
 

КИК БОКС САВЕЗ СРБИЈЕ 
 

ПРЕДМЕТ:  Семинар за  КИК БОКС ТРЕНЕРЕ у свим дисциплинама 

 

Нови Закон о спорту је у члану 25. предвидео обавезно лиценцирање спортских 

стручњака (тренера). Да би лиценца тренера могла да буде законски верификована неопходно 

је да у лиценцирање буде укључена и високошколска установа. Из тог разлога Стручна 

комсија КБСС у сарадњи са Факултетом за спорт и физичко васпитање у Новом Саду 

организује стручни семинар тренера и издавање тренерске лиценце на период од 3 године (за 

период 2016. - 2019.). 

Управни одбор КБСС је на својој седници одржаној 25.05.2013. усвојио Правилник о 

стручном раду у КБСС (чланови од 7. до 17.). Комплетан Правилник о стручном раду у КБСС 

можете погледати на званичној интернет страници КБСС ( www.kick.rs).  

За издавање лиценце неопходно је да тренер у архиви КБСС има копију дипломе о 

завршеном школовњу или уверење о оспособљености, потврду клуба о тренерском стажу и 

постигнутим резултатима. Списак тренера и документације налази се у прилогу овог дописа. 

На основу презентованог списка, неопходно је да тренери на семинар донесу копију дипломе 

(ако није у архиви КБСС), а сви тенери потврду о досадашњем раду и постигнутим 

резултатима, који ће користити за одређивање нивоа лиценце сваког тренера. 

 

Годишњи семинар за лиценцирање тренера за 2016. годину одржаће се 09. априла 

2016. године у Новом Саду , у просторијама факултета (Нови Сад, ул. Ловћенска 16).  

Семинар се састоји од теоретског и практичног дела, и обављаће га три предавача.  

 

Програм семинара: 

1.Теоретски део 10:00 – 12:00 

2.Пауза 12:00 – 13:30 

3.Практичан део 13:30 – 15:30 

 

Котизација за семинар износи 5.000 динара. У цену котизације улазе оброк, као и 

трошкови закупа простора, сале, предавача и остали организациони трошкови.  

Пријава за семинар се врши у писаној форми најкасније до 07.04.2016. на адресу КБСС 

(електронском поштом на маил: office@kick.rs или факсом на број 011 33 42 809 ) 

Уплату котизације сваки тренер мора извршити најкасније до 08.04.2016. КАО 

ФИЗИЧКО ЛИЦЕ, ОПШТОМ УПЛАТНИЦОМ: 

Уплатилац: Име и презиме, место и адреса становања 

Сврха уплате: КОТИЗАЦИЈА ЗА ТРЕНЕРСКУ ЛИЦЕНЦУ 

Прималац: Кик бокс савез Србије, Теразије 35, 11000 Београд 

Шифра плаћања: 189 

Iзнос: 5.000,оо динара 

Рачун примаоца: 170 - 30023504000 -74 

 

 

 

http://www.kick.rs/


На основу захтева тренера __________________________ (презиме и име) из 

_______________ 

 

Кик бокс клуб ____________________________________ из _____________________________   

 

издаје  

П  О  Т  В  Р  Д  У 
 

о тренерском стажу и постигнутим резултатима 
 

На основу документације клуба утврђено је следеће чињенично стање везано за 

ангажовање на тренерским пословима и то: 

 

Рб 
Период рада као тренер 

Узрасна категорија 
Врста ангажовања 

(волонтерски, хонорарно, 

професионално) од до 

     

     

     

     

     

 

На основу документације клуба утврђено је следеће чињенично стање везано за 

постигнуте резултате као тренера у протеклом периоду и то: 

 

Рб 
Презиме и име спортисте 

освајача медаље 

Такмичење * 

СП, ЕП, ПС 
Година 

Узрасна 

категорија 
Пласман 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 

*Напомена: Навести само освајаче медаља на СП, ЕП (сен, јун, кад)  и освајачи I места на сениорском прв. 

државе. 

 

Потврда се издаје за регулисање статуса тренера у оквиру Кик бокс савеза Србије и не 

може се употребљавати у друге сврхе. 

 

Редни број потврде: __________ 

 

Датум и место издавања потврде: _______________________________ 

 

      мп 

ЗАСТУПНIК КЛУБА: 

 
_____________________________ 



КИК БОКС САВЕЗ СРБИЈЕ 

Тренерска комисија 

 

ЕВИДЕНЦИОНИ  KAРTOН ТРЕНЕРА   

 

Рб. Подаци Подаци НАПОМЕНА 

ОПШТИ ПОДАЦИ 

1. Презиме и име    

2. Датум рођења   

3. Место рођења   

4. Држављанство   

5. Адреса за пријем поште   

6. Телефон-мобилни   

7. Tелефон-фиксни   

8. E-mail   

9. Facebook профил   

ПОДАЦИ О ШКОЛОВАЊУ И ОСПОСОБЉАВАЊУ 

1. Тренерско звање у кик боксу   

2. Степен стручне спреме у кик боксу   

3. Назив факултета, више школе, завода   

4. Редни број дипломе   

5. Датум изадавања дипломе   

6. Опште образовање-занимање из дипломе   

7. Степен стручне спреме   

ТРЕНЕРСКИ ПОДАЦИ 

1. Година почетка бављења тренерским 

послом 

  

2. Укупно година тренерског стажа   

3. Назив клуба где тренутно ради као тренер   

4. Узрасна категорија са којом тренутно ради   

5. Склопљен Уговор о ангажовању за годину    

6. Период рада са националним селекцијама   

7. Узрасне категорије у националним 

селекцијама 

  

8. Навести клубове у којима је радио до сада   

СПОРТСКИ ПОДАЦИ 

1. Година прве регистрације као такмичар 

(документ) 

  

2. Година последњег наступа као такмичар   

3. Клуб за који је последњи наступао   

4. Клубови за које је наступао као такмичар   

5. Најзначајнији спортски резултати   

НАЈЗНАЧАЈНИЈИ РЕЗУЛТАТИ У ТРЕНЕРСКОМ ПОСЛУ 

 Најбољи резултати по годинама    

  2015   

  2014   

  2013   

  2012   

  2011   

  2010   

* Напомена: Уписати податке у означеним колонама; додати копије докумената, диплома, новинских 

чланака..  

Место и датум уношења података:    Овера КЛУБА                                 

ПОТПИС ТРЕНЕРА: ____________________________                     М.П.   _________________________ 


