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ПРАВИЛНИК О ОДЛИКОВАЊИМА КИК БОКС САВЕЗА СРБИЈЕ 

 
I ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ 

 

Члан1. 

 

Овим Правилником о одликовањима Кик бокс савеза Србије (у даљем тексту: Правилник) 

утврђују се одликовања које додељује Кик бокс савез Србије (у даљем тексту: КБСС) и 

уређује поступак за њихово додељивање и одузимање, права и обавезе одликованих лица, 

као и друга питања од значаја за одликовања.  

 

Члан 2. 

 

Одликовања су највиши знаци јавног признања који се додељују за изузетне заслуге и 

дела од великог значаја за Кик бокс спорт у целини и КБСС, а која се уређују овим 

Правилником.  

 

Члан 3. 

 

Одликовања могу бити додељена држављанима Републике Србије, домаћим правним 

лицима и другим субјектима. Одликовања могу бити додељена и посмртно. Одликовања 

могу бити додељена и страним држављанима, страним правним лицима и међународним 

организацијама.  

 

Члан 4. 

 

Одликовања се додељују у пригодним ситуацијама и приликама, као што су јубиларне 

годишњице, приликом одржавања значајних Кик боксх такмичења у Србији и у осталим 

значајним приликама за КБСС. 

 

II ОДЛИКОВАЊА  

Члан 5. 

 

Одликовања су: ОРДЕНИ, ПЛАКЕТЕ и МЕДАЉЕ.  

 

Највиши степен одликовања које има више степена јесте први степен тог одликовања За 

изванредне заслуге на унапређењу Кик бокс спорта КБСС установљава следећа 

одликовања: 

 

 ▪ ОРДЕН КИК БОКС САВЕЗА СРБИЈЕ;  

 

▪ ПЛАКЕТА КИК БОКС САВЕЗА СРБИЈЕ;  

 



▪ ЗНАЧКА КИК БОКС САВЕЗА СРБИЈЕ.  

 

 

ОРДЕН  

Члан 6. 

 

Ордени Кик бокс савеза Србије имају три степена и то: 

 

 ▪ ЗЛАТНИ ОРДЕН КИК БОКС САВЕЗА СРБИЈЕ 

 

 ▪ СРЕБРНИ ОРДЕН КИК БОКС САВЕЗА СРБИЈЕ  

 

▪ БРОНЗАНИ ОРДЕН КИК БОКС САВЕЗА СРБИЈЕ 

 

 и посебан орден који се додељује само појединцима једном годишње  

 

▪ ОРДЕН ЗА ЖИВОТНО ДЕЛО  

 

Орден КБСС се додељује најистакнутим појединцима (спортистима, спортским 

радницима и осталим лицима) који су својим спортским резултатима, радом и 

ангажовањем допринели међународном угледу и афирмацији рвања и КБСС као и угледу 

и афирмацији Кик бокс спорта у Републици Србији.  

Орден се може доделити и заслужним спортским организацијама, као и осталим 

организацијама и правним лицима.  

Орден има три степена. Предлог одлуке о градацији значаја доприноса сваког добитника 

ордена и врсти ордена који се додељује, доноси Комисија за предлог одликовања (у даљем 

тексту – Комисија), а на основу писменог образложења која се достављају Извршном 

одбору уз предлог и утврђених правила предвиђених у овом члану.  

 

Члан 7. 

 

ЗЛАТНИ ОРДЕН се додељује освајачима следећих медаља:  

Освајачи олимпијских медаља за Републику Србију и освајачи олимпијских медаља који 

су у претходним државама у тренутку освајања медаља били чланови клубова са 

територије Републике Србије.  

Освајачи медаља са сениорских првенстава света у олимпијским Кик боксм дисциплинама 

за Републику Србију и освајачи медаља са сениорских првенстава света у олимпијским 

Кик боксм дисциплинама који су у претходним државама у тренутку освајања медаља 

били чланови клубова са територије Републике Србије. 

Освајачи златних медаља са сениорских првенстава Европе у олимпијским Кик бокс 

дисциплинама за Републику Србију и освајачи златних медаља са сениорских првенстава 

Европе у олимпијским Кик боксм дисциплинама који су у претходним државама у 

тренутку освајања медаља били чланови клубова са територије Републике Србије.  

За најистакнутије спортске раднике и остала лица златни орден се додељује за изузетно 

велики допринос развоју и афирмацији кик бокса у земљи и свету.  



За спортске организације, остале организације и друга правна лица златни орден се 

додељује за изузетно велики допринос развоју и афирмацији кик бокса у земљи и свету.  

 

Члан 8. 

 

СРЕБРНИ ОРДЕН се додељује освајачима следећих медаља: 

Освајачи сребрених медаља са сениорских првенстава Европе у олимпијским Кик бокс 

дисциплинама за Републику Србију и освајачи сребрних медаља са сениорских првенстава 

Европе у олимпијским Кик боксм дисциплинама који су у претходним државама у 

тренутку освајања наведених медаља били чланови клубова са територије Републике 

Србије.  

За истакнуте спортске раднике и остала лица златни орден се додељује за велики 

допринос развоју и афирмацији кик бокса у земљи и свету.  

За спортске организације, остале организације и друга правна лица сребрни орден се 

додељује за велики допринос развоју и афирмацији кик бокса у земљи и свету.  

 

Члан 9. 

 

БРОНЗАНИ ОРДЕН се додељује освајачима следећих медаља: 

Освајачи бронзаних медаља са сениорских првенстава Европе у олимпијским Кик бокс 

дисциплинама за Републику Србију и освајачи бронзаних медаља са сениорских 

првенстава Европе у олимпијским Кик боксм дисциплинама који су у претходним 

државама у тренутку освајања наведених медаља били чланови клубова са територије 

Републике Србије. 

За истакнуте спортске раднике и остала лица бронзани орден се додељује за допринос 

развоју и афирмацији кик бокса у земљи и свету.  

За спортске организације, остале организације и друга правна лица бронзани орден се 

додељује за допринос развоју и афирмацији кик бокса у земљи и свету.  

 

Члан 10. 

 

ОРДЕН ЗА ЖИВОТНО ДЕЛО се додељује искључиво појединцима који су провели 

најмање 40 година у кик боксу као такмичари и спортски радници (тренери, председници, 

секретари и др.), а да су у том периоду ПРАВИЛНИК о одликовањима Кик бокс савеза 

Србије 3 имали изнад просечне резулате као спортисти или су као спортски радници 

значајно допринели афирмацији кик бокса, клуба или КБСС у целини.  

Орден за животно дело се додељује као годишња награда у оквиру КБСС и може се 

доделити само једном у животу.  

 

ПЛАКЕТА 

 

Члан 11. 

 

Плакета Кик бокс савеза Србије имају три степена и то:  

 

▪ ЗЛАТНА ПЛАКЕТА КИК БОКС САВЕЗА СРБИЈЕ  



 

▪ СРЕБРНА ПЛАКЕТА КИК БОКС САВЕЗА СРБИЈЕ  

 

▪ БРОНЗАНА ПЛАКЕТА КИК БОКС САВЕЗА СРБИЈЕ  

 

Плакета КБСС се додељује истакнутим појединцима (спортским радницима и осталим 

лицима) који су својим радом и ангажовањем допринели међународном угледу и 

афирмацији кик бокса КБСС као и угледу и афирмацији Кик бокс спорта у Републици 

Србији. 

Плакета се може доделити и заслужним спортским организацијама, као и осталим 

организацијама и правним лицима. Плакета има три степена. Предлог одлуке о градацији 

значаја доприноса сваког добитника плакете и врсти плакете који се додељује, доноси 

Комисија за предлог одликовања (у даљем тексту – Комисија). а на основу писменог 

образложења која се достављају Извршном одбору уз предлог и утврђених правила 

предвиђених овим Правилником.  

Плакета се између осталих добитника додељује Кик боксм клубовима, покрајинским / 

градским / општинским савезима по основи традиције и то:  

 

Златна плакета за 50 и више година постојања,  

 

Сребрна плакета за 40 година постојања,  

 

Бронзана плакета за 30 година постојања.  

 

 

ЗНАЧКА КБСС  

 

Члан 12. 

 

Значка Кик бокс савеза Србије има три степена и то:  

- ЗЛАТНА ЗНАЧКА КИК БОКС САВЕЗА СРБИЈЕ 

 

 - СРЕБРНА ЗНАЧКА КИК БОКС САВЕЗА СРБИЈЕ  

 

- БРОНЗАНА ЗНАЧКА КИК БОКС САВЕЗА СРБИЈЕ  

 

Значка КБСС се додељује појединцима (спортистима, спортским радницима и осталим 

лицима) који су својим спортским резултатима, радом и ангажовањем допринели 

међународном угледу и афирмацији кик бокса КБСС као и угледу и афирмацији Кик бокс 

спорта у Републици Србији. Значка КБСС има три степена. Предлог одлуке о градацији 

значаја доприноса сваког добитника значке и врсти значке који се додељује, доноси 

Комисија за предлог одликовања (у даљем тексту – Комисија). а на основу писменог 

образложења која се достављају Извршном одбору уз предлог и утврђених правила 

предвиђених овим Правилником.  



Вредност значке за спортске раднике, остала лица, као и за спортске организације, остале 

организације и друга правна лица вредност значка се одређује на основу валоризације 

постигнутих резултата на афирмацији кик бокса, клубова и КБСС. 

  

Члан 13. 

 

ЗЛАТНА ЗНАЧКА КИК БОКС САВЕЗА СРБИЈЕ се додељује следећим освајачима 

медаља и то:  

Освајачи медаља на Олимпијским играма младих, јуниорским и кадетским првенствима 

света и Европе у олимпијским Кик боксм дисциплинама за Републику Србију и освајачи 

наведених медаља који су у претходним државама у тренутку освајања медаља били 

чланови клубова са територије Републике Србије.  

Освајачи златне медаље на Медитеранским играма за Републику Србију и освајачи златне 

медаље на Медитеранским играма који су у претходним државама у тренутку освајања 

медаља били чланови клубова са територије Републике Србије .  

Освајачи најмање 10 златних медаља на сениорским државним првенствима у грчко-

римском стилу који су у тренутку освајања медаља били чланови клубова са територије 

Републике Србије. 

 

Члан 14. 

 

СРЕБРНА ЗНАЧКА КИК БОКС САВЕЗА СРБИЈЕ се додељује следећим освајачима 

медаља на државним првенствима:  

Освајачи од 6-9 златних медаља на сениорским државним првенствима у грчко-римском 

стилу који су у тренутку освајања медаља били чланови клубова са територије Републике 

Србије.  

Освајачи сребрне медаље на Медитеранским играма за Републику Србију и освајачи 

сребрне медаље на Медитеранским играма који су у претходним државама у тренутку 

освајања медаља били чланови клубова са територије Републике Србије. 

 

Члан 15. 

 

БРОНЗАНА ЗНАЧКА КИК БОКС САВЕЗА СРБИЈЕ се додељује следећим освајачима 

медаља на државним првенствима:  

Освајачи од 3-5 златних медаља на сениорским државним првенствима у грчко-римском 

стилу који су у тренутку освајања медаља били чланови клубова са територије Републике 

Србије.  

Освајачи бронзане медаље на Медитеранским играма за Републику Србију и освајачи 

бронзане медаље на Медитеранским играма који су у претходним државама у тренутку 

освајања медаља били чланови клубова са територије Републике Србије. 

 

 

 

 

 

 



III ДОДЕЛА ОДЛИКОВАЊА  

Члан 16. 

 

Извршни одбор КБСС својом одлуком одређује носиоце одликовања. Одлука о 

одликовањима објављује се на званичном веб сајту КБСС и доставља се за архиву у 

канцеларију КБСС.  

 

Члан 17. 

 

Време доделе одликовања одређује Извршни одбор КБСС у зависности од потрреба. 

Извршни одбор расписује јавни оглас на веб сајту КБСС за доделу одликовања. Орден за 

животно дело додељује се једном годишње приликом проглашења најбољих рвача године.  

 

Члан 18. 

 

Предлоге за доделу одликовања утврђује Комисија. Задатак комисије је да на основу овог 

Правилника утврди који предлози задовољавају утврђене критеријуме и доставља 

Извршном одбору имена кандидата за одликовања који испуњавају услове за доделу 

одликовања. Коначну одлуку о одликовањима доноси Извршни одбор КБСС на основу 

критеријума утврђених у овом Правилнику. 

  

Члан 19. 

 

Предлоге за одликовања могу поднети само Кик бокс клубови чланови КБСС на типским 

обрасцима који се налазе у прилогу овог Правилника. У изузетним приликама предлоге за 

доделу одликовања може давати и Комисија и Извршни одбор КБСС, поштујући напред 

наведене критеријуме.  

 

Члан 20. 

 

За истакнуте спортске раднике, остала физичка лица, спортске организације, остале 

организације и друга правна лица које се први пут одликују одређеним одликовањем то 

одликовање даје се, по правилу, у најнижем степену, осим ордена за животно дело које 

има само један степен и може се доделити само једном.  

У изузетним случајевима може се предложити поједино лице и за средњи или највиши 

ниво одликовања и ако није добио нижи ниво предвиђеног одликовања.  

Нико не може бити одликован истим одликвањем у нижем степену од онога којим је већ 

одликован.  

Спортисти који су у време ступања на снагу овог правилника испуњавају услове за више 

врста одлоковања, додељује се највиши ниво одликовања у зависности од постигнутог 

резултата .  

 

 

 

 

 



Члан 21. 

 

Попуњени и оверени предлози се достављају Комисији за одликовања КБСС, која иста 

разматра на својим седницама и своје мишљење по предлозима доставља Прседништву 

КБСС на одлучивање.  

Предлози морају бити попуњени искључиво на типским обрасцима са писменим 

образложењем за сваки предлог понаособ. Предлози морају бити достављени Комисији на 

разматрање најмање 30 дана пре предвиђеног уручивања.  

 

Члан 22. 

 

Непотпуни предлози којии не садржавају сву потребниу документацију и предлози који се 

не доставе у предвиђеном року неће се узимати у разматрање. 

 

IV УРУЧЕЊЕ ОДЛИКОВАЊА 

Члан 23. 

 

 Свечано уручивање одликовања састоји се од јавног саопштавања текста одлуке о 

одликовању, предаје одликовања и уручења повеље о одликовању одликованим лицима.  

Свечано уручивање одликовања врши Прдседник КБСС или овлаштено лице од стране 

Извршног одбора КБСС.  

 

Члан 24. 

 

Одликовање и повеља о одликовању посмртно одликованог лица, односно лица којем 

одликовање није уручено за живота, предају се члановима породице тог лица.  

Члановима породице, у смислу овог закона, сматрају се супружник, деца, усвојеници, 

унуци, родитељи, усвојитељи и браћа и сестре одликованог лица.  

Ако одликовано лице нема чланове породице из става 2. овог члана, указ о одликовању 

јавно ће се саопштити, а одликовање и повеља о одликовању могу, по одлуци 

Председника КБСС, да се предају на чување рвачком клубу који је био предлагач.  

 

V ОДУЗИМАЊЕ ОДЛИКОВАЊА  

Члан 25. 

 

Одликованом лицу може се одузети одликовање ако поступа супротно спортском кодексу 

нормалног понашања или из других разлога који га чине недостојним положаја носиоца 

одликовања.  

Спортистима који су били позитивни на допинг контроли на такмичењу на којем су 

освојили медаљу не могу бити добитници одликовања.  

Председник КБСС на предлог Комисије, а на темељу пријаве било којег Кик бокс 

субјекта, одлуком одузима одликовање у случају да се утврди да су наводи из пријаве 

такви да подлежу санкционисању таквог прекршаја. У одлуци Председника КБСС се 

обавезно наводи разлог због којег се одликовање одузима, са предоченим доказима на 

основу којих је одликовање одузето. У одлуци Председника КБСС се обавезно наводи рок 

за враћање одликовања и право жалбе Комисији за жалбе КБСС.  



Предлог за одузимање одликовања могу поднети овлашћени предлагачи по поступку 

предвиђеном у члану 14. овог закона.  

Указ о одузимању одликовања објављује се на званичном веб сајту КБСС и доставља се 

канцеларији КБСС за архиву.  

Незадовољни носиоц одликовања којем је одузето одликовање на основу одлуке 

Председника КБСС има право жалбе Комисији за жалбе у року од 15 дана од пријема 

одлуке   

Добитник одликовања којем је одузето одликовање дужан је да врати одликовање 

Канцеларији КБСС у року од 7 дана од дана ступања на снагу правоснажне одлуке.  

 

VI ВОЂЕЊЕ ЕВИДЕНЦИЈЕ  

Члан 26. 

 

О одликованим лицима води се евиденција, која садржи име и презиме, датум и место 

рођења, име једног од родитеља, носиоца одликовања са подацима о врсти одликовања и 

датуму доношења одлуке о одликовању, евентуалном одузимању одликовања, као и друге 

прописане податке.  

Евиденцију из става 1. овог члана води Канцеларија КБСС у посебној Књизи одликовања. 

  

Члан 27. 

 

Канцеларија КБСС води и евиденцију о држављанима Републике Србије који су примили 

одликовање стране државе, односно међународне спортске организације.  

Држављанин Републике Србије у обавези је да обавести Канцеларију КБСС о томе да је 

примио одликовање стране државе, односно међународне спортске организације. 

  

Члан 28. 

 

Свака рвачка организација води евиденцију о одликовању својих чланова и јавно их 

објављују преко веб сајта или на други начин.  

 

VII ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ  

Члан 29. 

 

 Кик бокс одликовања (орден и значку) из члана 5. овог Правилника се носе по правилу на 

левој страни груди (левом реверу) о празницима, скупштинама Кик боксх организација и 

осталим Кик боксм свечаностима. Плакете се истичу на видном месту у просторијама 

добитника плакете.  

 

Члан 30. 

 

Измене и допуне Правилника врши се по начину његовог доношења, односно на седници 

Извршног одбора КБСС.  

Овај Правилник ступа на снагу 8 дана од дана објаве на званичном веб сајту КБСС.  

 

У Београду, 19.11.2016. год. 



Правилник о одликовањима Кик бок савеза Србије 

 

АПЛИКАЦИОНИ ФОРМУЛАР ЗА ОДЛИКОВАЊА 

ПОЈЕДИНЦИ (такмичари, спортски радници) 

Образац 1. 
Рб Подаци Тражени подаци Напомена  

ОПШТИ ПОДАЦИ 

1. Предлагач 

 

  

2. Назив предложеног одликовања 

 

  

ЛИЧНИ ПОДАЦИ 

1. Презиме (очево име) и име   

2. Датум рођења   

3. Место рођења, држава   

4. Држављанство   

5. ЈМБГ   

6. Активни спортиста (период) 

 

  

7. Спортски радник (период) 
 

  

8. Назив клубова у спортској каријери   

9. Назив клубова- спортски радник   

10. Најзначајнији спортски резултати 
 

 

  

11. Најзначајнији резултати- 

спорт.радник 
 

  

12. Досадашња одликовања КБСС 

 

  

13. Досадашње награде и признања 
других организација 

 

  

14. Остали значајни подаци 
 

  

15. Образложење предлога 

 

 
 

 

 
 

 

  

 
Место, датум:________________                  МП                                 ___________________ 

                                                                                                           (заступник клуба) 

 



Правилник о одликовањима Кик бок савеза Србије 

 

АПЛИКАЦИОНИ ФОРМУЛАР ЗА ОДЛИКОВАЊА 

 

КИК БОКС КЛУБОВИ 
Образац 2. 

Рб Подаци Тражени подаци Напомена  

ОПШТИ ПОДАЦИ 

1. Предлагач 

 

  

2. Назив предложеног одликовања 

 

  

ЛИЧНИ ПОДАЦИ 

1. Назив клуба 

 

  

2. Седиште 
 

  

3. Заступник клуба 

 

  

4. ПИБ   

5. Матични број   

6. Датум оснивања 

 

  

7. Број активних чланова клуба 

 

  

8. Најзначајнији резултати клуба 

 

  

9. Досадашња одликовања КБСС 
 

  

10. Досадашње награде и признања 

других организација 

 
 

  

11. Остали значајни подаци о клубу 

 

  

12. Образложење предлога 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

  

 
Место, датум:________________                  МП                                 ___________________ 

                                                                                                           (заступник клуба) 



Правилник о одликовањима Кик бок савеза Србије 

 

АПЛИКАЦИОНИ ФОРМУЛАР ЗА ОДЛИКОВАЊА 

 

ОСТАЛИ 

Образац 3. 
Рб Подаци Тражени подаци Напомена  

ОПШТИ ПОДАЦИ 

1. Предлагач 

 

  

2. Назив предложеног одликовања 
 

  

ОСНОВНИ ПОДАЦИ 

1. Назив организације 

 

  

2. Седиште 

 

  

3. Директор, заступник  

 

  

4. ПИБ   

5. Матични број   

6. Датум оснивања 

 

  

7. Досадашња одликовања КБСС 

 

  

8. Досадашње награде и признања 

других организација 
 

 

  

9. Остали значајни подаци 
 

  

10. Образложење предлога 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

  

 
Место, датум:________________                  МП                                 ___________________ 

                                                                                                           (заступник клуба) 



ПРАВИЛНИК О ОДЛИКОВАЊИМА КИК БОКС САВЕЗА СРБИЈЕ 
 

ОДЛИКОВАЊА КИК БОКС САВЕЗА СРБИЈЕ 

ОРДЕН 

ЗЛАТНИ СРЕБРНИ  БРОНЗАНИ ЗА ЖИВОТНО ДЕЛО 
Спортисти Спортисти Спортисти Спортисти 

Тренери Тренери Тренери Тренери 

Спортски радници Спортски радници Спортски радници Спортски радници 

Остали спортски функционери Остали спортски функционери Остали спортски функционери Остали спортски функционери 

Представници државне управе Представници државне управе Представници државне управе  

Представници WAKO Представници WAKO Представници WAKO 

Предузећа Предузећа Предузећа 

Донатори, спонзори Донатори, спонзори Донатори, спонзори 

Органи државне управе Органи државне управе Органи државне управе 

ПЛАКЕТА 

ЗЛАТНА СРЕБРНА  БРОНЗАНА 
Тренери Тренери Тренери 

Спортски радници Спортски радници Спортски радници 

Остали спортски функционери Остали спортски функционери Остали спортски функционери 

Представници државне управе Представници државне управе Представници државне управе 

Представници WAKO Представници WAKO Представници WAKO 

Предузећа Предузећа Предузећа 

Донатори, спонзори Донатори, спонзори Донатори, спонзори 

Органи државне управе Органи државне управе Органи државне управе 

ЗНАЧКА 

ЗЛАТНА СРЕБРНА  БРОНЗАНА 
Спортисти Спортисти Спортисти 

Тренери Тренери Тренери 

Спортски радници Спортски радници Спортски радници 

Остали спортски функционери Остали спортски функционери Остали спортски функционери 

Представници државне управе Представници државне управе Представници државне управе 

 

 

 

 

 


