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УВОД 

 

Закон о спорту Републике Србије донела је Народна скупштина Републике 

Србије, 31. марта 2011. године. Председник Републике је 04. априла 2011. године донео 

Указ о проглашењу Закона о спорту који је ступио на снагу 12. априла 2011. г. а 

објављен је у „Службеном гласник РС“ бр. 24/2011 од 04.04.2011. године 

 У члану 102. Закона о спорту предвиђено је да надлежни национални грански 

савез доноси Спортска правила. 

 

Члан 102. 

Надлежни национални грански спортски савез утврђује спортска правила у 

одговарајућој грани спорта, а у складу са међународно утврђеним правилима. Спортским 

правилима из става 1. овог члана утврђују се: 

 

Спортским правилима из става 1. овог члана утврђују 

се: 

Правилник који регулише 

поједине сегменте члана 

102. Закона 

1. 

систем, пропозиције, правила и календар 

такмичења, укључујући и одређивање 

професионалних лига 

Такмичарски правилник 

КБСС 

2. правила за организовање спортских такмичења 
Правилник о организацији 

такмичења и учешћу на 

такмичењу 

3. 

услови и критеријуми за учешће на спортским 

такмичењима и поступак утврђивања њихове 

испуњености 

Правилник о организацији 

такмичења и учешћу на 

такмичењу 

4. 

услови и критеријуми за учешће на националном 

лигашком спортском такмичењу, односно 

професионалном спортском такмичењу и поступак 

утврђивања њихове испуњености (дозвола за 

сезону) 

Правилник о организацији 

такмичења и учешћу на 

такмичењу 

5. 
начин и поступак регистровања уговора између 

спортисте и спортске организације 
Регистрациони правилник 

6. 

услови за организовање и учешће спортских 

организација у такмичењима за подручје више 

држава или више региона различитих држава 

Правилник о организацији 

такмичења и учешћу на 

такмичењу 

7. 

услови и начин регистровања спортиста и 

спортских тренера за спортску организацију, 

укључујући и регистровање страних спортиста 
Регистрациони правилник 

8. 

мере за спречавање негативних појава у спорту 

(допинг, насиље и недолично понашање, 

лажирање спортских резултата, расизам и 

шовинизам) 

Правилник о спречавању 

негативних појава у кик 

бокс спорту 

9. медицинска заштита спортиста 
Правилник о медицинској 

заштити 
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10. дисциплински поступак и дисциплинске казне 
Дисциплински правилник 

КБСС 

11. 

статус спортиста и преласци спортиста у домаће и 

иностране спортске организације, укључујући 

уступање спортиста између спортских 

организација 

Регистрациони правилник 

12. 
услови за вршење посредовања у преласцима 

спортиста из једне у другу спортску организацију 
Регистрациони правилник 

13. 
статус судија, суђење на такмичењима и статус 

других службених лица на такмичењима 
Судијски правилник 

14. 
обављање стручног рада у спортским 

организацијама 
Правилник о стручном раду 

у КБСС 

15. друга питања утврђена законом 

Правилник о комисијама и 

интересним удружењима у 

КБСС 

 

Надлежни национални грански спортски савез дужан је да у року од 15 дана од 

дана ступања на снагу спортских правила из става 1. овог члана достави примерак тих 

правила Министарству. 

********************** 
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На основу члана 102. Закона о спорту и члана 33. Статута Кик бокс савеза Србије, 

Управни одбор Кик бокс савеза Србије на седници, одржаној 25.05.2013., доноси 

 

СПОРТСКА ПРАВИЛА  

КИК БОКС САВЕЗА СРБИЈЕ 

 

Члан 1. 

На основу Закона о спорту Републике Србије, Кик бокс савез Србије (у даљем 

тексту: Савез) утврђује Спортска правила Кик бокс савеза Србије (у даљем тексту: 

Правила), која су усаглашена са Законом о спорту Републике Србије, међународно 

утврђеним правилима од стране WAKO (Светске кик бокс федерација)  и са Статутом 

Кик бокс савеза Србије. 

Члан 2. 

Спортским правилима Савеза из члана 1. утврђује се следеће: 

1) Такмичарски правилник КБСС 

 Овим правилником се регулишу следећа питања: 

- систем такмичења, 

- пропозиције такмичења, 

- правила такмичења, 

- календар такмичења и сл.; 

- и друга значајна питања из ове области. 

2) Правилник о организацији такмичења и учешћу на такмичењу КБСС 

 Овим правилником се регулишу следећа питања: 

- правила за организовање спортских такмичења; 

- услови и критеријуми за учешће на спортским такмичењима и поступак 

утврђивања њихове испуњености; 

- услови и критеријуми за учешће на националном спортском 

такмичењу, односно професионалном спортском такмичењу и поступак 

утврђивања њихове испуњености (дозвола за сезону); 

- услови за организовање и учешће спортских организација и спортиста 

на међународним такмичењима; 

- услови за организовање и учешће спортских организација у 

такмичењима за подручје више држава или више региона различитих 

држава. 

- и друга значајна питања из ове области. 

3) Регистрациони правилник КБСС 

 Овим правилником се регулишу следећа питања: 

- услови и начин регистровања спортиста и спортских тренера за 

спортску организацију, укључујући и регистровање страних спортиста; 
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- начин и поступак регистровања уговора између спортисте и спортске 

организације; 

- статус спортиста и преласци спортиста у домаће и иностране спортске 

организације, укључујући уступање спортиста између спортских 

организација; 

- услови за вршење посредовања при преласцима спортиста из једне у 

другу спортску организацију; 

- и друга значајна питања из ове области. 

4) Правилник о спречавању негативних појава у КБСС 

 Овим правилником се регулишу следећа питања: 

- мере за спречавање негативних појава у спорту (допинг, насиље и 

недолично понашање и сл.);  

- лажирање спортских резултата, расизам и шовинизам и сл.; 

- казнене мере заучињене прекршаје. 

- и друга значајна питања из ове области. 

5) Правилник о медицинској заштити КБСС; 

 Овим правилником се регулишу следећа питања: 

- медицинска заштита спортиста; 

- лекарски прегледи судија; 

- заштита спортиста од допинга;  

- заштита спортиста од претеране употребе суплемената. 

- и друга значајна питања из ове области. 

6) Дисциплински правилник КБСС 

 Овим правилником се регулишу следећа питања: 

- дисциплински поступак; 

- дисциплинске казне; 

- и друга значајна питања из ове области. 

7) Правилник о стручном раду КБСС 

 Овим правилником се регулишу следећа питања: 

- обављање стручног рада у спортским организацијама; 

- школовање и оспособљавање спортских стручњака и стручњака у 

спорту; 

- издавање дозвола за рад (лиценца)  спортских стручњака; 

- евиденција стручњака у спорту; 

- статус службених лица на такмичењима; 

- и друга значајна питања из ове области. 

8) Судијски правилник КБСС 

 Овим правилником се регулишу следећа питања: 

- правила суђења; 
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- категоризација судија: 

- полагање за националну категорију; 

- стручно усавршавање судијског кадра; 

- накнаде трошкова за суђење на кик бокс такмичењима: 

- ограничења; 

- оцењивање суђења: 

- и друга значајна питања из ове области. 

9) Правилник о комисијама и интересним удружењима у КБСС 

 Овим правилником се регулишу следећа питања: 

- сталне комисије УО КБСС; 

- повремене комисије Скупштине и УО КБСС: 

- делокруг рада сталних комисија; 

- начин избора председника и чланова сталних комисија 

- организација рада струковних удружења у КБСС 

- и друга значајна питања из ове области. 

Члан 3. 

 Спортска правила доноси Управни одбор Савеза.  

Члан 4. 

 Правилнци из члана 2. се доносе као посебни правилници на седницама Управног 

одбора и чине саставни део Спортских правила Савеза. 

Члан 5. 

 Спортска правила Савеза са посебним Правилницима се достављају у року од 15 

дана од дана усвајања Министарству омладине и спорта Републике Србије. 

Члан 6. 

 Измене и допуне Спортских правила Савеза доноси Управни одбор на предлог: 

Председника савеза, 1/3 чланова Управног одбора или на предлог најмање 1/3 чланова 

Скупштине Савеза. 

Члан 7. 

 Спортска правила Савеза и посебни Правилници који чине саставни део 

Спортских правила Савеза се објављују на званичној интернет страници Савеза и ступају 

на снагу 8 (осмог) дана од дана усвајања на седници Управног одбора Савеза. 

У Београду, 25.05.2013. 

Кик бокс савез Србије 

Председник 

         Др Борислав Пелевић 

Спортска правила КБСС су објављена  на званичној интернет страници КБСС 

www.kick.rs  

и ступила су на снагу 03.06.2013. 

 



СПОРТСКА ПРАВИЛА КБСС 

 8

ПРИЛОГ – ПРАВИЛНИЦИ: 

 

1) Такмичарски правилник KБСС, (усвојен 25.05.2013.) 

2) Правилник о организацији такмичења и учешћу на такмичењу KБСС, (усвојен 

25.05.2013.) 

3) Регистрациони правилник КБСС, (усвојен 25.05.2013.) 

4) Правилник о спречавању негативних појава у КБСС, (усвојен 25.05.2013.) 

5) Правилник о медицинској заштити КБСС, (усвојен 25.05.2013.) 

6) Дисциплински правилник КБСС, (усвојен 25.05.2013.) 

7) Правилник о стручном раду у КБСС (усвојен 25.05.2013.) 

8) Судијски правилник КБСС (усвојен 25.05.2013.) 

9) Правилник о комисијама и интересним удружењима у КБСС, (усвојен 

25.05.2013.) 

 

 


