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          На основу члана 46. став 7. тачка 1. Статута Карате Савеза Републике Српске, Управни одбор 
Карате савеза Републике Српске, на својој ванредној електронској сједници одржаној 15.03.2022. 
године, усвојио је: 
 
 

П  Р  А  В  И  Л  Н  И  К 

О ДИСЦИПЛИНСКОЈ И МАТЕРИЈАЛНОЈ ОДГОВОРНОСТИ 

КАРАТЕ САВЕЗА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ 

 

I - ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 1. 
 

         Овим Правилником ( у даљем тексту: Правилник) регулише се дисциплинска и материјална 
одговорност свих чланова Карате Савеза Републике Српске (у даљем тексту: КС РС), за вријеме 
одржавања свих такмичења (А и Б календар), семинара и стручних усавршавања, утврђују се 
дисциплински прекршаји, утврђују се васпитне и дисциплинске мјере, утврђују се се правила 
дисциплинског поступка, рокови за покретање поступка, рокови застаре поступка, жалбени 
поступак, као и остала питања у вези утврђивања дисциплинске и материјалне одговорности. 

Члан 2. 
 

         Нико не може бити кажњен за прекршај који у вријеме почињења није представљао 
прекршај у складу са тада важећим Правилником и који није имао прописану санкцију. 

         Забрањује се ретроактивна примјена Правилника у односу на почињене прекршаје, уколико 
исти нису били прекршаји у складу са тада важећим Правилником. 

         Непознавање одредби Статута КС РС и осталих нормативниха аката савеза не ослобађа од 
одговорности починиоца прекршаја. 

Члан 3. 
 

         Уколико члан КС РС почини кривично или прекршајно дјело прописано законом исти 
подлијеже и дисциплинској одговорности без обзира на исход кривичног или прекршајног 
поступка.  

         Ослобађање од кривичне или прекршајне одговорности не подразумијева ослобађање од 
дисциплинске одговорности. 
 

Члан 4. 
 

        Сврха дисциплинског кажњавања јесте: 

- Спречавање друштвено штетних активности, 

- Спречавање чланова КС РС да чине прекршаје и њихово преваспитање уколико су починили 
прекршај, 

- Васпитан - утицај на друге чланове да не чине прекршаје, 

- Утицај на развијање спорстког и друштвеног морала, те дисциплине чланова КСРС. 

 



Члан 5. 

         Према одредбама овог Правилника за учињени дисциплински прекршај одговарају сви 
чланови КС РС. 

         Пријаву о учињеном прекршају могу поднијети: 

- органи КС РС (Скупштина КС РС, Надзорни одбор и Управни одбор, Такмичарска комисија, 
Судијска комисија), 

- Дисциплинска комисија по службеној дужности ( на основу извјештаја делегата такмичења, 
информација државних органа РС и БиХ, информација КС ФБиХ, КС БиХ, Балканске карате 
федерације или других спортских организација чији је члан КС РС), 

- Регионални карате савези - чланови КС РС, 

- физичка лица са навршених 18. година, 

- малољетна лица путем законских заступника,  

- правна лица, 

- државни органи РС, 

- овлаштени представници Клуба члана КСРС ( за све чланове свог клуба), 

       Чланови органа и тијела КС РС дужни су поднијети пријаву или сачинити службену 
забиљешку у случају сазнања да одређена радња представља дисиплински прекршај. Уколико 
исти не поступе на наведени начин биће кажњени за лакшу дисциплински прекршај, осим у 
случају да је њихово непоступање нарушило углед карате спорта и КС РС. 

      Пријава се подноси писменим путем дисциплинској комисији КС РС. 

 

Члан 6. 

        Појмови који се користе у овом Правилнику имају следеће значење: 

а) „члан КС РС“ је свако физичко или правно лице које је регистровано и идентификовано као 
члан Карате савеза Републике Српске без обзира на статус и функцију (такмичар, тренер, 
представник клуба, члан делегације клуба, стручни радник, чланови органа КС РС (званична 
лица, судије, селектори и др.), 

б) „пријава“ подразумијева писмено обавјештавање о недозвољеном или незаконитом 
понашању чланова КСРС, 

в) „дисциплински поступак“ је поступак који се води пред дисциплинском комисијом ради 
утврђивања кривице и дисциплинске одговорности, 

г) „доказни поступак“ је фаза главног претреса у дисциплинском поступку, у којој се утврђују 
чињенице извођењем доказа, 

д) „починилац“ је члан КС РС против којг је поднесена писмена пријава о недозвољеним 
радњама, 

ђ) „окривљени“ је члан КС РС против којег је покренут дисциплински поступак, 

е) „кажњени“ је члан КС РС којем је коначним или правоснажним рјешењем изречена 
дисциплинска казна, 

ж) „странке у дисциплинском поступку“ су чланови комисије, дисциплински оптужени и његов 
законски заступник или бранилац, 



з) „раније изречене дисциплинске мјере“ представљају раније изречене и евидентиране 
дисциплинске мјере које могу утицати на одмјеравање казне, изузетак су мјере које су брисане 
по службеној дужности ( лакше повреде се бришу протеком 2. године од дана правоснажности 
рјешења, а теже повреде протеком 3. године од дана правоснажности рјешења, и исте не смију 
бити отежавајућа околност за дисциплински оптуженог. 

и) „законски заступник“ представља родитеље малољетног члана КС РС, тренере и стручна 
лица клуба по пуномоћи родитеља или адвоката, 

ј) „бранилац“ представља стручно лице опуномоћено да заступа дисциплински оптуженог. У 
складу са законом прописано регулативом у погледу ко може бити бранилац, 

к) „такмичење“ организовано учешће чланова КС РС (А и Б календар) 

л) „споразум о признању“ писмено постигнут договор између окривљеног и дисциплинске 
комисије, гдје је могуће изрицање казне испод прописаног минимума. 

 

Члан 7. 

         Дисциплински прекршај је друштвено штетно дјело или неприхватљиво понашање чланова 
КС РС, а према интезитету дјела и понашања дијели се на лакше и теже дисциплинске прекршаје. 

         Подстицање на извршење прекршаја, помагање приликом извршења прекршаја као и након 
извршења прекршаја представља дисциплински прекршај. 

 

Члан 8. 
 

         Дисциплински прекршај може бити извршен чињењем или нечињењем. 

        Дисциплински прекршај је извршен нечињењем ако је починилац пропустио да учини радњу 
коју је био дужан извршити. 

 

Члан 9. 

        Починилац прекршаја је одговоран само када је дјело учинио са умишљајем или из нехата. 

         Прекршај се сматра учињеним са умишљајем када је починилац био свјестан свога дјела и 
хтио је његово извршење или када је био свјестан да ће услијед његовог чињења или нечињења 
наступити забрањена посљедица. 

        Прекршај се сматра учињеним из нехата када је починилац био свјестан да забрањена 
посљедица може наступити, али је олако држао да она неће наступити односно да ће је моћи 
отклонити или када није био свјестан могућности наступања посљедице, иако је у складу са 
околностима и својим личним својствима био дужан и могао бити свјестан те могућности. 

        За покушај дисциплинског прекршаја починилац ће бити кажњен као за довршен прекршај, 
али са могућношћу блаже казне у зависности од врсте прекршаја. 

        Није дисциплински одговорно лице које је погрешно узело да постоје околности према 
којима би његово понашање или поступање било дозвољено. 

 

 

 



Члан 10. 

        Дисциплински прекршај сматра се извршеним у вријеме када је починилац урадио радњу 
или је био дужан да уради радњу, без обзира када је наступила посљедица. 

        Дисциплински прекршај сматра се извршеним како у мјесту гдје је почињен тако и у мјесту 
гдје је наступила посљедица. 

Члан 11. 

        Уколико неко од чланова КС РС другога члана КС РС са умишљајем подстакне да учини 
дисциплински прекршај казниће казниће се као да  је сам учинио наведени прекршај. 

        Ко другоме са умишљајем помогне у извршењу прекршаја казниће се као да је сам учинио 
наведени прекршај. 

        Као помагање сматра се давање савјета или упутстава како да се изврши прекршај, стављање 
на располагање средстава починиоцу прекршаја, уклањање препрека за извршење прекршаја, 
унапријед обећано прикривање прекршаја или починиоца. 

Члан 12. 

      Подстрекач и помагач дисциплински су одговорни у границама свог умишљаја. 

 

II ДИСЦИПЛИНСКИ ПРЕКРШАЈИ  

 

Члан 13. 

        Лакшим дисциплинским прекршајем сматраће се: 

-повреда начела јавности рада КС РС, 

- непријављивање дисциплинског прекршаја од стране званичника КС РС, 

-ненамјерно и несвјесно непридржавање и кршење општих аката КС РС, са мањим посљедицама 
и мањом друштвено - спортском опасношћу, 

-непружање сарадње селекторима-тренерима репрезентација, 

-неоправдано неодазивање спортисте на позив селектора-тренера репрезентације, 

-непридржавање одредаба пословника о раду КС РС, 

-отказивање прихваћене организације такмичења у року краћем од тридесет дана, без 
оправданих разлога, 

-неиспуњавање прописаних услова организације такмичења утврђене Такмичарским 
правилником и захтјевом Такмичарске комисије, 

-пропуштање техничког организатора и организатора да на вријеме обавијесте учеснике 
такмичења о мјесту, времену и условима такмичења, 

-неоправдано напуштање такмичења, 

-пропуштање техничког организатора да се придржава утврђених и прописаних услова 
такмичења, 

-невођење прописане документације на такмичењу, 



-неспортско понашање чланова КС РС, такмичара, тренера, вођа екипа, клубова и клупских 
званичника, селектора-тренера, испитивача, чланова органа и радних тијела Савеза, техничког 
организатора такмичења, делегата, судија, званичника Савеза, и других чланова Савеза 
укључених у организацију такмичења и других спортских и стручних активности Савеза, са 
лакшим посљедицама и мањом друштвено - спортском опасношћу, 

-ометање рада службених лица од стране учесника такмичења, 

-необјављивање билтена такмичења од стране делегата такмичења у року од једног до три дана 
од завршетка такмичења, као и неподношење извјештаја делегата, љекара, врховног судије, 
спортског директора и канцеларије савеза (финансијски извјештај) са такмичења и 
недостављање жријебних листи такмичења од стране делегата канцеларији Савеза у року до 
седам дана од завршетка такмичења, 

-када овлаштено лице на такмичењу омогући да суди лице које се не налази на листи 
лиценцираних судија КС РС и КС БиХ или није делегирано као судија за то такмичење или не 
задовољава друге услове за суђење, 

-судија који пропусти да се одазове или пак у прописаном року не откаже учешће на такмичењу 
за који је делегиран као судија, 

-судија који се на такмичењу понаша на начин којим нарушава углед карате спорта, 

-тренер који својим недоличним понашањем подстиче такмичаре на неспортско понашање, 

-испитивач за звања који одржи полагање без сагласности надлежне комисије, тренер, односно 
испитивач који одржи испит за звања а да нема важећу лиценцу, 

-органи КС РС, чланови тих органа и друга одговорна лица која пропусте да предузму мјере на 
спрјечавању чињења дисциплинских прекршаја или по сазнању о извршеном дисциплинском 
прекршају пропусте поднијети пријаву Дисциплинској комисији, 

-лакше увреде и/или клевете 

-оштећење имовине у мањем облику, 

-лакши облици дискриминације. 
 

Члан 14. 

 

        Тежим дисциплинским прекршајем сматраће се: 

 

-намјерно и свјесно непридржавање и кршење општих аката КС РС, са тежим посљедицама и 
већом друштвено - спортском опасношћу, 

- намјерно неопштовање одлука УО које се тичу организације рада КС РС, 

-учињена прекршајна и кривична дјела у спорту и ван њега, 

-изразито неспортско понашање чланова КС РС, такмичара, тренера, вођа екипа, клубова и 
клупских званичника, селектора-тренера, испитивача, чланова органа и радних тијела Савеза, 
техничког организатора такмичења, делегата, судија, званичника Савеза, и других чланова 
Савеза укључених у организацију такмичења и других спортских и стручних активности Савеза, 
са тежим посљедицама и већом друштвено - спортском опасношћу, 

-неизвршавање редовних финансијских обавеза и неизмирење новчаних дуговања према 
Регионалним карате савезима и Карате савезу РС, неплаћање новчаних казни и др. 



-онемогућавање или ометање рада и одлучивања органа Регионалних карате савеза или КС РС, 

- неоправдано одсуствовање са сједница органа Регионалних карате савеза или КС РС, 

-јавно изношење неистина о раду КС РС, његових органа и тијела и њихових чланова, усмено и 
писмено, путем штампаних и електронских медија, друштвених мрежа и других облика 
друштвених комуникација, 

-подривање угледа, разбијање и рушење КС РС, 

-онемогућавање развоја карате спорта и презентације КС РС, 

-неоправдано онемогућавање наступа такмичара у репрезентацији БиХ, 

-стручно вођење репрезентације, репрезентативаца и екипа, на званичним међународним WKF 
такмичењима од стране неакредитованих лица и/или неовлаштених лица од стране КС БиХ, 

-свјесно утицање члана органа спортског карате удружења да се донесе одлука која је у 
супротности са општим актима КС РС, 

-нарушавање принципа удруживања, права и обавеза удружених чланова, КС РС, 

-удруживање чланова КС РС у статусу физичких или правних лица, спортиста, стручних и 
спортских радника и спортских карате удружења изван Статутом регулисаних облика 
организовања, без претходне сагласности надлежних органа КС РС, 

-свака повреда аматеризма противна одредбама усвојених општих аката КС РС, КС БиХ и 
Олимпијског комитета БиХ, 

-фалсификовање нормативних аката, службених докумената и одлука КС РС, као и докумената, 
сертификата и резултата стручних радника и такмичара, љекарских налаза за такмичаре, 

-непостојање љекарских налаза такмичара и обавезног осигурања за вријеме одржавања 
званичних такмичења у организацији КС РС, за лица која су дужна поступати по истом. 

-ометање спровођења и неспровођење израде и доношења Календара активности КС РС, планова 
и програма рада органа и радних тијела КС РС, те такмичења, стручних и осталих активности, 
које су утврђене Календаром активности КС РС,  

-неправилна наступања: омогућавање и учешће на такмичењима лица која према 
пропозицијама, општим актима или одлукама органа КС РС и КС БиХ немају право учешћа; 
неоправдано наступање пријављеног такмичара; наступање на такмичењу са неисправном 
документацијом или без ње; пријава такмичара у неприпадајућу старосну доб или тежинску 
категорију, 

- давање лажних података или подношење нетачних пријава у вези са учешћем на такмичењу,  

-пропуштање делегата КС РС да на такмичењу предузме мјере у циљу обезбјеђења услова за 
нормално одржавање такмичења, 

- злоупотреба коришћења службених тренерских акредитација и омогућавање кориштења истих 
трећим лицима, 

-проузроковање прекида такмичења од било којег члана КС РС, 

-свјесно чињење повреде материјалних правила суђења од стране судије у вршењу судијске 
функције на такмичењу, свјесно и очито нефер суђење-навијање, 

-дискриминација и испољавање мржње по националној, расној и вјерској основи, 

 



-употреба забрањених супстанци или њихових метаболита или маркера који утичу на физичко-
психичке перформансе такмичара - допинга, осим у посебним случајевим прописаним од стране 
љекара специјалиста као нужно неопходни за здравље и опоравак уз прилагање тзв. одобрења 
„therapeutic use exemption“ (листа љекова и медикамената са одобрењем World Anti-Doping 
Agency-WADA), 

-употреба опојних дрога, психотропних твари и биљака из којих се може добити опојна дрога или 
прекурсор, 

-физички напад на друго и/или друга лица са наношењем тјелесних повреда, 

-изазивање туче и/или учествовање у тучи,  

-тешке увреде и/или клевете, 

-намјерно уништавање имовине КС РС, организатора такмичења или друге имовине на мјесту 
одржавања такмичења, 

- искључење са такмичења добијањем „SHIKAKU“, 

-свако понашање које нарушава углед Републике Српске, КС РС и карате спорта, како на терену 
тако и ван њега, 

-поновљени лакши прекршаји. 

 

Члан 15. 

       Нужна одбрана/самоодбрана се не сматра дисциплинским прекршајем, и иста ће бити 
третирана у овиру института нужне одбране или крајње нужде. 

 

Члан 16. 

       Члану КС РС који је искључен додјељивањем „SHIKAKU“ аутоматски на снагу ступа суспензија 
од најмање 2 (два) званична такмичења у организацији КС РС (такмичар), односно забраном 
вршења функције у трајању од најмање 30 (тридесет) дана (тренер или друго стручно лице 
клуба), док ће коначна одлука у писменој форми о времену трајања суспензије и санкције бити 
донешена у року не дужем од 60 (шездесет) дана од дана учињења прекршаја. 

        Вријеме проведено под суспензијом урачунава се у дисциплинску казну.  

        Жалба на одлуку о суспензији не одлаже извршење суспензије.  

        Суспензија може бити укинута уколико постоје оправдани разлози и интерес КС РС, о чему 
се доноси посебна одлука од стране УО КС РС. 

 

Члан 17. 

        Свако понашање које није предвиђено као прекршај овим Правилником, а представља 
повреду Статута и нормативних аката КС РС, КС БиХ, других позитивних законских прописа или 
превазилази уобичајене друштвене и спортске активности и дјелатности казниће се као тежи 
дициплински прекршај, и сматраће се нарушавањем угледа Републике Српске и КС РС. 

 

 



III ДИСЦИПЛИНСКЕ МЈЕРЕ  

 

Члан 18. 

        Починиоцима дисциплинског прекршаја могу се изрећи следеће казне: 

1. Опомена, 
2. Укор, 
3. Новчана казна, 
4. Забрана наступања, 
5. Забрана организовања такмичења, 
6. Забрана вршења функције, 
7. Забрана наступања на свим степенима такмичења. 

 
Члан 19. 

 
        Дисциплинска комисија може, на основу одредби овог Правилника, према свим 
прекршиоцима овог Правилника, изрећи сљедеће васпитне мјере, 

1. Опомену, 
2. Укор, 
3. Посљедњу опомену. 

        Посљедња опомена, као васпитна мјера, није условљена претходним постојањем других 
васпитних мјера. 

 
Члан 20. 

 
        Дисциплинска комисија КС РС може изрећи, на основу одредби овог Правилника, сљедеће 
дисциплинске мјере: 

 

ЗА ЛАКШЕ ДИСЦИПЛИНСКЕ ПРЕКРШАЈЕ 

Према такмичарима: 
- опомена, 
- укор, 
- новчана казна у износу од 250 - 500 КМ, 
- забрана наступања до шест мјесеци, 
- забрана наступања од шест мјесеци до једне године. 

Према судијама, делегатима, тренерима, селекторима-тренерима и испитивачима: 
- опомена, 
- укор, 
- новчана казна у износу од 500 - 1.000 КМ, 
- забрана вршења функције судије, делегата, тренера, селектора-тренера, испитивача у трајању 
до шест мјесеци, 
- забрана вршења функције судије, делегата, тренера, селектора-тренера, испитивача у трајању 
од шест мјесеци до једне године. 

 



Према члановима органа и радних тијела Савеза: 
- опомена, 
- укор, 
- новчана казна у износу од 500 -1.000 КМ, 
- забрана вршења дужности на којој је извршио прекршај до шест мјесеци, 
- забрана вршења дужности на којој је извршио прекршај од шест мјесеци до једне године. 

Према спортским карате удружењима: 
- опомена, 
- укор, 
- новчана казна у износу од 500 - 2.000 КМ, 
- забрана наступа на једном или два званична такмичења у организацији КС РС, 
- забрана организовања такмичења на домаћем терену у трајању од шест мјесеци до једне године. 

ЗА ТЕЖЕ ДИСЦИПЛИНСКЕ ПРЕКРШАЈЕ 

Према такмичарима: 
- новчана казна у износу од 500 - 2.000 КМ, 
- забрана наступања од 6 (шест) мјесеци до двије године, 
- забрана наступања и вршења свих функција у КС РС од једне до три године,  
- доживотна дисквалификација. 
 
       Уколико такмичар на званичном такмичењу буде искључен додјељивањем „SHIKAKU“, а то му 
представља први такав прекршај биће кажњен новчаном казном од најмање 500 КМ (додијељена 
казна због псовки, претњи, увреде противнику или другим лицима на такмичењу, бацање опреме 
и сл.). 
 
       Уколико такмичар на званичном такмичењу буде искључен додјељивањем „SHIKAKU“, а то му 
представља поновљени  прекршај у протеклих 12 мјесеци биће кажњен новчаном казном од 
1.000 - 1.500 КМ (додијељена казна због псовки, претњи, увреде противнику или другим лицима 
на такмичењу, бацање опреме и сл.) и забраном наступа од 6 (шест) мјесеци до двије године. 
 
        Уколико такмичар на званичном такмичењу буде искључен додјељивањем „SHIKAKU“, а то 
му представља први такав прекршај али исти буде учињен на крајње безобзиран начин (ударац 
противника, покушај напада на званична лица, вређање на вјерској и националној основи, 
вређање на родној основи и сл.) биће кажњен новчаном казном од 1.500 - 2.000 КМ и забраном 
наступа од једне до три године. 
 
        Уколико такмичар на званичном такмичењу буде искључен додјељивањем „SHIKAKU“, а то 
му представља поновљени прекршај учињен на крајње безобзиран начин (ударац противника, 
покушај напада на званична лица, вређање на вјерској и националној основи, вређање на родној 
основи, уништавање имовине других лица и сл.) биће кажњен доживотном дисквалификацијом. 
 
      Такмичар КС РС којем је правоснажно изречена казна доживотне дисквалификације не може 
подносити молбу за ублажавање казне нити може поново бити члан КС РС. 

      Приликом одмјеравања новчане казне за „SHIKAKU“, посебно водити рачуна о статусу 
починиоца, ранијем кажњавању, степену безобзирности приликом извршења као и степену 
посљедица посебно у погледу друштвено - спортских опасности. 

 

 



Према судијама, делегатима, тренерима, селекторима-тренерима и испитивачима: 
- новчана казна у износу од 1.000 - 3.000 КМ, 
- забрана вршења функције судије, делегата, тренера, селектора-тренера, испитивача у трајању 
од једне до двије године, 
- забрана вршења свих функција у КС РС од једне до двије године,  
- трајна забрана вршења свих функција у КС РС. 
 
Према члановима органа и радних тијела Савеза: 
- новчана казна у износу од 1.000 - 3.000 КМ, 
- забрана вршења функције на којој је учињен прекршај од једне до двије године,  
- забрана вршења свих функција у КС РС од једне до двије године,  
- трајна забрана вршења свих функција у КС РС. 
 
Према спортским карате удружењима: 
- новчана казна у износу од 2.000 - 5.000 КМ, 
- забрана наступања на званичним такмичењима у организацији КС РС од једне до двије године, 
- забрана наступања на свим степенима такмичења од једне до двије године, 
- забрана такмичења и организовања такмичења на свом терену од двије до три године. 
 
 
IV ОДМЈЕРАВАЊЕ КАЗНЕ 

 

Члан 21. 
 
 

         За одређени дисциплински прекршај дисциплинска комисија ће одмјерити казну у 
границама које су овим Правилником утврђене, узимајући у обзир све околности које утичу да 
казна буде већа или мања, а нарочито степен дисциплинске одговорности, побуде из којих је 
дисциплински прекршај учињен, јачину повреде заштићеног добра, околности под којима је 
прекршај учињен, раније понашање, личне прилике, држање починиоца послије учињеног 
дисциплинског прекршаја. 

        При одмјеравању новчане казне дисциплинска комисија ће узети у обзир имовно стање 
починиоца. 
 

Члан 22. 
 
 

         При одмјеравању казне дисциплинска комисија ће посебно узети у обзир да ли је починилац 
раније дисциплински кажњаван, да ли је ранији дисциплински прекршај истовјетан, да ли су оба 
дисциплинска прекршаја учињена из истих побуда и колико је времена протекло од раније 
дисциплинске мјере или казне. 

        Дисциплинска комисија није обавезна пратити степеновање казни према члану 20. овог 
Правилника, већ ће приликом одмјеравања казне водити рачуна о начину извршења прекршаја 
и одабраће санкцију која ће постићи своју сврху у смислу поштовања прописаних норми и 
обавеза за све чланове КС РС. 
 
 
 
 



Члан 23. 
 

        Ако је починилац једном радњом учинио више дисциплинских прекршаја, или ако је са више 
радњи учинио више дисциплинских прекршаја, дисциплинска комисија ће предходно утврдити 
казне за сваки дисциплински прекршај, па ће у погледу изрицања главне казне поступити на 
сљедећи начин: 

1. ако је за неки дисциплински прекршај у стицању утврдио новчану казну а за други 
дисциплински прекршај неку другу дисциплинску мјеру, изрећи ће поред дисциплинске 
мјере и новчану казну, 
 

2. ако је за дисциплинске прекршаје у стицању утврдио новчане казне изрећи ће јединствену 
новчану казну која не смије прећи збир појединачно утврђених казни. 

 

 
 

V ДИСЦИПЛИНСКИ ОРГАНИ 
 

Члан 24. 
 

        Дисциплинска комисија је радно тијело Управног одбора (у даљем тексту: УО) КС РС, које се 
састоји од три члана, односно предсједника и два члана. 
 
        Радом дисциплинске комисије руководи предсједник. 
 
        Одлуку о жалби на одлуку Дисциплинске комисије КС РС, доноси УО. 
 
        По жалбама на одлуке УО, све спортске спорове рјешава Спортска арбитража. 
 
        У случају да Спортска арбитража донесе одлуку која није у сагласности са општим актима 
Савеза, или противно истим, коначну одлуку донијеће Скупштина Савеза. 
 

VI ДИСЦИПЛИНСКИ ПОСТУПАК 

 

Покретање поступка 

Члан 25. 
 

        Дисциплинска комисија КС РС, придржавајући се одредби овог Правилника, покреће 
дисциплински поступак у складу са одредбама члана 5. овог Правилника. 

Члан 26. 
 

       Дисциплинска комисија је овлашћена да донесе одлуку да није надлежна за конкретни случај, 
уколико утврди да се не ради о прекшају из овога Правилника. 

       Одлука се доноси у форми рјешења. 

 

 



Члан 27. 
 

        Уколико дисциплинска комисија нађе да нема основа за покретање дисциплинског поступка 
по поднијетом захтјеву за покретање поступка, захтјев се одбацује и о томе се обавјештава 
подносилац, који на ту одлуку има право жалбе УО КС РС у року од 8 (осам) дана од дана пријема 
одлуке.  

       Одлука се доноси у форми рјешења. 

       Захтјев за покретање поступка се одбацује по службеној дужности ако је наступила застара 
вођења поступка, ако су наводи нетачни - лажни и ако се односи на радњу која овим 
Правилником није предвиђена као прекршај. 

Суспензија 

Члан 28. 
 

      Суспензију за теже дисциплинске прекршаје, као и за прекршаје на такмичењима у 
организацији КС РС, који се могу приписати техничком организатору такмичења, службеним 
лицима такмичења, представницима клубова, клубовима, тренерима, функционерима Савеза 
или такмичарима, изриче УО КС РС, а на самом такмичењу делегат КС РС.  

     Суспензија може бити: 

- аутоматска, 
- на основу одлуке УО КС РС, Дисциплинске комисије и делегата такмичења КС РС. 

       Аутоматска суспензија наступа када је такмичар, члан екипе или екипа добио/добила казну 
„Shikaku“ и искључен/искључена са такмичења и тада се примјењују одредбе члана 16. овог 
Правилника. Против истих аутоматски се покреће и дисциплински поступак. 

       По изреченој суспензији, орган или лице које је изрекло суспензију,  дужан/дужно је, у року 
од 5 (пет) дана, дисциплинској комисији доставити одлуку о суспензији са образложењем , док је 
дисциплинска комисија дужна, у року до 30 (тридесет) дана од дана пријема одлуке, покренути 
дисциплински поступак, а коначну Одлуку донијети у року до 60 (шездесет) дана од дана пријема 
одлуке. 

        Суспензија траје до доношења коначне одлуке дисциплинске комисије. 

       Вријеме проведено под суспензијом урачунава се у казну. 

       Суспензија може бити повучена у посебно образложеним ситуацијама и такву одлуку доноси 
УО КС РС (заштита интереса спорта) уз претходну сагласност дисциплинске комисије. 

       Жалба на одлуку о суспензији не одлаже извршење одлуке о суспензији. 
 
Достављање захтјева за покретање поступка 

Члан 29. 
 

        Дисциплински поступак почиње да се води достављањем захтјева за покретање 
дисциплинског поступка лицу или спортском карате удружењу против којих је овим захтјевом 
предложено покретање дисциплинског поступка. 

 



Члан 30. 
 

        Захтјев за покретање дисциплинског поступка лицу или спортском карате удружењу против 
које се покреће поступак доставља предсједник дисциплинске комисије, водећи рачуна да до 
предузимања сљедеће радње у поступку протекне најмање 7 (седам) дана. 

Члан 31. 
 

       Лице или спортско карате удружење против којих је покренут поступак имају право и обавезу 
да у року од 7 (седам) дана од дана пријема захтјева за покретање поступка достави 
дисциплинској комисији писмену изјаву о наводима из захтјева за покретање поступка. 

      Поука о овом праву и о обавези доставља се уз захтјев за покретање поступка, дозвољено је и 
у форми позива. 
 

Члан 32. 
 

        Захтјев за покретање поступка са свим прилозима доставља се лицу или спортском карате 
удружењу против којих је покренут поступак, путем поште са повратницом. 

       У случају одбијања пријема или у случају када постоји оправдана фактичка немогућност 
уручења захтјева исти се прво доставља овлаштеном представнику клуба чији је члан починилац 
члан, а уколико ни то није могуће истиче на огласној табли КС РС и објављује на сајту КС РС, а по 
истеку рока од 8 (осам) дана сматра се да је достављање уредно извршено. 
 
Утврдивање дисциплинске одговорности 
 

Члан 33. 
 

        Дисциплинска комисија КС РС утврђује дисциплинску одговорност из своје надлежности 
одржавањем јавних сједница на основу навода из захтјева, писмене изјаве лица или спортског 
карате удружења против кога се води поступак, изјава свједока, вјештака, других учесника 
поступка, усмених изјава лица или предсједника спортског карате удружења против којих се 
води поступак или њихових пуномоћника или заступника и на основу других, по потреби 
изведених, доказа, а у складу са позитивним законским прописима и одредбама овог 
Правилника.  

        Одржавање сједнице дисциплинске комисије може бити и затворено за јавност о чему се 
доноси посебно рјешење. 

        Одржавање сједнице путем телефона, електронским путем и друго биће регулисано 
Пословником о раду дисциплинске комисије КС РС. 

 
Члан 34. 

 
       Мјесто, датум и вријеме одржавања састанака дисциплинске комисије одређује предсједник 
дисциплинске комисије, уз предходне консултације са члановима Комисије. 

Предсједник дисциплинске комисије, преко канцеларије, упућује члановима Комисије писмени 
позив за сједницу, са мјестом, датумом и временом одржавања сједнице, те дневним редом и свим 
прилозима потребним за рад. 
 
 
 



Члан 35. 
 

        Сједницама дисциплинске комисије руководи предсједник комисије. 

       Дужност је предсједника и чланова Комисије да се старају да се у току разматрања поступка 
на сједници изнесу све одлучујуће чињенице, изведу или допуне докази и да се дају разрјешења 
важна за одлуку о одговорности. 
 

Члан 36. 
 

        Прије доношења одлуке дисциплинска комисија мора прибавити писмену изјаву лица или 
спортског карате удружења против којих је покренут поступак. 

       Дисциплинска комисија може, када то захтијева ток поступка и потребе тачног утврђивања 
чињеничног стања, на својој сједници на записник саслушати лице против којег се води 
поступак, односно представника спортског карате удружења против кога се води поступак или 
њиховог пуномоћника односно заступника. У том случају и лице које је у записник дало изјаву 
потписује записник. 

      Уколико уредно позвано лице не приступи, нити достави уредно тражену писмену изјаву у 
року одреденом чланом 31. овог Правилника, а свој недолазак или не достављање писмене изјаве 
не оправда у истом року, односно до момента одржавања уредно заказане сједнице 
дисциплинске комисије, одлука се може донијети и без његове писмене или усмене изјаве у 
смислу института пропуштања. 

       На рјешење донесено због пропуштања није дозвољена жалба. 

       Уколико је прекршилац одбио да делегату КС РС да изјаву на самом такмичењу, на коме је 
учињен прекршај, дисциплинска комисија може донијети одлуку и без прибављања његове 
изјаве. 
 

Члан 37. 
 

       На сједници дисциплинске комисије сачињава се записник. 

       Записник треба да садржи: мјесто, датум и вријеме одржавања сједнице, састав дисциплинске 
комисије, означење подносиоца захтјева и лица, односно спортског карате удружења против 
којих се води поступак, означење присутних учесника у поступку, битнуу садржину исказа свих 
учесника поступка, образложене доказе, рјешење и одлуке које су у току поступка донијете и 
друго. 

      Записник пише записничар по гласном казивању предсједника дисциплинске комисије или 
директно диктатом странке у поступку на њен захтјев. 

     Текст записника се не смије брисати и преправљати, а прецртана мјеста морају остати 
читљива. Ако неко одбије да потпише записник, констатоваће се, уколико је то могуће, разлог 
одбијања. 

      Записник потписују: предсједник и чланови дисциплинске комисије, записничар и присутни 
учесници поступка, који су на позив предсједника дисциплинске комисије на сједници 
учествовали у извођењу доказа. 
 
 
 
 
 
 



Члан 38. 
 

       Дисциплинска комисија може одлучити да се сједница одложи када је потребно да се 
употпуни изводење доказа. 

       Ако Дисциплинска комисија настави рад на новој сједници по истом поступку у измијењеном 
саставу, поступак на сједници се спроводи читањем свих до тада изведених доказа. 
 
Изрицање мјера, доношње, саопштавање и достављање одлуке 
 

Члан 39. 
 

       Дисциплинска комисија може радити и пуноважно одлучивати само уколико су на сједници 
присутни сви чланови. 

        Комисија може одржати путем електронских средстава комуникације (тзв. електронска 

сједница), или путем телефона, о чему се сачињава посебан записник, доноси одлука о одржавању 

такве врсте сједница о чему се обавјештавају све странке у поступку и УО КС РС.. 

       Предсједник и чланови дисциплинске комисије равноправно одлучују о одговорности лица, 
односно спортског карате удружења против којих је вођен поступак. 

       Одлуке се доносе простом већином у гласању, члан комисије може тражити уношење 
издвојеног мишљења у рјешење и дужан је исто детаљно образложити. 
 

Члан 40. 
 

        Ако Дисциплинска комисија утврди да лице, односно спортско карате удружење против 
којих је вођен поступак нису учинили прекршај, или да постоје околности које искључују 
одговорност или да нема доказа о учињеном прекршају, донијет ће одлуку којом се ово лице, 
односно спортско карате удружење ослобађа дисциплинске одговорности. 
 

Члан 41. 
 

       Ако дисциплинска комисија нађе да је лице, односно спортско карате удружење, учинило 
прекршај и да је криво за његово извршење, огласит ће одговорним лице, односно спортско 
карате удружење против којих је вођен поступак и донијети одлуку о изрицању одговарајуће 
мјере. 

      Према једном починиоцу у истом поступку може бити изречена само једна одговарајућа 
дисциплинска, односно васпитна мјера. 
 

Члан 42. 
 

       При одмјеравању врсте и висине дисциплинске или васпитне мјере морају се узети у обзир 
све олакшавајуће и отежавајуће околности, а нарочито: раније кажњавање, тежина почињеног 
прекршаја и његове посљедице, побуде из којих је прекршај почињен, спортске, моралне и личне 
особине извршиоца, као и његово држање прије и послије извршења прекршаја. 

      Уколико се утврде посебне олакшавајуће околности, извршиоцу може бити изречена 
дисциплинска мјера и испод предвиђеног минимума, али само иста врста дисциплинске мјере. 

      Уколико дисциплинска комисија и странка у поступку постигну Споразум о признању 
кривице може бити изречена дисциплинска мјера и испод предвиђеног минимума за прекршај.      



      Институт споразума о признању кривице могућ је искључиво ако починилац није раније 
дисциплински кажњаван и за исти подноси захтјев у писменој форми са детаљним 
образложењем. 

     О закључењу споразума упознаје се УО КС РС. 

      На закључени споразум о признању кривице странке немају права жалбе. 
 

Члан 43. 
 

       О одлучивању о одговорности и изрицању мјера према прекршиоцима саставља се посебан 
записник. 

      Одлука о главној ствари доноси се у облику рјешења. 

      У записник се уноси само диспозитив одлуке о изреченој мјери. 
 
      Записник потписује предсједник, чланови дисциплинске комисије и записничар. 
 
 

Члан 44. 
 

        Рјешење дисциплинске комисије мора садржавати увод, изреку, образложење и поуку о 
правном лијеку. 

      У увод се уноси: састав дисциплинске комисије, подносилац захтјева, лице односно спортско 
карате удружење против којих је вођен поступак и њихови помоћници и заступници, означење 
прекршаја због кога је вођен поступак, мјесто и дан доношења одлуке у главној ствари. 

     Изрека садржи одлуку о оглашавању одговорних субјеката кривим за одређени прекршај, због 
чега је изречена дисциплинска мјера или одлуку којом се ови субјекти ослобађају одговорности. 

       Образложење садржи битне елементе захтјева и изјаве лица против кога је вођен поступак, 
односно представника спортског карате удружења против које је вођен поступак, оцјену 
изведених доказа, утврђено чињенично стање и околности које су утицале на степен 
одговорности и висину изречене дисциплинске мјере. 

       Поука о правном лијеку указује могућност, у којем року и коме да изјаве жалбу на изречену 
одлуку. 

      Рјешење потписује предсједник дисциплинске комисије. 

      Трошкове дисциплинског поступка , ако их има сноси починилац прекршаја уколико буде 
кажњен однсоно КС РС уколико је поступак обустављен. 
 
       Дисциплинска комисија у својој одлуци мора ријешити ко је дужан да плати трошкове 
поступка. 
 

Члан 45. 
 

       Овјерено рјешење дисциплинске комисије доставља се путем поште са повратницом: 

1. Подносиоцу захтјева само уколико је тражило приликом подношења пријаве, 
2. Лицу, односно спортском карате удружењу против којег је вођен поступак, 
3. Карате савезу Републике Српске, 
4. Спортском карате удружењу чији је дисциплински кажњени члан. 

 



Члан 46. 
 

         Дисциплинска комисија све своје одлуке уноси у дисциплински регистар. Свака коначна 
одлука којом је изречена дисциплинска или васпитна мјера члановима КС РС, спортистима, 
стручним и спортским радницима, тренерима, судијама, делегатима, , селекторима-тренерима и 
испитивачима, уноси се у такмичарску књижицу, односно у одговарајући документ стручних 
лица. 

      Одлука дисциплинске комисије може се објавити и у средствима јавног информисања или на 
сајту КС РС, о чему се обавјештавају све странке у поступку. 
 
 
 
VII ПОСТУПАК ПО ЖАЛБИ 
 
Поступак по жалби на одлуку првостепеног органа 
 

Члан 47. 
 

        Против одлуке дисциплинске комисије КС РС, у року од 15 (петнаест) дана од дана пријема 
Рјешења, дисциплински кажњено лице или спортско карате удружење може изјавити жалбу УО 
КС РС, као другостепеном органу, путем дисциплинске комисије. 

       Уз жалбу се прилаже доказ о уплати таксе у износу од 150 КМ. Уколико се жалба уважи такса 
се враћа уплатиоцу. 

      Жалба не одлаже извршење изречене мјере осим ако то није предвиђено рјешењем о 
утврђивању казне. 

        Ако у року од 15 (дана) кажњена лица или спортско удружење не поднесу жалбу, одлука 
дисциплинске комисије је правоснажна. 

      Другостепени орган је дужан да жалбу на одлуку дисциплинске комисије ријеши у року од 30 
(тридесет) дана од дана пријема жалбе потврђивањем, преиначивањем, укидањем првостепене 
одлуке или враћањем на поновно поступање првостепеном органу. 
 

Члан 48. 
 

      Неблаговремено поднијете жалбе и жалбе поднијете од неовлаштених лица се одбацују као 
недозвољене. 

      Жалба која није предана у прописаном року или није таксирана одбациће се као неуредна. 

      Одлука се доноси у форми рјешења и странке немају право жалбе на исту. 

Члан 49. 
 

        УО КС РС разматра жалбу на тај начин што се претходно информише о предмету и току 
поступка пред дисциплинском комисијом, о садржини објаве одлуке и разлозима приговора, а 
потом се расправља и одлучује о његовој основаности. 

       Подносилац жалбе има право присуствовања сједници УО као и други учесници поступка, 
који се морају уредно обавијестити о поднијетој жалби, а сви учесници у поступку о мјесту, 
датуму и времену одржавања сједнице УО на којој ће ова жалба бити разматрана. 
 



Поступак по жалби на одлуку другостепеног органа 
 

Члан 50. 
       Одлука УО КС РС није коначна. 

        Против одлуке УО дозвољено је право жалбе Спортској арбитражи КС РС, у року од 15 
(петнаест) дана од дана пријема исте. 

       Уз жалбу се прилаже доказ о уплати таксе у износу од 250 КМ. Уколико се жалба уважи такса 
се враћа уплатиоцу. 

        Жалба не одлаже извршење изречене мјере осим ако то није предвиђено рјешењем о 
утврђивању казне. 

        Ако у року од 15 (дана) кажњена лица или спортско удружење не поднесу жалбу, одлука 
дисциплинске комисије је правоснажна. 

      Спортска арбитража је дужна да жалбу на одлуку УО ријеши у року од 30 (тридесет) дана од 
дана пријема жалбе потврђивањем, преиначивањем, укидањем одлуке или враћањем на поновно 
поступање првостепеном органу. 

      Неблаговремено поднијете жалбе и жалбе поднијете од неовлаштених лица се одбацују као 
недозвољене. 

      Жалба која није предана у прописаном року или није таксирана одбациће се као неуредна. 

      Одлука се доноси у форми рјешења и странке немају право жалбе на исту. 
 

Члан 51. 
 

        Спортска арбитража, одлуку по жалби из претходног члана, доноси једногласно, 
консензусом. Одлука Спортске арбитраже је коначна, осим у случају када није у складу или је у 
супротности са општим актима КС РС. 

        Против одлуке Спортске арбитраже која није у складу или је у супротности са нормативним 
актима КС РС, дозвољено је право жалбе Скупштини КС РС, у року од 15 (петнаест) дана од дана 
пријема исте, свим странкама у дисциплинском поступку и иста је ослобођена плаћања таксе. 
 
VIII ПОНАВЉАЊЕ ПОСТУПКА 
 

Члан 52. 
 

        Поступак који је завршен коначном и правоснажном одлуком дисциплинске комисије или 
органа КС РС може се поновити на приједлог подносиоца захтјева којим је покренут поступак или 
лица односно спортског карате удружења против којих је поступак вођен у следећим 
случајевима: 

1. ако је одлука заснована на лажним доказним средствима,  
2. ако је подносиоцу захтјева за покретање дисциплинског поступка, лицу, органу, 

односно спортском карате удружењу против којих је вођен поступак ускраћено, 
учешће у поступку у смислу изношења доказа и одлучних чињеница у њихову 
корист, 

3. ако постоје чињенице и докази који би били од пресудног утицаја на одлуку, а 
које субјекти, који могу тражити понављање, нису знали у вријеме доношења 
одлуке. 



       Приједлог за понављање поступка подноси се дисциплинској комисији КС РС у року од 30 
(тридесет) дана од дана сазнања за разлоге понављања. 

       Ако Дисциплинска комисија КС РС одбије приједлог, може се изјавити жалба УО КС РС, као 
другостепеном органу, а након њега другим органима Савеза, како је наведено у члановима 50. и 
51. по истим условима и начину подношења жалби. 

        Приједлог за понављање поступка не одлаже извршење одлуке дисциплинске комисије. 
 
IX ЗАСТАРJEЛОСТ ПРОВОЂЕЊА ДИСЦИПЛИНСКОГ ПОСТУПКА 

Застарјелост покретања и вођења поступка 

Члан 53. 
 

        Дисциплински поступак се не може покренути по истеку рока од 90 (деведесет) дана од дана 
извршења прекршаја, односно сазнања за прекршај. 

       Дисциплински поступак се не може водити по истеку рока од 12 (мјесеци) дана од дана 
извршења прекршаја, односно у предвиђеном року мора бити донесена првостепена пресуда. 

      Застарјелост се прекида процесним радњама односно подношењем захтјева за покретање 
дисциплинског поступка или другим актом дисциплинске комисије. 

Застарјелост извршења одлуке 

Члан 54. 
 

      Изречена мјера дисциплинског органа мора се извршити/провести у року од 90 (деведесет) 
дана од дана када је постала коначна односно правоснажна. По истеку овог рока изречена мјера 
дисциплинског органа се не може извршити. 

     Одговорност за провођење правоснажне одлуке је на УО КС РС, Такмичарској комисији КС РС 
из домена њених надлежности и Судијске комисије КС РС из домена њених надлежности. 
 
 
XI ПРАВОСНАЖНОСТ И ИЗВРШНОСТ ДОНЕШЕНЕ ОДЛУКЕ 

 

Правоснажност одлуке 
 

Члан 55. 
 

      Ако у прописаном року не буде поднијета жалба на одлуку дисциплинске комисије или органа 
КС РС одлука је правоснажна протеком времена у којем је жалба била дозвољена. 
 
Извршност 
 

Члан 56. 
 

Одлука дисциплинске комисије или органа КС РС извршна је даном правоснажности. 
 
 
 



 
 
XI МАТЕРИЈАЛНА ОДГОВОРНОСТ 
 
 

Члан 57. 
 

       Сваки члан КС РС одговоран је за штету коју изазове на имовини КС РС, имовини техничког 
организатора такмичења, дигиталној и другој опреми у власништву КС РС или Регионалних 
карате савеза. 

      Опрема која се затекне на такмичењу за то вријеме се сматра имовином за коју одговара КС 
РС односно технички организатор (опрема спортских сала). 

     Висину о насталој штети донијеће дисциплинска комисија уз учешће власника односно 
корисника опреме. 

      Материјална одговорност не искључује дисциплинску одговорност и обрнуто. 

     Члан КС РС који одбије намирење учињене штете биће кажњен максималном казном у 
зависности од статуса у КС РС. 

 

 
XII ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 
 
 
 

Члан 58. 
 

        Овај правилник усвојен је на ванредној електронској сједници УО КС РС, одржаној дана 
15.03.2022. године, и ступа на снагу 8 (осмог) дана од дана доношења и објављивања на сајту КС 
РС. 

Ступањем на снагу овог Правилника престаје важење Дисциплинског правилника од 27.08.2019. 
године. 

Члан 59. 
 

        Дисциплински поступци које се воде у тренутку ступања на снагу овог Правилника довршиће 
се према прописима који су важили до ступања на снагу овог Правилника. 

Члан 60. 
 

       Измјене и допуне овог Правилника врше се на начин прописан Статутом КС РС. 

Члан 61. 
 

       Аутентична тумачења одредби овог Правилника даје Дисциплинска комисија Карате савеза 
Републике Српске и Управни одбор Карате савеза Републике Српске. 
 
 
 



Члан 62. 
 

       За сва питања која нису регулисана овим Правилником у погледу рокова, доставе писмена, 
изузећа, укључивања бранилаца и друга питања, примењиваће се одредбе Кривичног законика 
Републике Српске, Закона о прекршајном поступку Републике Српске и Закона о општем 
управном поступку Републике Српске. 
 

Члан 63. 
 

       Управни одбор Карате савеза Републике Српске донијеће Пословник о раду Дисциплинске 
комисије Карате савеза Републике Српске у року од 5 (пет)дана од ступања на снагу овог 
Правилника. 

                                                                                                                                     ПРЕДСЈЕДНИК УО КС РС 

           Драгиша Јовановић 


