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На основу Члана 33. Статута Кик бокс савеза Србије, члана 102. Закона о спорту и члана 2.
Спортских правила Кик бокс савеза Србије Управни одбор Кик бокс савеза Србије на седници
одржаној 19.11.2016. усвојио је

ПРАВИЛНИК
О КОМИСИЈАМА И ИНТЕРЕСНИМ УДРУЖЕЊИМА
КИК БОКС САВЕЗА СРБИЈЕ
Члан 1.
Овим правилником се уређује делокруг и начин рада сталних и повремених комисија
Скупштине и Управног одбора Кик бокс савеза Србије (у даљем тексту Савез), као и могућност
формирања интересних удружења у оквиру Савеза.
Члан 2.
На основу Статута Кик бокс савеза Србије у Савезу се формирају следеће сталне комисије и
то:
1) Тренерска комисија,
2) Такмичарска комисија,
3) Судијска комисија,
4) Дисциплинска комисија,
5) Здравствена комисија,
I СТАЛНЕ КОМИСИЈЕ УО КБСС
Члан 3.
1) Тренерска комисија
Тренерска комисија је најзначајније стручно тело у савезу. Задатак Тренерске комисије је да
врши надзор и контролу рада свих ангажованих спортских стручњака (тренера) у савезу.
Носиоци стручног рада у оквиру савеза дужни су да доставе Тренерској комисији следеће:
- годишњи План и програм рада најкасније до 01. децембра текуће године за наредну годину,
- оперативни програм сваког циклуса припрема или појединачних припрема репрезентативних
селекција, кампова или школа кик бокса најкасније 10 дана пре почетка припрема,
- годишњи извештај о раду и постигнутим резултатима свих националних селекција у кик
боксу најкасније до 30. новембра текуће године за ту годину,
- извештај са одржаних такмичења најкасније 7 дана за међународне турнире и 15 дана за
званична првенства Балкана, Европе и света на предвиђеном обрасцу који прописује Тренерска
комисија,
- шири списак репрезентативаца за наредну годину најкасније до 01. децембра текуће године
- списак репрезентативаца за наступ на званичним првенствима Балкана, Европе и света
најкасније 30 дана пре одржавања такмичења,
- списак репрезентативаца за наступ на међународним турнирима, најкасније 15 дана пре
одржавања такмичења,
Задатак Тренерске комисије је да прегледа достављене планове, програме и достави
евентуалне писмене примедбе и предлоге носиоцу стручног рада ако их има.
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Тренерска комисија одређује своје представнике за лиценцирање стручњака у спорту
(тренере) као и предлог за сараднике представнике Високошколских установа који врше тренерске
семинаре у кик боксу.
Тренерска комисија даје Управном одбору предлоге за допуне и измене Правилника о
стручном раду у Савезу.
Тренерска комисија броји од 3 до 5 чланова. Списак чланова Тренерске комисије утврђује
Управни одбор на предлог Председника Тренерске комисије.
Председника Тренерске комисије именује Управни одбор Савеза на предлог Председника
Савеза.
Начин избора и замене у току мандата регулисани су Правилником о изборима у Савезу
носиоца одређених функција.
Једном годишње (до 31. децембра текуће) године Председник Тренерске комисије је дужан да
достави годишњи извештај о раду Тренерске комисије.
Члан 4.
2) Такмичарска комисија
Основни задатак Такмичарске комисије је да руководи и координира домаћа такмичењима у
организацији Савеза и клубова чланова Савеза. Предлаже Управном одбору савеза, најкасније до 15.
октобра текуће године, календар такмичења за наредну годину.
Након усвојеног календара такмичења од стране УО, Такмичарска комисија расписује конкурс
за организацију свих званичних појединачних такмичења који се налазе у календару такмичења
(регионална првенства, куп такмичења и државна првенства) у свим узрасним категоријама и
дисциплинама. По завршетку конкурса доноси предлог одлуке о организаторима такмичења и
државних првенстава у свим узрасним категоријама и дисциплинама. Коначну одлуку о
оргнизаторима доноси Управни одбор. Одлуке о организаторима регионалних такмичења доносе
регионални савези.
Сви клубови који наступају на такмичењима у иностранству, дужни су најкасније 15 дана пре
одласка у иностранство да преко Секретаријата Савеза пријаве Такмичарској комисији одлазак клуба
у иностранство. Задатак Такмичарске комисије је да за званична међународна такмичења у свим
узрасним категоријама да сагласност за наступ на овим такмичењима, како спортиста који наступају
о трошку савеза, тако и за спортисте који наступају о трошку клубова. Без сагласности Такмичарске
комисије Савеза ни један спортиста не може да наступи на званичном међународном такмичењу.
Коначну одлуку о наступу на званичним међународним такмичењима даје Управни одбор Савеза.
Такмичарска комисија даје предлоге Управном одбору за допуне и измене Такмичарског
правилника. Веома битан задатакТакмичарске комисије је да једанпут годишње спроведе поступак
преласка спортиста из клуба у клуб, а на основу Регистрационог правилника савеза. Такмичарска
комисија доноси одлуку у првом степену по питању преласка спортиста из клуба у клуб.
У току године преко лица овлашћених за регистрацију такмичара врши појединачне
регистрације спортиста.
Такмичарска комисија броји 5 чланова које именује Управни одбор Савеза на предлог
Председника Такмичарске комисије. Председника Такмичарске комисије именује Управни одбор
Савеза на предлог Председника Савеза.
Једном годишње (до 31. децембра текуће године) Председник Такмичарске комисије је дужан
да достави годишњи извештај о раду Такмичарске комисије.
Члан 5.
3) Судијска комисија,
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Основни задатак Судијске комисије је да:
- организује суђење домаћих такмичења,
- организује систем полагања за стицање судијских звања,
- врши делегирање судија за сва званична домаћа такмичења,
- врши делегирање судија за међународна такмичења
- ради и остале послове који су прецизирани у Судијском правилнику.
Судијска комисија даје предлоге Управном одбору савеза за допуне и измене Судијског
правилника.
Судијска комисија броји 3 члана које именује Управни одбор Савеза на предлог Председника
Судијске комисије. Председника Судијске комисије именује Управни одбор Савеза на предлог
Председника Савеза.
Начин избора и замене у току мандата регулисани су Правилником о изборима у савеза
носиоца одређених функција. Једном годишње до (31. децембра текуће године) Председник Судијске
комисије је дужан да достави годишњи извештај о раду Судијске комисије.
Члан 6.
4) Дисциплинска комисија
Основни задатак Дисциплинске комисије је да доноси одлуке по пријавама кик бокс субјеката
у првом степену. Ради и остале послове који су прецизирани у Дисциплинском правилнику Савеза.
Даје предлоге Управном одбору савеза за допуне и измене Дисциплинског правилника.
Дисциплинска комисија броји 3 до 5 чланова које именује Управни одбор Савеза на предлог
Председника Дисциплинске комисије. Председника Дисциплинске комисије именује Управни одбор
Савеза на предлог Председника Савеза.
Начин избора и замене у току мандата регулисани су Правилником о изборима у савезу
носиоца одређених функција.
Једном годишње (до 31. децембра текуће године) Председник Дисциплинске комисије је
дужан да достави годишњи извештај о раду Дисциплинске комисије.
Члан 7.
5) Здравствена комисија,
Основни задаци Здравствене комисије су:
- да води рачуна о здрављу репрезентативаца на припремама и међународним такмичењима,
- врши санирање насталих повреда код репрезентативаца,
- врши едукацију тренера и спортиста везаних за исхрану, регулисање телесне тежине,
коришћење суплементације,
- активно, у сарадњи са АДАС-ом, врши едукацију спортиста и тренера везано са упознавањем
са опасностима од коришћења недозвољених стимулативних средстава.
Даје предлоге Управном одбору за допуне и измене Правилника о медицинској заштити и
Правилника о спречавању негативних појава.
Именује званичног лекара и физиотерапеута репрезентативних селекција.
Здравствена комисија броји 3 члана које именује Управни одбор Савеза на предлог
Председника Здравствене комисије. Председника Здравствене комисије именује Управни одбор
Савеза на предлог Председника Савеза.
Начин избора и замене у току мандата регулисани су Правилником о изборима у савезу
носиоца одређених функција.
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Једном годишње (до 31. децембра текуће године) Председник Здравствене комисије је дужан
да достави годишњи извештај о раду Здравствене комисије.
II ПОВРЕМЕНЕ КОМИСИЈЕ СКУПШТИНЕ КБСС
Члан 8.
У циљу квалитетног решавања одређених питања који су у домену Скупштине Савеза,
посебном одлуком Скупштине могу се формирати повремене комисије.
Одлуком о оснивању повремене комисије утврђује се назив комисије, делокруг рада,
овлашћења и временски рок за који се комисија формира.
Уз одлуку о оснивању Скупштина Савеза именује Председника и чланове комисије.
III ПОВРЕМЕНЕ КОМИСИЈЕ УПРАВНОГ ОДБОРА
Члан 9.
У циљу квалитетног решавања одређених питања која су у домену Управног одбора Савеза,
посебном одлуком Управног одбора савеза могу да се формирају повремене комисије.
Одлуком о оснивању повремене комисије утврђује се назив комисије, делокруг рада,
овлашћења и временски рок за који се комисија формира.
Уз одлуку о оснивању Управни одбор савеза именује Председника и чланове комисије.
IV ИНТЕРЕСНА УДРУЖЕЊА КИК БОКС САВЕЗА СРБИЈЕ
Члан 11.
У оквиру Савеза могу се интересно организовати: спортисти, тренери, судије, лекари,
делегати, репрезентаивци, ветерани и други.
Члан 12.
Први корак у формирању струковних удружења на основу одређених заједничких интереса, је
формирање Иницијативног одбора, интересне групе која жели да формира своје удружење.
Инцијативни одбор мора да има минимално 3 члана. Иницијативни одбор мора да припреми
елаборат о оправданости формирања интересног удружења, као и предлог Правила о раду те
интересно организоване групе. Сагласност на формирање интересно организованог удружења и
сагласност на Правила о раду те интересне групе групе даје Управни одбор савеза. Избор органа
управљања се врши на Оснивачкој скупштини, где присутни бирају свој извршни орган управљања,
као и остале потребне органе за несметано функционисање удружења. Скупштина је највиши орган
управљања у интересно организованом удружењу.
Члан 13.
До краја јануара текуће године свако интересно удружење мора, на својим органима, да усвоји
извештај о раду и активностима у протеклој години, као и донети програм рада за текућу годину.
Члан 14.
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Нормативни акти и одлуке интересних удружења Савеза морају да буду у сагласности са
Статутом и осталим нормативним актима Савеза. Одлуке о делегирању појединаца у разна друга
удружења изван Савеза мора да верификује УО Савеза.
V ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 15.
Измене и допуне Правилника доноси Управни одбора Савеза.
Члан 16.
Једини орган меродаван за тумачење овог правилника је Управни одбора Савеза.
Члан 17.
Усвајањем овог Правилника, престаје да важи Правилник о комисијама и интересним
удружењима КБСС, усвојен дана 25.05.2013. године.
Члан 18.
Правилник ступа на снагу 8. (осмог) дана од дана усвајања на седници Управног одбора
Савеза и објављује се на званичном интернет сајту савеза: www.kick.rs

У Београду, 19.11.2016.
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