остварује
општи интерес у области карате спорта у Србији и да стога мора да поштује
законске циљеве због којих се оснива један национални грански савез (чл. 101. ст.
2. Закона о спорту), законске услове за стицање статуса националног савеза од
општег интереса (чл. 120. ст. 3. ЗС) и законску обавезу да чланством обухвати све
организације из гране спорта коју репрезентује (чл. 99. ст. 3. ЗС);

Не мешајући се у судску надлежност нити да прејудицирам судске одлуке,
али сматрајући да интерес карате спорта, као једног од најважнијих неолимпијских
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спортова у нашој земљи, није у томе да се више година воде судски спорови
између кључних носилаца каратеа у Србији, са неизвесним исходом;

Сматрајући да  је  Карате федерација Србије обавезна да поштује све
закључке и решења Министарства омладине и спорта, посебно о поништењу
решења о упису у Регистар Карате савеза Београда и дозволи извршења тог
решења (на основу одлуке Управног суда), као и донету судску привремену меру о
забрани извршења одлуке о искључењу Београдског карате савеза из чланства;

Не видећи решење у поделама већ у обједињавању свих регистрованих
организација и савеза из области карате као гране спорта, која је према акту
Министра омладине и спорта од посебног значаја за Републику Србију;

Сагледавајући све аспекте постојеће ситуације у карате спорту Србије и
могуће правне импликације појединих судских решења која могу бити донета након
истека рока за превођење спортских удружења и савеза у регистар код АПР-а;

Уверен, након што сам обавио разговоре са представницима КФС, БКС и
КСБ и проучио достављену документацију, да је постојеће стање у чланству Карате
федерације Србије неодрживо и штетно како за карате спорт тако и укупан спорт у
Србији и да је супротно интересима ССС;

Препоручујем Карате федерацији Србије и Београдском карате савезу
да предузму одговарајуће кораке за окончање постојећих сукоба и нормализацију
рада Карате федерације Србије, који бу посебно укључили следеће мере:

1. Да Карате федерација Србије најкасније до 10. марта 2012. године одржи
ванредну Скупштину на којој би: ставила ван снаге одлуку о искључењу из
чланства Београдског карате савеза; изменила свој статут тако што би
избрисала из чланства Карате савез Београда и вратила статутарна права
Београском карате савезу; предузела мере за усклађивање рада Савеза са
усвојеним изменама.

2. Да Београдски карате савез најкасније до 1. марта 2012. године одржи
ванредну изборну Скупштину у чијем раду би учествовали сви карате
клубови са територији града Београда. Ова Скупштина би поред руководства
БКС изабрала и представнике у Скупштини КФС.

3. Карате федерација Србије, укључујући и Београдски карате савез треба да
предузму све потребне мере на обједињавању свих организација и лица из
карате спорта, у оквирима својих надлежности, укључујући и усвајање
одговарајућих статутарних одредби.

4. Крајњи циљ предузетих мера јесте окончање постојећих судских спорова и
нормализација рада КФС и БКС пре 12. априла 2012. године, кад истиче
законски рок за усклађивање рада свих организација у области спорта са
новим Законом о спорту.

С поштовањем,

ПРЕДСЕДНИК СПОРТСКОГ САВЕЗА СРБИЈЕ
Александар Шоштар,с.р.


