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На основу члана 41. и 44. Статута Кинолошког савеза Републике Српске, усвојеног  
20.10.2007. године, Скупштина Кинолошког савеза Републике Српске на сједници 
одржаној 20.03.2010. године у Бања Луци, доноси  с л е д е ћ и 
 
 
 ПОСЛОВНИК 

О РАДУ СКУПШТИНЕ КИНОЛОШКОГ САВЕЗА  
РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ 

 
 
 1. ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 
 Члан 1. 
 
Кинолошки савез Републике Српске (у даљем тексту: КСРС) је  правни субјект и 
представља кровни кинолошки  савез Републике Српске. . 
КСРС  представља кинологију Републике Српске у Босни и Херцеговини, а посредством 
кровног БиХ савеза ван БиХ, али и самостално. 
 

Члан 2. 
 

КСРС  дјелује на развоју кинологије на цијелом подручју Републике Српске, у складу са 
Законом, моралом, кинолошком етиком, Статутом и кинолошком науком. 
 
Скупштина КСРС ради у складу са Законом и одредбама Статута КСРС. 
 

Члан 3. 
 Сједнице Скупштине КСРС су јавне. 

Скупштина  у одређеним случајевима може донијети одлуку да искључи јавност из рада 
својих сједница, односно појединих тачака дневног реда, посебно ако се расправља о 
пословној политици и другим питањима која нису у супротности са Законом. 
Све донесене одлуке  и закључци морају бити доступни јавности, те посебно морају бити 
достављени странама и чланицама на које се исте односе. 
 

Члан 4. 
 

Овим Пословником о раду Скупштине КСРС (у даљем тексту: Пословником), прописује 
се начин рада Скупштине КСРС (у даљем тексту: Скупштине). 
Одредбе овог Пословника примјењују се на чланове - делегате Скупштине  и сва друга 
лица која присуствују сједницама Скупштине КСРС. 
 
 
 
2. ДЕЛЕГАТИ, НАДЛЕЖНОСТИ, ИЗБОР ПРЕДСЈЕДНИКА  И   ПОТПРЕСДЈЕДНИКА  
    СКУПШТИНЕ 
 
 

Члан 5. 
 

Скупштина КСРС-а (у даљем тексту: Скупштина) је највише тијело КСРС-а. 
 
 

Члан 6. 



 

  

3 
 

Скупштину чине делегати, представници чланица КСРС-а . 
Свака чланица КСРС-а делегира у Скупштину КСРС-а по једног делегата, и на 100 
пријављених штенади за протеклу календарску годину по једног делегата. 
Мандат делегата у правилу  траје четири године. 
Изабраним делегатима чланице, КСРС издаје пуномоћ овјерену потписом и печатом 
предсједника Скупштине. 

Члан 7. 
 Надлежности Скупштине су: 
- доноси, мијења и допуњује сва општа акта КСРС-а, 
- утврђује политику КСРС-а која се односи на циљеве и задатке КСРС-а, а посебно на 

развој и унапређење кинологије те доноси основне смјернице и задатке за извршење те 
политике, 

- доноси план и програм рада КСРС-а, 
- доноси пословник о раду Скупштине, 
- расправља и одлучује о иницијативама и приједлозима заступника, 
- одлучује о удруживању у кровну организацију на нивоу БиХ, као и удруживање са 

сличним организацијама у складу са законом и правилницима FCI,  
- доноси одлуке о управљању имовином КСРС-а, 
- доноси одлуку о престанку рада, 
- одлучује о задуживању КСРС-а, даје овлаштења Управном  одбору о границама до којих 

се може задужити између два засједања Скупштине, 
- разматра и усваја изјештаје органа КСРС-а, 
- доноси годишњи финансијски план и усваја завршне билансе за протеклу годину, 
- доноси годишње, средњорочне и дугорочне планове, 
- бира и опозива  предсједника КСРС-а, те чланове Управног и Надзорног одбора као 

представнике КСРС у кровну организацију БиХ, 
- бира комисију за кадрове и манифестације и кандидациону комисију, 
- одлучује о разрјешењу чланова Управног одбора и других органа, 
- одлучује о представкама упућеним Скупштини и о жалбама против аката Управног 

одбора, 
- обавља и друге послове утврђене Законом, овим Статутом и другим општим актима 

КСРС-а. 
Скупштина је надлежна разматрати и друга питања важна за остваривање циљева и 
задатака КСРС-а односно доносити смјернице за њихово рјешавање. 
 

Члан 8. 
 
Скупштина има свог Предсједника и потпредсједника који се бирају на Изборној 
скупштини од стране присутних делегата а у складу са овим Пословником. 
 
 
 
3. САЗИВАЊЕ И ОДРЖАВАЊЕ СКУПШТИНЕ 
 
 
 Члан 9. 
 
Скупштина се сазива једном годишње - (Редовна скупштина) и то најкасније до 15. 4. 
(априла) текуће године, као Изборна сваке четири године - (Редовна изборна скупштина), 
а као Ванредна према потреби. 
 

Члан 10. 
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Обавезне тачке дневног реда сваке редовне Скупштине, укључујући и изборне 
Скупштине,  су: 

- Избор записничара  и овјеривача записника, 
- Усвајање записника са претходне Скупштине, 
- Разматрање  и усвајање извјештаја  о раду КСРС, односно Управног одбора,  
- Разматрање  и усвајање извјештаја  о пословању КСРС,  
- Разматрање  и усвајање извјештаја  Надзорног одбора,  
- Разматрање  и усвајање извјештаја других органа које бира Скупштина, 
- Разматрање и усвајање плана рада за текућу годину, 
- Разматрање  и усвајање плана пословања за текућу годину, 
- Разно.  

Члан 11. 
 

Изборна скупштина сазива се сваке четврте године и на њој се поред осталог врши: 
- верификација мандата делегата,  
- избор Предсједника и Потпредсједника Скупштине,  
- избор Управног одбора,  
- избор Предсједника УО (Предсједника КСРС),  
- избор Потпретсједника УО,  
- избор Надзорног одбора,  
- избор Дисциплинске комисије,  
- избор Дисциплинског тужиоца,  
- избор Комисије за кадрове  и манифестације  
- избор Кандидационе комисије, 
- избор представника КСРС у заједничким органима кровне кинолошке 

организације БиХ, 
- избор  других   органа   КСРС у складу са Статутом,. 

 
Члан 12. 

 
Сједницу Скупштине сазива Предсједник Скупштине писаним путем или Потпредсједник 
ако је Предсједник спријечен. 
Управни  одбор иницира сазивање ванредне сједнице Скупштине на своју иницијативу 
или ако то затражи надполовична већина чланица или Надзорни одбор. 
Ванредна сједница Скупштине мора се одржати у року од 30 дана од дана постављања 
захтјева.  
Ако Предсједник Скупштине  не сазове Ванредну скупштину сазват ће је предлагачи из 
става 2. овога члана.  
Приједлог дневног реда и материјала уз дневни ред подноси Предсједник Скупштине, 
односно иницијатор сазивања Скупштине. 
Материјали за Скупштину достављају се најмање 15 дана прије њеног одржавања. 
 

Члан 13. 
 

Сједницу Скупштине отвара  и радом руководи Предсједник и Потпретсједник, који 
заједно чине Радно предсједништво.  
 

Члан 14. 
 
О раду Скупштине води се записник, кога овјеравају записничар и два овјеривача 
записника, које на приједлог предсједавајућег већином гласова присутних бира 
Скупштина. 
Записник са сједнице Скупштине обавезно садржи следеће елементе : 
- Редни број и назив (карактер) сједнице, 
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- Мјесто и датум одржавања сједнице, 
- Усвојени дневни ред, са констатацијом у вези са измјенама и допунама, уколико их је 

било, 
- Имена и презимена присутних делегата, 
- Имена и презимена одсутних делегата, са констатацијом да ли је изостанак најављен или 

није, 
- Име и презиме осталих лица присутних на сједници  (представници КСРС, гости и др.), 
- Констатација Предсједавајућег у вези са кворумом, 
- Имена и презимена лица која су говорила на сједници и кратак садржај њихових 

излагања, 
- Ставови, одлуке, закључци, препоруке и сл., као и акти  које је Скупштина донијела по 

појединим тачкама дневног реда, те како је вршено гласање (колико је било ''За'' , 
''Против'' и ''Уздржаних''), 

- Вријеме када је сједница почела, када је прекидана (уколико је било прекида), те када је 
завршена, 

- У записник морају изворно ући сва издвојена мишљења делегата по појединим 
питањима, 

- У прилогу записника се морају налазити сви извјештаји и материјали о којима се 
расправљало, као и друге дискусије уколико су исте приложене  у писменој форми, 

- Потписи записничара и два овјеривача записника. 
 

Члан 15. 
 
Извод из записника са сједнице Скупштине мора бити написан и доступан 
заинтересованим чланицама КСРС најкасније осам дана по одржавању Скупштине. 
Извод из Записника је обавезан материјал делегатима уз позив за наредну сједницу 
Скупштине. 
Записник са сједнице Скупштине, са свим  прилозима, трајно се чува у архиви КСРС. 
 

Члан 16. 
 
Предсједавајући Скупштином констатује постојање кворума за рад, те да у складу са 
Статутом и овим Пословником Скупштина може - не може наставити рад. 
Предсједавајући поздравља делегате Скупштине и остале присутне.  
Предсједавајући Скупштином подноси извјештај колико је присутно позваних делегата, а 
колико је одсутно, при чему је у обавези да јавно прочита имена и презимена присутних 
делегата, као оних који су одсутни, односно наведе клубове или удружења из којих су 
делегати требали доћи. 
О присуству сједницама Скупштине, секретар КСРС води посебну евиденцију. 
Предсједавајући може дозволити обраћање разумног броја гостију у прикладно кратком 
времену, ради поздрављања и изјављивања жеље за успјешан рад Скупштине.  
 

Члан 17. 
 

Предсједавајући Скупштином на почетку констатује да ли су делегати уз позиве са 
приједлогом дневног реда добили предвиђене материјале, те приједлог дневног реда даје 
на расправу. 
Након расправе, предсједавајући Скупштином ставља на гласање евентуалне приједлоге 
за измјену и допуну дневног реда (уколико су приједлози у складу са надлежностима 
Скупштине), при чему се делегати о сваком поднесеном приједлогу изјашњавају 
понаособ већином гласова присутних. 
Потом се коначан дневни ред утврђује већином гласова присутних делегата, уз уважавање 
претходно усвојених измјена и допуна, уколико их је било. 
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Члан 18. 

 
По усвајању дневног реда, прелази се на рад по појединим тачкама. 
Скупштина може донијети одлуку да се ради ефикасности поднесу извјештаји о више 
тачака или подтачака дневног реда и води јединствена расправа по истим, али се ставови 
Скупштине морају заузети посебно по свакој тачки, односно подтачки дневног реда. 
 

Члан 19. 
 

Скупштина може правоваљано одлучивати ако је сједници присутна натполовична већина 
укупног броја делегата Скупштине КСРС. 
Скупштина ће се поновно сазвати након мјесец дана уколико код првог сазива није била 
присутна натполовична већина укупног броја делегата Скупштине КСРС. 
Ако се ни у другом сазиву не постигне натполовична већина укупног броја делегата 
Скупштине КСРС, Скупштина ће ваљано одлучивати ако је присутно најмање тридесет 
/30/  процената од укупног броја делегата Скупштине КСРС, а одлуке се доносе 
двотрећинском (2/3) већином гласова. 
 

Члан 20. 
 
Скупштина доноси пуноважне одлуке надполовичном већином  гласова присутних, 
делегата, а 2/3 већином присутних доноси  измјене и допуне Статута те одлуку о 
престанку КСРС-а. 
Гласање на Скупштини обавља се јавно, осим кад Скупштина одлучи да се о одређеном 
питању гласа тајно.  
Техничке услове за тајно гласање обезбјеђују Предсједник и Потпретсједник Скупштине, 
као и секретар КСРС. 
 
 
 
4. МАНДАТ ИЗАБРАНИХ ОРГАНА 
 
 

Члан 21. 
 

Мандат свих изабраних органа које бира Скупштина, траје четири године, са могућношћу 
реизбора. 
Уколико се избор органа КСРС или појединаца у тим органима врши на редовним или 
ванредним Скупштинама, њихов мандат траје до краја претходно започетог 
четворогодишњег циклуса. 
 
 
 
5. ИЗБОР ОРГАНА КСРС 
 
 

Члан 22. 
 
Избор органа КСРС се у правилу врши на Редовним изборним Скупштинама, које се у 
складу са Статутом и овим Пословником сазивају и одржавају сваке четири године. 
Избор органа из претходног става може се вршити и на редовним и ванредним 
Скупштинама, посебно уколико се ради о избору појединих органа, односно појединих 
чланова тих органа, који из било којих разлога не обављају или нису у стању да обављају 
функције на које су изабрани. 



 

  

7 
 
 
 
 
 

Члан 23. 
 
Кандидациона комисија, као стални стручни орган кога бира Скупштина, даје 
образложени писмени приједлог кадрова свих позиција које бира Скупштина, водећи 
рачуна о: 

- кинолошким показатељима чланица - регије (број пријављених штенади, 
организованим манифестацијама, броју оцјењених паса и сл.), 

- регионалној заступљености, 
- стручности,  активности и снази личности појединаца, 
- другим оправданим разлозима. 

У раду Кандидационе комисије по питањима из претходног става, али без права 
одлучивања, могу по позиву учествовати предсједник КСРС, предсједник Скупштине, 
односно поједини чланови Управног одбора. 
 

Члан 24. 
 

Управни одбор КСРС обавезно заузима став спрам приједлога Кандидационе комисије 
прије одржавања Скупштине на којој се врши избор и своје мишљење доставља  у 
писменој форми.  
Уколико је Управни одбор сагласан са приједлогом Кандидационе комисије, став 
Управног одбора може се Скупштини презентовати  у писменој или усменој форми. 
Уколико Управни одбор има опречно мишљење по појединим кадровским рјешењима  у 
односу на приједлог Кандидационе комисије, сачињава свој писмено образложен 
приједлог кадровских рјешења појединих органа које бира Скупштина и исти доставља 
Скупштини на разматрање. 
 

Члан 25. 
 

Чланове Управног одбора, као и чланове других органа, могу предлагати и делегати 
Скупштине. 
Приједлози из претходног става, према ком делегат Скупштине  кандидује нове чланове у 
односу на приједлог Кандидационе комисије или Управног одбора, морају бити 
образложени у писменој форми и са комплетном листом органа који се бира. 
 

Члан 26. 
 
У оквиру тачке дневног реда према којој се врши избор органа КСРС, Скупштина 
расправља и о приједлогу Кандидационе комисије и о приједлогу Управног одбора и 
послије проведене расправе Скупштина врши избор органа већином гласова, при чему се 
може подржати приједлог Кандидационе комисије или приједлог Управног одбора. 
Скупштина може донијети одлуку да се направи пауза у трајању до пола сата, како би 
Кандидациона комисија и Управни одбор усагласили ставове, послије чега Скупштина 
заузима коначан став, без обзира на степен усаглашености приједлога. 
 

Члан 27. 
 
Број чланова Управног одбора се бира  у складу  са Статутом, при чему  укупан број мора 
бити непаран. 
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Предсједника Управног одбора, који је по функцији и Предсједник КСРС, као и 
Потпредсједника, бира Управни одбор на својој првој конституирајућој сједници. 
Конституирајућа сједница Управног одбора се  у правилу одржава у паузи изборне или 
друге Скупштине, на којој се бира Управни одбор, односно поједини његови чланови. 
У наставку рада Скупштина врши верификацију избора Предсједника и Потпретсједника 
Управног одбора. 
 
 

Члан 28. 
 
Скупштина бира Надзорни одбор од три члана. 
Надзорни одбор на првој конституирајућој сједници, која се по правили треба одржати у 
року краћем од осам дана од дана избора, бира свог предсједника, о чему саставља 
записник који доставља секретару КСРС. 
Чланови Надзорног одбора не могу бити чланови других органа КСРС, осим Скупштине. 
 
 

Члан 29. 
 
Скупштина може и прије истека времена на које су изабрани измијенити органе КСРС-а у 
цјелини или само поједине чланове тих органа, као и Предсједника КСРС-а, ако 
прекораче дата им овлаштења или не извршавају савјесно повјерене им дужности. 
Приједлог Скупштини за опозив свих чланова Управног одбора или појединачних 
чланова може поднијети Надзорни одбор или надполовична већина чланова КСРС-а, а за 
појединог члана и Управни одбор. 
Приједлог Скупштини за опозив свих чланова Надзорног одбора или појединачних 
чланова може поднијети Управни одбор или надполовична вечина  чланова КСРС-а, а за 
појединог члана Надзорног одбора и Надзорни одбор. 
 
 
 
6. ОДРЕДБЕ ВЕЗАНЕ ЗА ТОК ОДРЖАВАЊА СЈЕДНИЦЕ 
 
 

Члан 30. 
 
Предсједник Скупштине, Управни и Надзорни одбор, као и други органи КСРС, на 
дневни ред могу сем обавезних тачака дневног реда, кандидовати и друге тачке дневног 
реда из домена рада Скупштине.  
Иницијативу за измјену и допуну дневног реда, односно стављање на дневни ред и других 
питања, може поднијети уз писмено образложен приједлог сваки члан Скупштине, о чему 
одлучује Скупштина квалификованом већином присутних чланова. 
Иницијативе за измјену и допуну дневног реда из претходна два става се у правилу 
достављају секретару КСРС у писменој форми најмање седам дана прије одржавања 
Скупштине, како би Управни одбор могао заузети став спрам поднесених иницијатива. 
Неприпремљене тачке дневног реда или питања о којима се не може заузети квалитетан 
став, у правилу се не стављају на дневни ред, при чему се о тој тематици треба 
расправљати на наредној сједници Скупштине, односно органима КСРС.  
 

Члан 31. 
 
Дозвола за дискусију се добија по одобрењу Предсједника Скупштине, односно 
Предсједавајућег,  а тражи се дизањем руке. 
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По једној тачки дневног реда сваки учесник има могућност да дискутује једанпут у 
трајању до 5 минута, те се јавити за евентуалну реплику или појашњење у укупном 
трајању до 3 минута. 
Вријеме трајања уводне-основне дискусије по свакој тачки дневног реда износи до 10 
минута. 
Само у изузетним случајевима, уколико за то постоји оправдана потреба, Предсједник 
Скупштине, односно Предсједавајући сједницом, може одређеном делегату дати додатно 
вријеме. 
Обраћање гостију Скупштини се  у правилу не ограничава уколико је обраћање 
договорено или пријављено по тематици и оквирној дужини трајања прије почетка 
Скупштине. 
Уколико обраћање гостију није договорено у складу са претходним ставом, већ неко 
гостију  затражи ријеч, Предсједавајући одлучује о давању ријечи, при чему обраћање не 
може бити дуже од 3 минута. 
Гостима се у правилу ријеч може дати на почетку сједнице или на  крају под тачом 
"Разно". 
Евиденцију о утрошеном времену води секретар КСРС, односно записничар. 
 

Члан 32. 
 
Уколико се неко од учесника сједнице не придржава одредби из претходног члана, 
односно не дискутује  о теми из тачке дневног реда, вријеђа присутне чланове Скупштине 
или друге особе које су присутне или нису присутне, употребљава непримјерен вокабулар 
и сл., Предсједник Скупштине, односно Предсједавајући, има могућност да предузме 
одговарајуће мјере. 
Мјере из претходног става су: 

а) опомена, 
б) одузимање ријечи,  
в) удаљавање са сједнице. 

 
 
 
7. ОПОЗИВ И ОДГОВОРНОСТИ ОРГАНА ДЕЛЕГАТА СКУПШТИНЕ 
 

Члан 33. 
 
Делегати Скупштине су одговорни за свој рад и дјеловање Скупштини и свом удружењу 
или клубу који су их изабрали у Скупштину. 
Предсједник Скупштине, Предсједник и Потпредсједник КСРС-а, чланови Управног 
одбора и Надзорног одбора одговорни су за свој рад појединачно и колективно 
Скупштини. 
 

Члан 34. 
 
Делегат у Скупштини може бити опозван од свог удружења или клуба који га је изабрало 
у Скупштину. 
У случају када делегат  у Скупштини не обавља своје дужности у складу с интересима 
КСРС-а  или их уопште не обавља, Скупштина може предложити чланици КСРС-а чији је 
он представник да га опозове.  
Опозив представника у Скупштини обавља се по поступку и на начин на који је исти био 
изабран. 
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8. ПЕРЕЛАЗНЕ  И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 
 
 

Члан 35. 
 

Пословник о раду Скупштине КСРС усваја Скупштина и ступа на снагу даном усвајања.  
Пословник о раду Скупштине мора бити усаглашен са Статутом КСРС, а у случају  
опречног тумачења, одредбе Статута су важеће. 
Тумачење одредби Пословника о раду Скупштине врши Скупштина, односно њен 
Предсједник. 
Измјене и допуне Пословника о раду Скупштине, врше се на начин и поступку како је  
донесен. 
 
 
 
 
 
 
 
Број:    /10 
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