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ПРАВИЛНИК О ПОМОЋИ КЛУБОВИМА ЧЛАНОВИМА 

КИК БОКС САВЕЗА СРБИЈЕ 
 

Члан 1. 

У циљу помоћи клубовима Кик бокс савеза Србије, а који нису били организатори 

светских и европских првентава у последњих 5 година, имају право на помоћ у спортској 

опреми и реквизитима коју обезбеђује Кик бокс савез Србије, а у складу са одредбама 

Правилника о помоћи Кик бокс клубовима члановима Кик бокс савеза Србије (у даљем 

тексту - Правилник). 

Помоћ у виду спортске опреме и реквизита од стране Кик бокс савеза Србије дели се само 

у години у којој је Кик бокс савез Србије организатор европског или светског првенства. 

 

Члан 2. 

Од укупног износа који оствари Кик бокс савез Србије од наплате котизација учесника 

(20% од укупно наплаћене котизације), клубовим из члана 1. овог Правилника дели се 

спортска опрема и реквизити у вредности финасијских средстава које су еквивалент 25% 

финасијских средстава која су уплаћена Кик бокс савезу Србије од стране Кик бокс клуба 

који је технички организатор светског или европског првенства. 

 

Члан 3. 

Да би Кик бокс клубови из члана 1. овог Правилника стекли право на помоћ у спортској 

опреми и реквизитима неопходно је да испуне следеће услове; 

- да су на такмичењима у организацији Кик бокс савеза Србије – државна првенства, куп 

такмичења и регионалним првенства, наступили са најмање 15 различитих такмичара 

(рачунају се све узрасне категорије: сениори, јуниори, кадети, и пионири), 

- да имају лиценцирног тренера за текућу годину. 

Кик бокс клубови који не испуне све горе наведена критеријуме не улазе у систем 

расподеле спортске опреме и реквизита за ту годину. 



Члан 4. 

 

Управни одбор Кик бокс савеза Србије расписује Конкурс за доделу спортске опреме и 

реквизита Кик бокс клубовима који испуњавају услове из члана 1. и 3. овог Правилника. 

На основу укупно расположивих финансијских средстава Кик бокс савез Србије ће купити 

спортску опрему и реквизите (Кик бокс шорцеви, штитници за стопала, татамији 

(струњаче), рукавице, заштитне папуче, кациге, и другу спортску опему и реквизите), или 

ће пребацити одређена финасијска средства клубовима који су задовољили услове 

конкурса, а који имају обавезу да рачунима и изводима из банке правдају купљену 

спортску опрему и реквизите. 

Одлуку о начину и врсти помоћи, као и вредности спортске опреме за сваки клуб који је 

задовољио услове конкурса, доноси Управни одбор Кик бокс савеза Србије на предлог 

именоване Комисије за расподелу спортске опреме и реквизита.  

 

Члан 5. 

 

Приликом доношења Одлуке о расписивању конкурса, Управни одбор Кик бокс савеза 

Србије формира Комисију за расподелу спортске опреме и реквизита. 

Задатак Комисије за расподелу спортске опреме и реквизита је да припреми предлог 

расподеле спортске опреме и реквизита, а на основу критерија које усвоји комисија на 

својој првој седници. 

 

 

Члан 6. 

Правилник ступа на снагу даном доношења и објављује се на званичом интернет сајту Кик 

бокс савеза Србије. 

 

Члан 7. 

 Измене и допуне Правилника доноси Управни одбор Кик бокс савеза Србије. 

У Београду, 19.11.2016.г.   


