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На основу члана 46. став 7. Статута Карате савеза Републике Српске, Управни 

одбор КСРС, на својој 2. ванредној сједници одржаној 27.03.2016.  године у 

Бијељини, донио је  

 

ПРАВИЛНИК  

О РЕГИСТРАЦИЈИ КАРАТЕ СПОРТСКИХ ОРГАНИЗАЦИЈА  

У КАРАТЕ САВЕЗУ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ 

 

I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 1. 

 

Овим Правилником прописују се услови, начин и поступак регистрације карате 

спортских организација у Карате савез Републике Српске (даље: КСРС), правни 

лијекови, продужење регистрације, начин објављивања регистрације карате 

спортске организације у КСРС, престанак чланства и друга питања од важности за 

ову област. 

Одредбе овог Правилника обавезујуће су за регионалне, градске и општинске 

карате савезе, који су дужни донијети своје правилнике  о регистрацији карате 

спортских организација усклађене са овим Правилником. 

 

II РЕГИСТРАЦИЈА КАРАТЕ СПОРТСКИХ ОРГАНИЗАЦИЈА У КСРС 

 

Члан 2. 

 

Право на чланство у општинском, градском, регионалном карате савезу и тиме 

индиректно у КСРС имају све карате спортске организације са територије 

Републике Српске, уколико испуњавају услове прописане Законом о спорту, 

статутима и правилницима савеза, а на основу писаних захтјева тих организација, 

на начин и под условима прописаним овим Правилником. 

 

Члан 3. 

 

Поступак регистрације карате спортских организација, по запримљеним писаним 

захтјевима за придруживање, започиње у општинским, градским односно 

регионалним карате савезима, под условима прописаним овим Правилником. 

 

III УСЛОВИ ЗА РЕГИСТРАЦИЈУ 

Члан 4. 

 

Да би карате спортска организација постала чланом општинског, градског односно 

регионалног карате савеза и тиме индиректно КСРС потребно је да испуни сљедеће 

услове: 

 

1. да поднесе општинском, градском односно регионалном карате савезу 

писани захтјев за придруживање, којим прихвата обавезу да ће радити у 

складу са Статутом КСРС, статутима општинских и градских карате савеза, 

те правилницима и одлукама савеза. 
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2. да захтјеву приложи овјерену копију важећег статута, рјешење о упису у 

регистар код надлежних органа, записник са оснивачке скупштине (ако су у 

питању новоосноване организације) и списак са именима чланова органа 

управљања, 

3. да захтјеву приложи уплатницу о плаћеној годишњој чланарини свим 

нивоима организовања карате савеза (општински, градски, регионални и 

КСРС). 

4. да захтјеву приложи овјерену копију увјерења Пореске управе о одређеном 

ЈИБ-у, копију обавјештења надлежног органа за статистику о разврставању 

субјекта по дјелатности (матични број и шифра дјелатности), 

5. да региструје најмање 10 такмичара, 

6. да поднесе доказ о отвореном жиро рачуну код пословне банке (уговор). 

 

IV ПОСТУПАК РЕГИСТРАЦИЈЕ 

Члан 5. 

 

Управни одбор општинског, градског односно регионалног карате савез разматра 

писани захтјев карате спортске организације за регистрацију са приложеном 

документацијом. 

У случају да документација није комплетна, Управни одбор општинског, градског 

односно регионалног карате савеза обавијештава подносиоца захтјева о тој 

чињеници и оставља му рок од 8 дана за допуну захтјева. 

Уколико у остављеном року карате спортска организација која је поднијела захтјев 

за регистрацију исти не допуни, захтјев ће бити одбачен као непотпун. 

 

Члан 6. 

 

Ако је захтјев потпун, управни одбор општинског, градског односно регионалног 

карате савез даће мишљење о поднијетом захтјеву и исто са комплетном 

документацијом доставити Управном одбору КСРС на одлучивање. 

 

Члан 7. 

 

Управни одбор КСРС доноси коначну одлуку по захтјеву карате спортске 

организације за регистрацију. 

 

V ПРАВНИ ЛИЈЕК 

 

Члан 8. 

 

На одлуку о одбијању захтјева за регистрацију, карате спортска организација има 

право приговора Управном одбору КСРС, у року од 8 дана од дана достављања 

одлуке.  

Управни одбор КСРС дужан је донијети одлуку о приговору у року од 30 дана од 

дана пријема приговора. 
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VI ПРОДУЖЕЊЕ РЕГИСТРАЦИЈЕ 

 

Члан 9. 

 

Све карате спортске организације, дужни су за сваку календарску годину да изврше 

обнову – продужење регистрације у општинском, градском, регионалном и КСРС, 

и то до 15. марта текуће године. 

 

Члан 10. 

 

Карате спортске организације које не обнове – продуже регистрацију, бришу се из 

регистра савеза на свим нивоима, а њихово поновно придруживање врши се по 

одредбама статута и чланова 3. – 5 овог Правилника. 

 

 

VII ВОЂЕЊЕ РЕГИСТРА КАРАТЕ СПОРТСКИХ ОРГАНИЗАЦИЈА 

 

Члан 11. 

 

Општински и градски карате савези достављају регионалном карате савезу списак 

карате спортских организација које су регистроване, односно које су обновиле – 

продужиле регистрацију, ради формирања регистра карате спортских организација 

за ту календарску годину. 

Регионални карате савез доставља списак из претходног става Управном одбору 

КСРС ради формирања јединственог регистра карате спортских организација КСРС 

за текућу годину. 

Јединствени регистар карате спортских организација КСРС биће објављен на сајту 

КСРС. 

 

VIII ПРЕСТАНАК ЧЛАНСТВА 

Члан 12. 

 

Карате спортска организација престаје бити чланом општинског, градског, 

регионалног карате савеза односно индиректно и КСРС, одлуком о брисању из 

чланства, на властити захтјев или одлуком органа КСРС. 

Одлуку из претходног става доноси Управни одбор КСРС. 

 

IX ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 13. 

 

Одредбе члана 3, 4, 5, 6, 7. и 8. овог Правилника сходно ће се примјењивати и на 

процедуру давања мишљења Управног одбора КСРС за упис карате спортских 

организација у Регистар спортских организација при Министарству породице, 

омладине и спорта Републике Српске. 

 

 

 



 

________________________________________________________________________ 
Карате савез Републике Српске 

4 

 

Члан 14. 

 

Тумачење овог Правилника даје Управни одбор КСРС, који, по указаној потреби, 

врши и његове измјене и допуне. 

 

Члан 15. 

 

Општински, градски и регионални карате савези донијеће своје правилнике о 

регистрацији карате спортских организација, усклађене са одредбама овог 

Правилника, у року од 60 дана од дана ступања на снагу овог Правилника. 

 

Члан 16. 

 

Овај Правилник ступа на снагу даном oсмог дана од дана објављивања у 

службеном гласилу КСРС ''КАРАТЕ'' и доставиће се општинским, градским и 

регионалним карате савеза у року од 8 дана од дана ступања на снагу. 

 

 

 

            ПРЕДСЈЕДНИК УО КСРС 

        Жељко Јанковић 

       


