
 

 

БЕОГРАДСКОМ КАРАТЕ САВЕЗУ 

 

ПРИМЕДБЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИ СТАТУТ БКС 

 

Чл. 14 

Статут и друга општа акта члана  Савеза морају бити у сагласности са Статутом и  

општим актима Савеза, а у супротном су неважећи. 

У случају несагласности одредбе  Статута и другог општег акта члана  Савеза са  

одредбом Статута и општег акта Савеза, непосредно се примењује одредба Статута, 

односно општег акта Савеза. 

 

Коментар; У овом члану се нигде не помиње да Статут Савеза мора бити у сагласности 

са Законом о спорту 

 

Чл 16. 

Савез има следеће врсте (категорије) чланова: 

1) редовне чланове; 

2) придружене чланове; 

3) донаторске чланове; 

4) почасне чланове. 

 

Коментар; Оваква подела на категорије је у ствари подела чланова на чланове 1. и 2. 

категорије, односно у супротности је са чл. 13 предложеног Статута (Чланови Савеза су 

једнаки у правима, обавезама и одговорностима у Савезу, у складу са овим Статутом). 

 

Чл.17. став 2 тачка 6 

 

различите узрасне категорије који су наступили на званичним  такмичењима  

(првенство или куп), 

 

Коментар; Ова тачка је у директној супротности са Законом о спорту  

чл.4  

Свако има право да се бави спортом 

Бављење спортом мора бити хумано, слободно и добровољно здраво и безбедно, у 

складу са природном средином и друштвеним окружењем фер толерантно, етички 

прихватљиво, одговорно, независно од злоупотреба и циљева који су супротни 

спортском духу и доступно свим грађанима под једнаким условима без обзира на 

узраст, ниво физичких способности, степен евентуалне инвалидности, пол и друго 

лично својство 

Чл.114 тачка 12 – Општи интерес  

Унапређење рекреативног спорта, промоција и бављење спортом свих грађана 

Републике Србије, а нарочито деце, жена, омладине и особа са инвалидитетом. 

 

Коментар; Ако се неки клуб определи за рад карате школе – једна, две узрасне 

категорије или рад са особа са посебним потребама, по тумачењу овог члана не може да 

се учлани у БКС иако Закон о спорту дефинише Клуб као спортско удружење које има 

такмичаре, а не наводи се ни број, ни узраст. 

 



 

 

Због тога сматрамо да ова тачка мора да се брише, јер се и по досадашњем искуству 

показало да се овакви услови  постављају због личних интереса и интереса појединих 

клубова да би се елиминисали гласови „мањих“ клубова. Овакав услов доводи и до 

куповине гласова у Скупштини БКС-а, јер ко уплати за 15 такмичара има и право гласа. 

Ово представља дискриминацију према свим клубовима који се баве  радом са особама 

са посебним потребама и инвалидитетом што је у супротности не само са Законом о 

спорту, већ и са Уставом РС. 

 

Чл.17. став 3 

Придружени члан Савеза може постати спортска организација у области карате спорта  

која је: регистрована у складу са законом; ако њени циљеви одговарају циљевима 

Савеза; ако је Статут организације у складу са општим актима Савеза; ако испуњава 

законом и општим актима  Савеза прописане услове за обављање спортских активности 

и делатности; ако приложи писану изјаву да у потпуности прихвата Статут и опште 

акте Савеза и надлежност сталног спортског суда при Спортском савезу Београда за 

неолимпијске спортове – спортску арбитражу  за коначно решавање свих спорова који 

настану при остваривању права и испуњавању обавеза из чланства у Савезу. 

 

Коментар; Сам назив „придружени члан“ асоцира на Клуб другог реда. Како предлагач 

овог Статута мисли да се такав Клуб представља у јавности или приликом апликације 

за неки пројекат? Какав је статус тог Клуба?  

Да ли ће тај Клуб да пише приликом представљања „ми смо придружени чланови“? 

Шта се дешава када у упитима државиних институција за припадност гранским 

савезима не пишемо „члан БКС и КФС“, већ придружен члан?  

Због тога да сматрамо да  ова тачка трба да се брише, а разлози су исти као и у 

образложењу за предходни члан. 

 

Предлог; Ни један члан овог Статута не дефинише рад са децом на основу члана 25 

тачка 3 Закона о спорту, већ само рад са одраслим члановима на основу чл.25. т 2, иако 

већину чланова клубова представљају деца. 
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