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На основу члана 28. тачка 1. и члана 86. Статута Карате савез Републике Српске (КСРС), 

Скупштина КСРС, на сједници одржаној 07.03.2019. године у Бијељини утврдила је и донијела: 

 

 

СТАТУТ 

КАРАТЕ САВЕЗА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ 

-Пречишћени текст- 
 

 
I. ОПШТЕ ОДРЕДБЕ  

 

Члан 1 

 

Карате савез Републике Српске (у даљем тексту: Карате савез) је невладино, нестраначко 

удружење, кога конституишу удружени Регионални Карате савези (у даљем тексту: Регионални савез) 

на подручју Републике Српске (удружени чланови). 

Својство регионалног савеза у Карате савезу има сваки Регионални савез који је потписник 

Уговора о удруживању у Карате савез. 

Регионални савези имају органе и радна тијела утврђене својим статутима и другим општим 

актима. Удружени регионални савези у Карате савезу су: 

1. Регионални карате савез Крајине, 

2. Регионални карате савез Бирча, Мајевице, Семберије и Посавине и 

3. Регионални карате савез Херцеговине, Сарајева и Романије. 

У регионалне савезе удружене су карате спортске организације-спортска удружења- клубови 

(колективни чланови), који обављају активности и дјелатности на утврђеном подручју. 

Регионални савези су одређени географски. 

 

Члан 2 

 

Овим Статутом, у складу са Законом, уређују се одредбе о: називу и сједишту, оснивачима, 

циљевима и задацима, чланству, правима и обавезама удружених чланова, органима и начину њиховог 

избора, начину сазивања Скупштине, начину доношења одлука и њиховог овјеравања, заступању, 

рјешавању спорова, престанку рада и располагања имовином, изворима финансирања, информисању, 

регистрацији и евиденцији, организацији стручног рада, јавности рада, стручној служби, надзору, 

казненим одредбама и другим питањима одређеним Законом. 

 

Члан 3 
 

Регионални савези и у њих удружене спортске организације - клубови удруживањем у Карате 

савез остварују заједничке циљеве и задатке који се односе на:  

1. планирање развоја карате спорта, 

2. организовање спортских такмичења и манифестација, 

3. утврђивање приједлога, ставова и мишљења о питањима која су од заједничког интереса 

за даљи развој карате спорта,       

4. утврђивање метода и облика активности у циљу остваривања заједничких задатака. 

У свом раду регионални савези придржавају се општих начела добровољности, независности, 

афирмације духа олимпизма и достојанственог спортског такмичења, заштите здравља спортиста, 

супротстављања употреби недозвољених стимулативних средстава и борби против свих облика 

насиља, стручности у раду, изградњи и реконструкцији спортских објеката и примјени одредаба овог 

Статута. 
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Члан 4 
 

Регионални савези остварују своје циљеве и задатке самостално, уређују унутрашњу 

организацију и рад, начин избора својих представника у Карате савез, организују такмичења из 

календара такмичења Карате савеза и регионалних савеза, организују школовање и усавршавање 

стручних радника на свом подручју и остварују друге дјелатности и активности у складу са својим 

статутима. 

Статути и друга општа акта регионалних савеза не могу бити у супротности са одредбама 

Статута Карате савеза. 

 

Члан 5 

 

Карате савез има својство правног лица са правима и обавезама утврђеним Законом и овим 

Статутом. 

Карате савез уписује се у судски рагистар код надлежног суда и спортски регистар код 

Секретаријата за спорт Републике Српске. 

Карате савез за преузете обавезе одговоран је својом имовином (потпуна одговорност). 

Карате савез има свој жиро рачун. 

 

Члан 6 
 

Назив савеза је: Карате савез Републике Српске. 

Карате савез дјелује на подручју Републике Српске. 

Сједиште Карате савеза је у Приједору, ул. Краља Петра I Ослободиоца бр. 83. 

Знак Карате савеза је: Каратиста у позицији хидари мае гери ђодан у унутрашњем кругу са 

бојама српске заставе, око кога је увезан црни појас, а у вањском кругу натпис ћирилицом "КАРАТЕ 

САВЕЗ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ". 

 

Члан 7 
 

Карате савез има печат и штамбиљ. 

Садржај печата и штамбиља, као и текст, утврђује Управни одбор Карате савеза посебном 

одлуком. 

Карате савез има свој заштитни знак и заставу. 

Изглед заставе и заштитног знака утврђује одлуком Скупштина Карате савеза. 

 

Члан 8 
 

Карате савез представља и заступа предсједник Управног одбора, а у случају његове 

спријечености један од потпредсједника или други члан Управни одбора по овлаштењу предсједника. 

Члан 9 
 

Карате савез остварује своја права и обавезе у међународним спортским асоцијацијама 

самостално или преко заједничког спортског савеза и Олимпијског комитета Босне и Херцег 

 

                                                                           Члан 10               

 

 У свом раду Карате савез је самосталан и аутономан 

 

 

 

 

 

II. ПРАВА И ДУЖНОСТИ УДРУЖЕНИХ ЧЛАНОВА 
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Члан 11 
 

Регионални савези у Карате савезу имају једнака права и обавезе, а што се нарочито односи 

на: 

1. једнаку заступљеност представника регионалних савеза у органима и радним тијелима 

Карате савеза, 

2. једнако право у школовању и усавршавању стручних радника и њихово равноправно 

учешће у активностима Карате савеза, 

3. једнако право у организовању спортских приредби- такмичења, која су утврђена 

календаром такмичења Карате савеза. 

Такође, регионални савези имају права и обавезе да: 

1. бирају своје представнике у органе и радна тијела Карате савеза, 

2. у оквиру органа Карате савеза износе ставове и мишљења о свим питањима о којима се 

расправља на нивоу ових органа, 

3. придржавају се одредаба овог Статута и одлука надлежних органа Карате савеза, 

4. врше уплату котизације за финансирање одређених активности Карате савеза, за 

регистрацију спортиских организација, спортиста и стручних кадрова, а у складу са одговарајућим 

правилницима Карате савеза, 

5. користе финансијска средства која се обезбјеђују властитим активностима Карате 

савеза и  

6. врше контролу рада Карате савеза и покрећу питања одговорности носилаца функција у 

Карате савезу. 

7.  

 

Члан 12 

 

Регионални савези имају својство правног лица, са правима и обавезама утврђеним Законом, 

својим статутима и Статутом Карате савеза. 

Регионални савези уписују се у судски регистар код надлежног суда и спортски регистар код 

Секретаријата за спорт Републике Српске. 

Регионални савези су за прузете обавезе одговорни својом имовином (потпуна одговорност).  

Регионални савези имају своје жиро рачуне. 

 

 

Члан 13 
 

Чланство Регионалног савеза у Карате савезу доказује се Уговором о удруживању у Карате 

савез. Уговор о удруживању траје једну календарску годину. 

Чланство Регионалног савеза у Карате савезу може престати: 

1. престанком постојања регионалног савеза, 

2. одлуком надлежног органа регионалног савеза, 

3. одлуком Скупштине Карате савеза и 

4. истеком Уговора о удруживању у Карате савез. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

III.    ПОСЛОВИ И ЗАДАЦИ 
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Члан 14 
 

Карате савез обавља сљедеће послове и задатке: 

1. доноси спортска правила карате спорта, сагласно са правилима међународних 

спортских асоцијација (начела организовања, права и обавезе спортиста и стручних радника, 

здравствена заштита, накнаде које припадају спортистима и стручним радницима, систем такмичења, 

програм развоја и др.), 

2. координира рад удружених чланова и заступа њихове интересе у другим спортским 

асоцијацијама Републике Српске, заједничком Карате савезу Босне и Херцеговине, Олимпијском 

комитету Босне и Херцеговине, Министарству породице, омладине и спорта Републике Српске и у 

међународним спортским асоцијацијама, 

3. припрема и доноси програм развоја карате спорта у Републици Српској, 

4. припрема и доноси програм школовања и усавршавања стручних радника који раде у 

карате организацијама, 

5. припрема и доноси програм рада спортских школа за едукацију почетника и спортиста, 

6. информише јавност о свеукупним резултатима Карате савеза, раду његових органа и 

удружених чланова, 

7. предузима дисциплинске мјере против прекршилаца општих аката Карате савеза, као и 

одлука органа и радних тијела Карате савеза, 

8. доноси одлуке о признањима и наградама, 

9. доноси одлуку о прихватању организације спортских такмичења или манифестација од 

значаја за Републику Српску, 

10. врши стручни надзор над радом стручних радника који раде у удруженим члановима 

Карате савеза, 

11. обезбјеђује заједнички простор за рад удружених чланова и обавља заједничке послове 

за потребе карате организација (финансијко-рачуноводствене, административне, организационе и др.), 

12. установљава евиденцију у области карате спорта (број спортских организација, број 

спортиста, стручних радника, евиденцију спортских резултата, простора у којима се организују 

активности и др.), 

13. доноси општа акта Карате савеза, 

14. успоставља организацију стручног рада са репрезентативним селекцијама, доноси и 

реализује програме рада и ствара услове за припреме и наступе истих на међународним такмичењима 

и приредбама, 

15. обезбјеђује финансијске услове за рад Карате савеза, 

16. установљава систем такмичења и доноси и реализује календар такмичења и активности 

Карате савеза и 

17. стара се о интерсима спортиста и стручних радника, а нарочито по питањима која се 

односе на њихов статус, здравствену заштиту, здравствено и пензијско осигурање, стипендије, 

премије, награде и друге видове новчаних давања, као и на сва друга питања на основу Закона о 

спорту Републике Српске. 

 

Члан 15 

 

Карате савез, осим основних дјелатности наведених у члану 14 овог Статута, може обављати 

привредне дјелатности које су непосредно повезане са остваривањем основних статутарних циљева и 

активности, без обавезе стицања посебног правног лица, у складу са Законом. 

 

 

 

Члан 16 

 

Карате савез може, у складу са Законом, основати привредно предузеће за обављање 

привредних дјелатности, а у циљу остваривања прихода за финансирање властитих активности. 
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IV. ОРГАНИЗАЦИЈА И ЧЛАНСТВО  

 

Члан 17 

 

Карате спортске организације могу бити основане као спортска удружења, спортска 

предузећа, односно установе. Спортске организације могу оснивати физичка и правна лица у складу са 

Законом о спорту. 

Карате спортске организације оснивају се актом о оснивању у складу са Законом и прописима 

Карате савеза. 

Спортска организација - клуб стиче својство правног лица уписом у судски регистар, а право 

обављања спортских активности и дјелатности уписом у спортски регистар код Секретаријата за спорт 

Републике Српске. 

 

Члан 18 

 

Карате спортске организације су обавезне да обезбиједе услове за реализацију програма 

карате спорта у складу  са правилима Карате савеза. 

 

Члан 19 

 

Спортиста у карате спорту је лице које се организовано бави карате спортом у оквиру 

спортске организације, аматерски или професионално. 

 

Члан 20 

 

У Карате савезу могу се основати удружења стручних радника и професионалних спортиста у 

складу са Законом и правилницима Карате савеза. 

 

Члан 21 

 

У регионалном савезу могу се основати градски или општински савези, у складу са Законом и 

правилницима Карате савеза. 

 

Члан 22 

 

Карате савез је надлежан и одговоран за организацију свих такмичења у Карате савезу на 

којима учествују клубови из Републике Српске. 

Карате савез може пренијети дио своје одговорности и повјерити организацију спортских 

приредби и такмичења и другим правним лицима. 

Карате савез утврђује систем такмичења сходно правилима међународних спортских 

асоцијација и властитим потребама, а она могу бити: вишедисциплинарна, појединачна и екипна, 

лигашка, првенствена, куп и гранд при такмичења, те меморијална, традиционална, изборна и друга, 

организована за све полне, узрасне и тежинске категорије.   

Карате савез утврђује правила и услове за организацију и учешће на карате спортским 

тракмичењима. 

 

Члан 23 

 

Свако такмичење или турнир које организују чланови Карате савеза у Републици Српској, на 

међународном нивоу, подлијеже обавези јављања Kарате савезу. 

Регулисање односа такмичара, судија, тренера и руководства такмичења врши се на основу 

одредаба овог Статута, односних правилника и међународних правила. 

Свако учешће на међународним такмичењима или турнирима спортских организација- 

клубова и појединаца из Карате савеза подлијеже обавези јављања Карате савезу. 
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Члан 24 

 

Регионални карате савези и у њих удружене спортске организације-клубови и појединци из 

истих не могу организовати, одржавати, ни присуствовати спортским приредбама-такмичењима ни 

осталим облицима стручног рада, образовања и усавршавања те бити чланови органа и тијела других 

асоцијација карате спорта у Републици Српској, Федерацији БиХ и БиХ, уколико КСРС и сам није 

члан истих. 

  

V. ПОСТУПАК ПРИДРУЖИВАЊА САВЕЗУ 

 

Члан 25 

 

Карате спортске организације које се желе придружити општинским, градским, регионалним 

карате савезима и тиме посредно КСРС, достављају секретарима општинских, градских односно 

регионалних карате савеза писани захтјев за пријем у чланство са потребном  документацијом, 

укључујући статут и рјешење о упису у регистар код надлежних  органа као и уплатницу на износ 

годишње чланарине свим нивоима организовања карате савеза. 

Управни одбор општинског, градског односно регионалног карате савеза доноси мишљење о 

захтјеву карате спортске организације за придруживање општинском, градском односно регионалном 

карате савезу и доставља га, са комплетном документацијом Извршном одбору КСРС на одлучивање. 

Управни одбор КСРС доноси коначну одлуку по захтјеву карате спортске организације за 

придруживање. 

Ближе одредбе о регистрацији карате спортских организација у КСРС регулисаће се 

правилником о регистрацији. 

 
VI.            OРГАНИ 

 

Члан 26 

 

Органи Карате савеза су:  

1. Скупштина, 

2. Управни одбор, 

3. Надзорни одбор,  

4. Спортска арбитража и 

5. Генерални секретар 

 

 
1. СКУПШТИНА 

 

Члан 27 

 

Скупштина Карате савеза (у даљем тексту: Скупштина) је највиши изборни орган управљања 

Карате савезом. 

 

Члан 28 

 

Скупштину чине представници регионалних савеза, на начин да свака спортска организација 

- клуб из регионалних савеза даје по једног члана у Скупштину Карате савеза. 

Посебном одлуком утврђује се начин заступљености стручних удружења и других облика 

организовања у карате спорту. 

 

Члан 29 

 

Скупштина, у оквиру својих надлежности, обавља сљедеће послове: 

1. доноси Статут Карате савеза, 
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2. доноси Одлуку о начину организовања Карате савеза, 

3. врши избор предсједника и два потпредсједника Скупштине, предсједника Управног 

одбора, два потпредсједника и чланова Управног одбора, предсједника  и чланова Надзорног одбора и 

предсједника и чланова Спортске арбитраже, 

4. усваја програм развоја карате спорта (краткорочни, дугорочни) на подручју Републике 

Српске, 

5. доноси финансијски план прихода и расхода Карате савеза, 

6. додјељује награде и признања и 

7. обезбјеђује јавност рада Карате савеза. 

 

 

Члан 30 

 

Скупштина може засиједати и пуноважно одлучивати ако је сједници присутна натполовична 

већина укупног броја чланова Скупштине из сва три регионална савеза понаособ. 

Скупштина доноси одлуке натполовичном већином гласова присутних чланова Скупштине из 

сва три регионална савеза понаособ. 

 

 

Члан 31 

 

Скупштина доноси Пословник о раду. 

Пословником Скупштине се уређују питања унутрашње организације и рада Скупштине, 

припремање и сазивање сједница, начин рада на сједницама, начин образовања и рада радних тијела, 

услови за рад  чланова Скупштине, поступак за доношење одлука и других општих аката, начин 

гласања и извршавања одлука, као и друга питања од значаја за ефикасан рад Скупштине. 

 

Члан 32 

 

Сваки члан Скупштине има право и обавезу да учествује у раду Скупштине и њених радних 

тијела у која је биран и да одлучује о питањима у складу са Статутом и Пословником. 

 

 

 

Члан 33 

 

Члан Скупштине има право: 

1. да предлаже нормативна акта и покреће друга питања из надлежности Скупштине, 

2. да поставља питања која се односе на рад Скупштине и њених радних тијела и 

носилаца функција у Карате савезу, 

3. да захтјева информације и податке који су му потребни за обављање дужности члана 

Скупштине и 

4. да извршава одлуке и закључке Скупштине и њених радних тијела на начин који је 

утврђен овим Статутом и који доприноси остваривању основних циљева и задатака Карате савеза.   

 

Члан 34 

 

Члан Скупштине је дужан да редовно присуствује сједницама Скупштине. 

Присутво сједницама се  евидентира. 

У случају већег броја неоправданих изостанака са сједница Скупштине, надлежно тијело 

покреће иницијативу о избору новог члана Скупштине. 

 

Члан 35 

 

Мандат члана Скупштине траје четири године, са могућношћу продужења мандата. 
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Мандат предсједника, потпредсједника и чланова Скупштине може престати и прије истека 

мандата у сљедећим случајевима: 

1. оставком, 

2. опозивом, 

3. ако изгуби својство члана регионалног савеза, односно својство члана спортске 

организације - клуба удруженог у регионални савез и 

4. неактивношћу. 

 

Члан 36 

 

Скупштина има предсједника и два потпредсједника, које бира из реда чланова Скупштине. 

Свака од поменутих функција припада једном од регионалних савеза. 

Мандат предсједника и потпредсједника Скупштине траје двије године, након чега се 

наведене функције смјењују ротацијом по регионалним савезима. 

 

 

 

Члан 37 

 

Предсједник Скупштине обавља сљедеће послове и задатке:  

1. сазива сједнице Скупштине, 

2. предсједава сједницама Скупштине, 

3. руководи сједницама Скупштине у складу са Пословником о раду и 

4. обавља и друге послове за које га овласти Скупштина. 

 

Члан 38 

 

Потпредсједници Скупштине помажу предсједнику у извршавању послова и задатака и 

замјењују га у одсуству. 

 

 

 

Члан 39 

 

Редовна Скупштина се сазива најмање једном годишње, а ванредна према потреби. 

Ванредна Скупштина се сазива у року од 30 дана од дана подношења захтјева. 

 

Члан 40 

 

Скупштину сазива предсједник Скупштине на основу закључка Управни одбора. 

Предсједник је дужан сазвати Скупштину и на захтјев Надзорног одбора. 

Ако предсједник не сазове Скупштину на начин утврђен Статутом и Пословником, сједницу 

Скупштине може сазвати најмање 1/3 чланова Скупштине или један регионални савез. 

 

Члан 41 

 

Кандидате за предсједника и потпредсједнике Скупштине предлажу регионални савези. 

Избор предсједника и потпредсједника може се вршити тајним или јавним гласањем, о чему 

одлуку доноси Скупштина. 

Пословником о раду Скупштине утврђује се поступак избора и опoзива предсједника и 

потпредсједника. 

 

Члан 42 
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У циљу разматрања приједлога и доношења одлука и других аката, Скупштина може 

образовати своја стална или повремена радна тијела. 

Састав, послови и задаци, начин избора радних тијела и начин гласања и доношења одлука 

Скупштина утврђује Пословником или посебном одлуком. 

 

 
2. УПРАВНИ ОДБОР 

 

Члан 43 

 

Управни одбор је извршни орган Скупштине Карате савеза. 

Управни одбор има девет чланова, на начин да сваки регионални савез даје по три члана у 

Управни одбор. 

Управни одбор има предсједника и два потпредсједника. Свака од наведених функција 

припада једном од регионалних савеза. 

Мандат чланова Управног одбора траје четири године, са могућношћу продужења мандата. 

Мандат предсједника и потпредсједника Управног одбора траје двије године, након чега се наведене 

функције смјењују ротацијом по регионалним савезима. 

Мандат предсједника, потпредсједника и чланова Управног одбора може престати и прије 

истека мандата у сљедећим случајевима: 

1. оставком, 

2. опозивом и 

3. неактивношћу. 

 

Члан 44 

 

Предсједника, потпредсједнике и чланове Управног одбора бира Скупштина Карате савеза на 

приједлог регионалних савеза. 

О приједлогу за избор предсједника, потпредсједника и чланова Управног одбора гласа се 

јавно или тајно, о чему одлучује Скупштина. 

Пословником о раду Управног одбора или посебном одлуком потпуније се регулише питање 

избора и опозива предсједника, потпредсједника и чланова Управног одбора. 

 

Члан 45 

 

Управни одбор може засједати и пуноважно одлучивати ако је сједници присутна 

натполовична већина укупног броја чланова Управног одбора, с тим да сједници присуствују чланови 

Управног одбора из сва три регионална савеза. 

Управни одбор одлуке доноси натполовичном већином гласова присутних чланова из сва три 

регионална савеза понаособ, осим у случајевима када из неког регионалног савеза сједници 

присуствује само један члан, у ком случају он може пуноважно одлучивати испред свог регионалног 

савеза и не може бити прегласан. 

 

Члан 46 

 

Управни одбор врши сљедеће послове и задатке: 

1. извршава одлуке Скупштине и примјењује усвојена акта и одлуке, 

2. припрема приједлоге нормативних аката и одлука за сједнице Скупштине, као и приједлог 

дневног реда, 

3. предлаже предсједнику дневни ред, вријеме и мјесто одржавања сједнице Скупштине, 

4. доноси програм рада Управног одбора, као и извјештај о свом раду, 

5. именује сталне и повремене комисије односно повјеренике – комесаре, 

6. доноси одлуке о: 

 организацији рада у Карате савезу и ситематизацији радних мјеста у стручној служби, 

 примјени спортских правила карате спорта, 
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 извршењу финансијског плана прихода и расхода Карате савеза, 

 висини новчаних накнада за извршење послова и задатака за потребе Карате савеза, 

 организацији рада са репрезентативним селекцијама, 

 удруживању Карате савеза у међународне асоцијације, заједнички Карате савез и 

Олимписки комитет Босне и Херцеговине, 

 кандидовању и прихватању организације спортских манифестација од значаја за 

Републику Српску, 

 придруживању карате спортских организација општинским, градским и регионалним 

карате савезима, 

7. доноси: 

 Правилнике комисија и 

 Пословнике о раду Управног одбора и комисија. 

 

 

Члан 47 

 

Управни одбор доноси Пословник о свом раду. 

Пословником се нарочито одређује властита организација, припремање и сазивање сједница, 

начин рада на сједницама, начин гласања и одлучивања, начин доношења и извршавања одлука, начин 

образовања и рада радних тијела Управног одбора, као и друга питања од значаја за ефикасан и 

рационалан рад. 

 

 

Предсједник Управног одбора 

 

Члан 48 

 

Предсједник Управног одбора обавља сљедеће послове и задатке: 

1. припрема, сазива и предсједава сједницама Управног одбора,  

2. представља и заступа Карате савез, 

3. потписује нормативна акта и одлуке које усвоји Управни одбор, 

4. стара се о провођењу одредаба овог Статута, Пословника о раду, нормативних аката и 

одлука и  

5. врши и друге послове за које га овласти Скупштина и Управни одбор. 

Подпредсједници Управног одбора помажу предсједнику у извршавању послова и задатака и 

замјењују га у одсуству. 

 

Генерални секретар 

 

Комисије   

 

Члан 51 

 

Управни одбор именује сталне и повремене комисије, а у циљу разматрања стручних и 

других питања, правилника и других аката. 

 

Сталне комисије су: 

1. Тренерска комисија, 

2. Такмичарска комисија, 

3. Судијска комисија, 

4. Комисија за карате звања, 

5. Здравствена комисија- као стручне комисије, те 

6. Регистрациона комисија и 

7. Дисциплинска комисија. 
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Управни одбор, по потреби,  може формирати и друге комисије и радна тијела. 

Дјелокруг рада комисија утврђује Управни одбор. 

Комисије су дужне да се конституишу, сачине програме рада, правилнике и пословнике о 

раду, као и да подносе извјештаје о раду на захтјев Управног одбора.  

Управни  одбор може, уколико оцијени да је то ефикасније, или се то покаже неопходним 

због немогућности формирања или због блокаде рада комисија, одлучити да за обављање послова 

комисија именује повјеренике.- комесаре. 

 

 

Члан 52 

 

За рад са репрезентативним селекцијама Управни одбор на приједлог спортског директора 

именује селекторе по узрасним категоријама и дисциплинама. 

Селектори су носиоци стручних функција у Карате савезу . 

Селекторе именује и разрјешава дужности Управни одбор на приједлог спортског директора. 

Селектори одређују стручне тимове за рад са репрезентативним селекцијама уз сагласност 

спортског директора. 

Селектори су за свој рад одговорни спортском директору и Управном одбору. 

 

Стручни савјет  
 

Члан 53 

 

Управни одбор, у циљу организовања, координације и праћења стручног рада, стручног 

школовања и усавршавања, надзора над стручним радом у Карате савезу, именује Стручни 

савјет.Надлежности Стручног савјета утврђује Управни одбор својом одлуком. 

 

Стручни савјет чине : 

- Предсједник Стручног савјета-Спортски директор и чланови : 

- Предсједник Тренерске комисије 

- Предсједник Такмичарске комисије 

- Предсједник судијске организације 

- Предсједник комисије за карате звања 

- Предсједник здравствене комисије 

и по потреби други истакнути стручњаци из карате спорта и спортски и научни радници из области 

спорта уопште. 

У случају да послове појединих комисија обављају повјереници – комесари, они улазе у састав 

Стручног савјета умјесто предсједника комисија из претходног става. 

 

Члан 54 

 

Предсједник Стручног савјета обавља функцију Спортског директора и одговоран је Управном 

одбору за рад Стручног савјета. 

Предсједник Стручног савјета организује, координише, прати и врши надзор над стручним 

радом и стручним школовањем и усавршавањем у Карате савезу. 

Предсједник Стручног савјета предлаже Управном одбору селекторе за узрасне категорије и 

дисциплине. 

 

 

3. НАДЗОРНИ ОДБОР 

Члан 55 

 

Скупштина Карате савеза бира Надзорни одбор на приједлог регионалних савеза. 

Надзорни одбор чине предсједник и два члана. 

Свака од поменутих функција припада једном од регионалних савеза. 
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Чланови Надзорног одбора не могу бити чланови Скупштине и Управног одбора Карате 

савеза, нити могу обављати неку другу функцију у Карате савезу. 

 

Члан 56 

 

Мандат чланова Надзорног одбора траје четири године, уз могућност продужења мандата. 

Мандат предсједника Надзорног одбора траје двије године након чега се наведена функција 

смјењује ротацијом по регионалним савезима. 

Мандат предсједника и чланова Надзорног одбора може престати и прије истека мандата у 

сљедећим случајевима: 

1. оставком, 

2. опозивом и  

3. неактивношћу. 

 

Члан 57 

 

Надзорни одбор има право и дужност да прати, остварује увид и врши надзор над примјеном 

нормативних аката, материјално-финансијским пословањем Карате савеза, као и на остваривању права 

и обавеза регионалних савеза и спортских организација-клубова у Карате савезу. 

Органи Карате савеза дужни су Надзорном одбору ставити на увид и располагање потребну 

документацију и пружити помоћ у вршењу контроле, те разматрати налазе Надзорног одбора. 

 

Члан 58 

 

Надзорни одбор може пуноважно одлучивати ако је сједници присутна натполовична већина 

укупног броја чланова Надзорног одбора. 

Ставове, мишљења и приједлоге Надзорни одбор утврђује натполовичном већином гласова 

присутних чланова Надзорног одбора. О својим закључцима, ставовима и мишљењима Надзорни 

одбор извјештава Управни одбор и Скупштину Карате савеза. 

Надзорни одбор може, у оквиру своје надлежности, покренути поступак код Дисциплинске 

комисије. 

 

Члан 59 

 

Надзорни одбор доноси свој Пословник о раду. 

Пословником се нарочито уређује властита организација, припремање и сазивање сједница, 

начин рада на сједницама, начин гласања и одлучивања, као и друга питања од значаја за рационалан и 

ефикасан рад. 

 

4. СПОРТСКА АРБИТРАЖА 

 

Члан 60 

 

Спортску арбитражу од три члана бира Скупштина Карате савеза на приједлог регионалних 

савеза. 

Спортска арбитража има предсједника и два члана. Свака од наведених функција припада 

једном од регионалних савеза. 

Функција предсједника Спортске арбитраже припада регионалном савезу из кога је 

предсједник Скупштине Карате савеза. 

Предсједник и чланови Спортске арбитраже не могу обављати ни једну другу функцију у 

Карате савезу. 

 

Члан 61 

 

Спортска арбитража је независна у свом раду. 
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Спорстска арбитража, као другостепени орган, рјешава све спортске спорове по жалбама на 

одлуке Управног одбора Карате савеза. 

Спортска арбитража одлучује о споровима из става 2 овог члана у складу са општим актима 

Карате савеза, регионалних савеза и спортских организација- клубова.  

Предсједник Спортске арбитраже мора имати образовање правне струке.      

 

Члан 62 

 

Мандат чланова Спортске арбитраже траје четири године, с могућношћу продужења мандата. 

Мандат предсједника Спортске арбитраже траје двије године, након чега се наведена 

функција смјењује кружно по регионалним савезима. 

Мандат предсједниика и чланова Спортске арбитраже може престати и прије истека мандата 

у сљедећим случајевима: 

1. оставком, 

2. опозивом и 

3. неактивношћу. 

 

Члан 63 

 

Регионални савези и у њих удружене спортске организације- клубови сагласни су, на основу 

Уговора о удруживању у Карате савез и прихватањем овог Статута, да све спорове у вези са кршењем 

спортских правила и одредаба статута спортских организација, регионалних савеза и Карате савеза 

рјешава Спортска арбитража. 

 

Члан 64 

 

Спортска арбитража може пуноважно одлучивати ако су на сједници присутни сви чланови 

Спортске арбитраже. 

Спортска арбитража своје одлуке доноси једногласно- консензусом. 

Одлуке Спортске арбитраже су коначне, осим у случајевима када нису у складу са општим 

актима Карате савеза, регионалних савеза и спортских организација-клубова, када одлуку о истом 

доноси Скупштина Карате савеза.  

Регионални савези, карате спортске организације-клубови, спортисти, стручни и спортски 

радници, службена лица, те чланови органа Карате савеза, сагласни су, на основу Уговора о 

удруживању у Карате савез и прихватањем овог Статута, да не могу спортске спорове, за које је 

надлежна Спортска арбитража, рјешавати пред надлежним судовима. 

 

Члан 65 

 

Спортска арбитража доноси свој Пословник о раду. 

Пословником се посебно уређује властита организација, припремање и сазивање сједница, 

начин рада на сједницама, начин гласања и одлучивања, начин доношења и извршавања одлука, као и 

друга питања значајна за ефикасан и рационалан рад. 

 

4. ГЕНЕРАЛНИ СЕКРЕТАР 

 

Члан 65а. 

 

Генералног секретара Карате савеза именује Управни одбор. 

Мандат Генералног секретара траје четири године. 

Начин избора Генералног секретара утврђује Управни одбор  посебном одлуком, у складу са 

законом. 

Управни одбор може одлучити да Генерални секретар добије статус запосленог у КСРС за 

вријеме трајања мандата. 
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Управни одбор може разријешити дужности Генералног секретара и прије истека времена на 

које је именован, у случају кршења одредаба статута КСРС односно кршења радне диспиплине. 

Генерални секретар Карате савеза обавља сљедеће послове: 

1. учествује у припреми приједлога нормативних аката, одлука и других материјала за 

сједницу Скупштине Карате савеза, Управног одбора и радних тијела, 

2. прати спровођење одлука и примјену нормативних аката Карате савеза, 

3. заступа Карате савез пред трећим лицима и потписује уговоре и одлуке по одобрењу 

предсједника Управног одбора, 

4. налогодавац је за извршење одлука органа Карате савеза које се односе на финансијско-

материјално пословање, по одобрењу предсједника Управног одбора, 

5. одговара за законитост рада Карате савеза и 

6. врши и друге послове и задатке за које га овласти надлежни орган. 

 

Члан 65б. 

 

Генерални секретар је обавезан да присуствује сједницама Скупштине и Управног одбора 

Карате савеза, без права гласа. 

За свој рад одговоран је Управном одбору. 

 

 

VII.          ЈАВНОСТ РАДА 

 

Члан 66 

 

Рад Карате савеза и његових органа је јаван. 

 

Члан 67 

 

Јавност рада Карате савеза и његових органа остварује се: 

1. јавним одржавањем сједница, 

2. благовременим и објективним информисањем о раду органа, 

3. сталном сарадњом са представницима средстава јавног информисања и 

4. информисањем и упознавањем цјелокупног чланства са одлукама, општим актима 

Карате савеза и другим нормативним актима, правилницима, календаром такмичења и активности, 

спортским манифестацијама и другим одлукама Карате савеза. 

 

Члан 68 

 

Органи Карате савеза могу у посебним случајевима, на основу одлуке, радити без присуства 

јавности. 

Након усвојених закључака и одлука дужни су обавијестити јавност путем јавног саопштења. 

 

VIII. ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА 

 

Члан 69 

 

Карате савез за своју дјелатност обезбјеђује средства из својих редовних извора: 

1. буџета Републике Српске, на основу програма рада и финансијског плана прихода и 

расхода, 

2. котизације, коју удружене карате организације- клубови уплаћују за обављање 

заједничких послова чланова удружених у Карате савез, 

3. таксе за регистрацију спортских организација- клубова и спортиста у Карате савез, 

4. таксе од трансфера спортиста и стручних кадрова приликом преласка из једне спортске 

организације у другу, 
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5. прихода од маркетиншких услуга и реклама фирми за вријеме спортских такмичења и 

манифестација, 

6. прихода од генералног спонзора и других спонзора и донатора, 

7. прихода остварених од организациије спортских манифестација, такмичења, турнира, 

ревија, кампова, припрема, семинара, испита и других активности, 

8. прихода од чланарине и помоћи чланова, 

9. прихода од располагања властитом имовином, издавањем простора, угоститељских и 

туристичких услига и  

10. прихода остварених и на други начин у складу са Законом. 

 

Члан 70 

 

Расподјела и начин кориштења финансијских средстава утврђује се финансијским планом 

прихода и расхода за сваку текућу годину. 

 

Члан 71 

 

Налогодавац за извршење финансијског плана прихода и расхода, у складу са овим Статутом, 

је Генерални секретар Карате савеза. 

 

 

 

IX.  ОПШТИ АКТИ  

 

Члан 72 

 

Општи акти Карате савеза су: 

1. Статут, 

2. правилници, 

3. одлуке, 

4. препоруке, 

5. закључци и 

6. пословници о раду и друго. 

Статут је основни општи акт Карате савеза. 

Правилници су општи акти којима се уређују поједина шира подручија рада Карате савеза 

(спортска правила). 

Одлуке су општи акти којима се уређују конкретна питања рада органа Карате савеза. 

Препоруке су писмени акти којима се одређује остваривање задатака на појединим 

програмским подручјима рада. 

Закључци су ставови органа о појединим конкретним питањима рада. 

Пословници о раду Карате савеза су општи акти којима се одређују задаци, састав, начин 

рада, гласање, доношење и спровођење одлука појединих органа и радних тијела Карате савеза. 

 

Члан 73 

 

Доношењу Статута и правилника, као општих аката, претходи организована расправа о 

приједлогу истих, која траје по правилу 15-30 дана. 

 

 

 

 

X. СТРУЧНИ И ОРГАНИЗАЦИОНИ ПОСЛОВИ 
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Члан 74 

 

За обављање послова неопходних за рад органа Карате савеза и удружених чланова, Управни 

одбор може донијети одлуку о формирању професионалне стручне службе (административни 

секретаријат). 

Стручна служба обавља административне, стручне, финансијске, организационе и друге 

послове за Карате савез. 

Средства за рад стручне службе обезбјеђује Карате савез. 

 

Члан 75 

 

Стручна служба одговорна је за административна питања, као што су: 

1. провођење одлука Управног одбора, комисија и друго, 

2. вођење рачуноводства Карате савеза, 

3. припремање сједница и вођење записника на сједницама Скупштине, Управног одбора,  

комисија и 

4. административна, правна и организациона помоћ члановима Карате савеза. 

 

Члан 76 

 

Начин извршавања послова, број извршилаца и профил кадрова утврђује Управни одбор 

Одлуком о систематизацији радних мјеста, послова и задатака. 

 

Члан 77 

 

Стручном службом Карате савеза руководи Генерални секретар. 

Запослени радници у стручној служби остварују своја права у складу са Општим 

колективним уговором и Законом о раду. 

Пријем радника у радни однос у стручној служби врши Управни одбор на приједлог 

Генералног секретара, а на основу Уговора о раду. 

 

XI.           ПРЕСТАНАК РАДА  

 

Члан 78 

 

Карате савез престаје са радом одлуком Скупштине Карате савеза, уз претходну сагласност 

регионалних савеза. 

Одлука Скупштине о престанку рада Карате савеза доноси се двотрећинском већином гласова 

укупног броја чланова Скупштине из сва три регионална савеза понаособ. 

 

 

Члан 79 

 

У случају престанка рада Карате савеза, имовину преузима спортска организација која ће 

преузети дотадашње функције Карате савеза или спортска организација коју одлуком о престанку рада 

Карате савез овласти да преузме имовину. 

 

 

XII. ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ   
 

Члан 80 

 

Конституисање Карате савеза, његових органа и регионалних савеза по одредбама овога 

Статута извршиће се у року од 30 дана од дана доношења овог Статута. 

 



 18 

Члан 81 

 

Општа акта Карате савеза, у складу са овим Статутом, донијеће се у року од три мјесеца од 

дана доношења овог Статута. 

 

Члан 82 

 

Сви регионални савези и у њих удружене спортске организације-клубови и удружења 

обавезни су да ускладе своје статуте и остала општа акта са овим Статутом у року од три мјесеца од 

дана доношења овог Статута. 

 

Члан 83 

 

Надлежни органи Карате савеза, регионални савези и у њих удружене спортске организације - 

клубови и удружења обавезни су у року од два мјесеца након дана доношења овог Статута обавити 

пререгистрацију Карате савеза и горе наведених удружених чланова у судском регистру код 

надлежног суда и регистрацију у спортском регистру код Секретаријата за спорт Републике Српске, у 

складу са Законом о спорту Републике Српске. 

 

Члан 84 

 

Овај Статут ступа на снагу осмог дана од дана доношења и доставиће се удруженим 

члановима најкасније у року од осам дана од дана ступања на снагу. 

 

Члан 85 

 

Тумачење овог Статута даје Скупштина Карате Савеза. 

 

 

Члан 86 

 

Измјене и допуне овог Статута вршиће се на начин и по поступку предвиђеном за његово 

доношење. 

 

Члан 87 

 

Ступањем на снагу овога Статута престаје да важи Статут Карате савеза Републике Српске 

од 14.04.2015. године. 

 

 

 

 

Бијељина, 07.03.2019. године                                                                 Предсједник Скупштине:   

                                                                                                                            

                                                                                                     Миодраг Боровчанин 

 

 

 

 

 

 

 

 


