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КАРАТЕ САВЕЗ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ 
 

ПРАВИЛИНИК 
 

О ИЗДАВАЊУ ЛИЦЕНЦЕ 
ЗА СТРУЧНО ТРЕНЕРСКИ РАД И ВОЂЕЊЕ ЕКИПА 

 
 

Опште одредбе 
 

Члан 1. 
 

Карате савез Републике Српске за рад и вођење екипа издаје лиценце карате 
тренерима и то у зависности од стручних квалификација и звања, стечених по прописима о 
школовању стручних кадрова. 

Члан 2. 
 

Лиценца је сертификат којим се потврђује оспособљеност тренера за вођење 
тренажног процеса и даје дозвола за вођење екипе на такмичењу. 
Лиценца за рад и вођење екипе издаје се само члановима карате савеза Републике Српске. 

Члан 3. 
Лиценцу издаје Лиценцна  комисија карате савеза Републике Српске, након успјешно 

положеног испита на лиценцирању. Сваки карате клуб члан Карате савеза Републике Српске, 
мора да има лиценцираног тренера. 

 

Члан 4. 
 

Лиценца коју издаје Карате Савез Републике Српске је  стална. 
 

Члан 5. 
За добијање СТАЛНЕ лиценце потребно је испунити кумулативно следеће услове: 
 

1. Да има завршену вишу или високу стручну спрему или средњу стручну спрему 
са дозволом за рад у области спорта која је издата од високо- школске 
установе и да исти има статус врухунсог спортисте, а статус врхунског спортисте 
даје карате савез Републике Српске 

2. Звање мајстора карате спорта 
3. Да има најмање 50 година живота 
4. Да у тренерском послу има најмање 30 година тренерског стажа 
5. Да је од положеног мајсторског звања прошло најмање двије године. 
6. Тренер са сталном лиценцом дужан је извршити уплату на име лиценце за 

тренера у висини коју одреди УОКСРС. 

 
Члан 6. 

Носилац лиценце је обавезан: 
 Да присуствује саветовању тренера које је позван од стране едукативне 

комисије или Комесара за тренере КСРС 
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 Да присуствује тренерским семинарима и другим научно-стручним скуповима 
на које је позван од стране едукативне комисије или Комесара за тренере 
КСРС. 

Члан 7. 
 

Лиценца се издаје на писмени захтјев клуба уз подношење следеће документације: 
 
 

1. Фотокопија дипломе о завршеној школи 
2. Фотокопија дипломе о стицању мајсторског звања 
3. две фотографије 
4. доказ о извршеној уплати 
 

Члан  8. 
Лицанца тренера се губи када носилац лиценце неоправдано не присутвује 

едукативним семинрима и почини тежу повредеу дисциплинског правилника Републике 
Српске а дисциплинку одговорност утврди дисциплинска комисија. 
 

Члан 9. 
Приликом сваког учествовања на едукативном семинару, потребно је уплатити таксу 

Карате савезу Републике Српске, чију висину одређује Извршни одбор КСРС. 
 

Члан 10. 
Полагању испита за тренере нису обавезни тренери који су завршили вишу или високу 

стручну спрему у области спорта али је клуб обавезан да за исте поднесе захтјев Карате 
савезу за добијање лиценце. 
 

Прелазне и завршне одредбе 
 

Члан 11. 
 

Тумачење овог Правилника је у надлежности Извршног одбора Карате савеза 
Републике Српске. 
 
 

Члан 12. 
 

Овај Правилник је усклађен са Законом о спорту Босне и Херцеговине и исти ступа на 
снагу даном донешења од стране извршног одбора Карате савеза Републике Српске. 

 
 
 

Предсједник КСРС 
Жељко Јанковић 

 


