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На основу Члана 35. Статута Кендо савеза Србије, и члана 2. Спортских правила Кендо савеза 

Србије, Управни одбор Кендо савеза Србије на својој седници одржаној 20.11.2012.г. донео је  
 
 
 

ПРАВИЛНИК О СТРУЧНОМ РАДУ У КЕНДО САВЕЗУ СРБИЈЕ 
 
 
 
I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 
 

Члан 1. 

Правилник о стручном раду у Кендо савезу Србије (у даљем тексту – Правилник) регулише сва 
питања која су од значаја за успешан стручни рад у свим сегментима које покрива Кендо савез Србије (у 
даљем тексту – КСС, а посебно по питању стручног рада: 

- спортских стручњака (тренери), 
- судија, 
- делегата, 
- чланова испитних комисија 
- осталих службених лица на такмичењу. 
Овим Правилником се прописују услови које је прописао Закон о спорту и који се имплементирају и 

разрађују и у осталим нормативним актима КСС. 
 

Члан 2. 

Основни носиоци уређења система по питању стручног рада у КСС су: Управни одбор КСС, 
Техничка комисија КСС, Судијска комисија КСС, Тренерска организација КСС и др. 
 
 
II ОБАВЉАЊЕ СТРУЧНОГ РАДА У СПОРТСКИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА 
 
СПОРТСКИ СТРУЧЊАЦИ (ТРЕНЕРИ) 
 

Члан 3. 

Стручни рад у оквиру КСС могу да обављају спортски стручњаци (тренери) у кендоу и то су лица 
која имају одговарајуће образовање у области спорта, односно физичке културе или су завршили стручно 
оспособљавање одређеног нивоа. 

Поред наведеног, за обављање тренерског посла и добијање лиценце за рад неопходно је и 
испуњавање следећих услова: 

- да је кандидат пунолетан 
- да је положио за  мајсторско звање минимум 2.Дан 
- да се активно бави кендо спортом у континуитету минимум 5 година 
- да спроводи правила кендоа дефинисана у публикацијама издатим од стране ФИК-а (Светске 

кендо Федерације), ЕКФ-а (Европске кендо федерације) и КСС-а  
  

Члан 4. 

Под одговарајућим образовањем сматра се завшено образовање у следећим образовним установама: 
- Факултет за фиизичко васпитање и спорт (VII, VII-1 и VIII степен стручне спреме), 
- Струковне студије из подручја кендоа (VII степен стручне спреме),  
- Виша тренерска школа из подручја кендоа (VI степен стручне спреме). 

 
 

Члан 5. 

Под одговарајућим оспособљавањем сматра се завршено стручно оспособљавање и то: 
- Оспособљавање II нивоа (помоћни спортски тренер кендоа) или 
- Оспособљавање III нивоа (оперативни тренер кендоа). 
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Члан 6. 

На основу члана 187. став 5. Закона о спорту спортски стручњаци који обављају васпитно-образовни 
рад са децом, а који не испуњавају прописане услове у погледу степена и врсте образовања, могу и даље да 
обављају тај рад ако су до ступања на снагу овог закона најмање 25 година обављали васпитно-образовни 
рад, од чега најмање 15 година у раду са децом, на основу потврде националног гранског спортског савеза. 
 Спортски стручњаци који су имали испуњене ове услове на дан 12. април 2011. Године, а 
испуњавају и услове предвиђене у члану 3 став 2 овог Правилника,  дужни су да у року од 2 месеца по 
усвајању овог Правилника доставе у канцеларију КСС потребну документацију за признавање права на рад и 
издавање дозволе за рад (лиценце) на прописаним обрасцима од стране КСС. 

Потребни обрасци се налазе у прилогу овог Правилника и чине његов саставни део. 
 

 
III ШКОЛОВАЊЕ И ОСПОСОБЉАВАЊЕ СПОРТСКИХ СТРУЧЊАКА  
 
Школовање и оспособљавање тренера 

Члан 7. 

На основу Закона о спорту Управни одбор КСС ће склопити са високошколским установама уговоре 
о пословно техничкој сарадњи на школовању и оспособљавању спортских стручњака. 
 

Члан 8. 

Код лиценцирања тренера КСС ће признавати све издате дипломе или уверења о завршеном 
образовању у подручју спорта из смера борилачки спортови и оспособљености од стране факултета спорта и 
физичког васпитања и осталих установа које су акредитоване за вршење школовања и оспособљавања 
спортских стручњака у кендо, а у складу са законским прописима. 
 
 
ДОЗВОЛА ЗА РАД (ЛИЦЕНЦА) СПОРТСКИХ СТРУЧЊАКА 
 

Члан 9. 

Издавање дозвола за рад (лиценца) спортским стручњацима врши КСС у сарадњи са 
високошколском установом  која има акредитован програм школовања кадрова из подручја спорта, а са 
којом КСС склопи уговор о пословно техничкој сарадњи. 

Управни одбор КСС формира Комисију за лиценцирање која се састоји од; Представника Техничке 
комисије КСС, Представника Тренерске организације КСС и представника факултета, а на основу ових 
Правила и осталих правила КСС. 

Управни одбор КСС на предлог Комисије за лиценцирање доноси одлуку о лиценцираним 
тренерима за период од 3 године. 

Лиценца се издаје на писмени захтев кандидата који је дужан да уз захтев поднесе доказе да 
испуњава услове предвиђене у члану 3 став 2 или у  члану 6 овог Правилника. 
 

Члан 10. 

По правилу, издавање дозволе за рад (лиценце) врши се једном годишње, а у посебним случајевима 
се дозволе за рад (лиценце) могу издати и у току текуће године под посебним околностима. 

Важење издате лиценце је 3 године од дана издавања лиценце од стране Управног одбора, и лиценца 
се по истеку наведеног рока може продужити на захтев кандидата. 

 
Члан 11. 

 У прве три године важења овог Правилника лиценцу на рок важења од 3 године ће добити сви 
тренери који имају диплому о завршеном школовању из смера кендоа или уверење о оспособљености из 
подручја кендоа, уз услов да присуствују годишњем семинару за лиценцирање.   
 

Члан 12. 

Лиценца се може обновити по истеку рока из члана 10 став 2 по захтеву спортског стручњака 
(тренера) под условом  да спортски стручњак (тренер) има минимално 100 акредитованих бодова у периоду 
од 3 године.  

Тренер који не сакупи 100 акредитованих бодова у периоду од 3 године од дана последње 
акредитације не може да добије лиценцу до испуњења услова од 100 акредитованих бодова. 

Акредитовани бодови се могу скупити по следећим основама и то: 
1) Присуствовању стручних семинара у организацији КСС (40), 
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2) Презентација рада на стручним семинарима у организацији КСС (50), 
3) Присуствовању стручно-научним семинарима у организацији:  

- Спортског савеза Србије (30),  
- Факултета за физичку културу и спорт (30),  
- Удружења тренера Србије (30), 
- Присуствовање тренерском семинару ФИК-а (50), 
- Присуствовање тренерском семинару ЕКФ-а (50), 
- И осталих стручних семинара за које се тражи верификације семинара од стране Комисије за 

лиценцирање КСС пре његовог одржавања (20), 
- Презентација рада из кендоа на стручним семинарима у организацији осталих субјеката (50). 

4) Издавање стручно-научних радова из подручја кендоа објављених у домаћим стручним издањима 
(30), 

5) Издавање стручно-научних радова из подручја кендоа објављених у иностраним стручним издањима 
(50), 

6) Израда и одбрана дипломских радова из подручја кендоа (60), 
7) Израда мастер рада и његова одбрана из подручја кендоа (80), 
8) Израда докторске дисертације и његова одбрана из подручја кендоа (100), 
9) Израда видео радова из подручја кендоа (50), 
10) Издавање књиге из подручја кендоа (80) 

 
У заградама је наведено колико је предвиђено бодова по сваком наведеном основу. 

 
 

Члан 13. 

Да би акредитовани бодови били признати од стране Комисије за лиценцирање КСС неопходно је да 
тренер приложи доказ о присуствовању семинару (сертификат или потврду) или приложи рад који је 
предвиђен у претходном члану овог Правилника. 

Докази се достављају препорученом пошиљком у канцеларију КСС најкасније од 15 дана од дана 
остваривања права на квалификационе бодове. 
 

Члан 14. 

Дозволе за рад (лиценце) КСС имају 4 нивоа вредности и то: 
- „Д“ лиценца (IV ниво лиценце), 
- „Ц“ лиценца (III ниво лиценце), 
- „Б“ лиценца (II ниво лиценца), 
- „А“ лиценца (I ниво лиценце). 

 
Члан 15. 

Нивои дозволе за рад (лиценце) везани су за следеће нивое стручне оспособљености или нивоа 
образовања и то: 

 
- „Д“ лиценца (IV ниво лиценце) * тренери без дипломе или уверења о оспособљености са 25                      

година  тренерског стажа,  
 * стручна оспособљеност III степена 
 * професор физичког васпитања и спорта са положеним испитом 
из  
    предмета борења (кендо) 
* 2 дан из кендоа или више 
 

- „Ц“ лиценца (III ниво лиценце) * професор физичког васпитања и спорта са одбрањеним 
дипломским 

  радом из кендоа и са положеним испитом из предмета борења 
* виши тренер кендоа (виша тренерска школа од 2 године) 
* 3 дан из кендоа или више 
 

- „Б“ лиценца (II ниво лиценце) * професор физичког васпитања и спорта са усмерењем из кендоа 
    у трајању од 2 године и положеним испитима из усмерења, 
 * дипломирани тренери кендоа (факултет од III године) 
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 * дипломирани професор физичког васпитања и спорта и мастер 
рад из 

    кендоа 
* 4 дан из кендоа или више 
 

-  „А“ лиценца (I ниво лиценце). * магистар спорта са магистарским радом из кендоа, 
 * доктор наука у спорту са докторском дисертацијом из кендоа 
* 5 дан из кендоа или више 
 

 
Привремена лиценца се даје за одређени временски период до годину дана и то: 

- тренери са стручном оспособљеност II  степена (120 часова оспособљавања), 
- тренери који су уписали стручно оспособљавање II или III степена, 
- тренери који су уписани на Факултету за физичку културу и спорт, 
- тренери који су уписани на струковним студијима смер кендо. 

 
Услов да се тренеру призна одређени ниво дозволе за рад (лиценце) на основу дипломе или уверења 

о оспособљености је да је тренер има минимално 2 године тренерског стажа. Уз копију дипломе о завршеном 
школовању или уверења о стручној оспособљености обавезно се прилаже и потврда клуба или савеза о 
временском периоду на који је тренер био ангажован у кендо клубу или савезу на пословима тренера. До 
испуњења 2 године активног рада тренеру се издаје привремена дозвола за рад (лиценца) за један нижи ниво 
дозволе за рад (лиценце) коју остварује на основу стечене дипломе у образовању или уверења о 
оспособљавању. У прилогу овог правилника се налази образац потврде о ангажовању и постигнутим 
резултатима као тренер у клубу или савезу. 

Испуњеност услова из претходног става се утврђује на основу достављене копије дипломе или 
уверења о оспособљеност и потврде клуба о раду и постигнутим резултатима. 

Давање лажних података по питању ангажовања тренера од стране заступника клуба подлеже 
дисциплинској и прекршајној одговорности. 

 
Члан 16. 

Тренери могу да напредују у нивоу лиценце и то највише за два нивоа лиценце и то само у случају 
да су њихови спортисти постигли врхунске спортске резултате. 

Под врхунским спортским резултатом сматрају се освојене медаље на светским и европским 
првенствима у узрасту сениора и јуниора, као и освојене титуле сениорског првака на државном првенству.  

Свака освојена медаља доноси одређени број бодова. 
 
Број бодова на основу резултата: 
 

1) Светска медаља  /сениори/  -   10 бодова 
/јуниори/  -   8 бодова 

2) Европска медаља  /сениори/  -   8 бодова 
/јуниори/  -   6 бода 

3) Сениорско прв. државе /сениори/  -   3 бода  
   
 
 За признавање једног вишег нивоа лиценце неопходно је да се тренеру признају минимално 8 
бодова на основу постигнутих резултата његовог спортисте. 
 За признавање два виша нивоа лиценце неопходно је да се тренеру признају минимално 10 бодова 
на основу постигнутих резултата његовог спортисте. 
 За освојене медаље за ниво репрезентација бодови се могу доделити за максимално 2 тренера 
(селектор и тренер).  
 За освојене медаље на СП, ЕП за ниво клуба бодови се могу доделити за максимално 2 тренера 
(једни бодови за актуалног тренера у моменту освајања медаље и једни бодови за тренера који је са 
спортистима радио у млађим узрасним категоријама). Ову потврду издаје клуб за који је спортиста 
регистрован у моменту освајања медаље.  Ако је спортиста прешао у нови клуб бодови за тренера у млађим 
узрасним категоријама се додељују тренеру из клуба који је радио са њим у млађим узрасним категоријама и 
тај клуб доставља потребну потврду. Да би се клупском тренеру признали бодови за освојене медаље мора 
да прође минимално година дана од преласка спортисте у тај клуб. 

У случају спора по овом питању коначну одлуку доноси Комисија за лиценцирање КСС. 
Давање лажних података по питању издавање потврде за тренера од стране заступника клуба 

подлеже дисциплинској и прекршајној одговорности. 
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СУДИЈЕ НА КЕНДО ТАКМИЧЕЊИМА 
 

Члан 17. 

Послове кендо судије на такмичењима КСС могу обављати само судије који испуне следеће услове: 
- да имају завршено најмање средње образовање III степена, 
- да су положили за 3. дан кендо. 
- да имају лекарски преглед о утврђивању здравственог стања, 
- да имају важећу лиценцу за текућу годину, 
- да испуњавају услове у Правилнику о номенклатури спортских звања и занимања. 

 
 

Члан 18. 

 Кендо судије у КСС разврставају се у укупно 2 категорије  и то: 
 

1. Национални судија 
2. Међународни судија 

 
Члан 20. 

Управни одбор КСС доноси Судијски правилик који регулише сва остала питања везана за суђење, 
полагање и напредовању у судијским звањима који је усаглашен са одедбама Закона о спорту, подзаконским 
актима, правилима ФИКа, ЕКФа и са овим Правилником. 
 
 

ДЕЛЕГАТИ НА КЕНДО  ТАКМИЧЕЊИМА 
 

Члан 21. 

Послове делегата на такмичењима КСС могу да обављају само спортски радници који испуне 
следеће услове: 

- да имају завршено најмање средње обазовање III степена, 
- да су положили за 2. дан кендо. 
- да имају важећу лиценцу за текућу годину. 

 

Члан 22. 

 Делегати за кендо такмичења у КСС разврставају се у две категорије и то: 
1. Делегат КСС, и 
2. Делегат приправник КСС. 

Члан 23. 

 Делегат КСС мора да има минимално 2 године стажа као делегат на кендо такмичењима. Делегат 
КСС обавља делегатски посао на званичним такмичењима КСС у свим узрасним категоријама. 
 У категорији делегат приправник КСС налази се прве две године од дана положеног теста за 
делегата КСС. Након истека од 2 године и одрађено најмање 5 делегатских послова на званичним 
такмичењима КСС, делегат приправник прелази у категорију делегат КСС.  
 
Лиценцирање делегата 

Члан 24. 

Послове лиценцирања делегата врши Техничка комисија КСС- 
По правилу издавање лиценци врши се једном годишње, а изузетно се лиценце могу издати и у току 

текуће године под посебним околностима. 
Важење издате лиценце је 1 година од дана издавања лиценце од стране Техничке комисије КСС. 
За обнављање годишње лиценце неопходно је да делегат присуствује годишњем семинару делегата 

КСС.  
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ОСТАЛА СЛУЖБЕНА ЛИЦА НА ТАКМИЧЕЊУ 

Члан 25. 

Остала службена лица на кендо такмичењу су: 
- табелари, 
- званични представници клубова, 
- лекари, 
- мериоци времена, 
- спикери, 
- редари, 
- хигијеничари. 

Заступник клуба који је технички организатор такмичења је у обавези да најкасније 60 минута пре 
званичног отварања такмичења делегату такмичења достави списак свих осталих званичних лица који су 
наведени у овом члану, а ангажовани су на том такмичењу (осим списка званичних представника клуба). 
 

Члан 26. 

Технички организатори кендо такмичења су у обавези да обезбеде присуство осталих службених 
лица на такмичењу које је под њиховом ингеренцијом. Тачан број и структуру осталих службених лица 
одређује посебно сваки технички организатор ценећи врсту и ниво кендо такмичења. По правилу кендо 
такмичења највишег нивоа у КСС захтевају и повећани број свих службених лица. 

У случају физичког напада или вербалног вређања службена лица која буду наведена у списку 
службених лица, то ће бити отежавајућа околност код одређивања висине казне починиоцу тог дела. 

Технички организатор је одговоран за ангажовање оптималног броја службених лица на кендо 
такмичењима. 
 

Члан 27. 

Остала служнбена лица могу бити ангажовани као волонтери или по уговору о привременим и 
повременим пословима односно по неком другом основу који је најповољнији техничком организатору. 
 
ЕВИДЕНЦИЈА СТРУЧЊАКА У СПОРТУ 
 

Члан 28. 
Евиденцију стручњака у спорту ради канцеларија КСС. Подаци о стручњацима у спорту се 

објављују на званичом интернет сајту КСС. 
Стручњаци у спорту су следећа лица која раде у кендо клубовима и КСС и то: 

1. председник, 
2. генерални секретар, 
3. технички секретар, 
4. директор, 
5. спортски директор, 
6. лекар, 
7. психолог, 
8. физиотерапеут, 
9. менаџер. 

 
Члан 29. 

Клубови су дужни да у року од 15 дана од дана промена ангажованих и изабраних стручњака у 
спорту доставе писмену одлуку о промени ангажованих и изабраних стручњака у спорту.у свом клубу. 
 
ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 
 

Члан 30. 
 Измене и допуне Правилника доноси Управни одбор КСС. 
 

Члан 31. 

 Једини орган меродаван за тумачење овог правилника је Управни одбор КСС. 
 

Члан 32. 
 Правилник се објављује на званичном интернет сајту КСС и ступа на снагу 8. дана од дана 
објављивања на званичном веб сајту КСС. 
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У Београду 20.12.2012. године. 

ПРЕДСЕДНИК  КСС: 
      Милош Павловић 

 
 
 
_ _ _ _ _ 
 
* - Правилник о стручном раду у КСС је објављен на званичном интернет сајту КСС _____________ 2012. г. 
и ступио је  на снагу _____________ 2012. г. 
 
_ _ _ _ _ 
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На основу члана 187. Закона о спорту (СГ РС бр. 24/2011.), а на основу писменог 
захтева и приложене документације:  
 

1. Писмене молбе тренера, 
2. Потврда клуба/савеза о раду на пословима тренера, 

 
Кендо савез Србије издаје  

 

П  О  Т  В  Р  Д  У 
 
о признавању права на стручни рад у кендо организацијама за 
 
 
 

(презиме и име) 
 
 
На основу достављене документације констатовано је да  
испуњава услове из Закона о спорту  (члан 187. став 5.) и да је ипунио следеће услове и то: 
 
 
1. Укупно година тренерског стажа:  
 
2. Укупно година рада са децом: 
 
Образложење: 
 Потврда се издаје у сврху омогућавања даљњег стручног рада у кендо клубовима и 
издавања дозвола за рад (лиценцирање) у оквиру Кендо савеза Србије и не може се 
користити у друге сврхе и намене. 
 
*********************************************************** 
 
 
Редни број потврде: 
 
Датум и место издавања потврде: 
 
 

мп   ПРЕДСЕДНИК  
КЕНДО  САВЕЗА СРБИЈЕ 

 
__________________________ 
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ПРЕДМЕТ: 
Молба за издавање о признавању права на стручни рад у кендо организацијама 
 
 
Презиме и име: _________________________ 
 
Адреса: _________________________________________ 
 
 
 

М  О  Л  Б  А 
 
 

Молим Кендо савез Србије да ми на основу члана 187. Закона о спорту (СГ РС бр. 
24/2011.), изда Потврду о признавању права на стручни рад у кендо организацијама на 
пословима тренера. 
 
 

У прилогу ове молбе достављам потвду клуба о стручном раду у протеклом 
периоду. 
 
 
Место:   ___________________ 
 

Датум:  ___________________ 
 
 

ПОДНОСИЛАЦ  МОЛБЕ: 
 

____________________ 
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На основу захтева тренера __________________________ (презиме и име) из 
_______________ 
 
Кендо 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, сен. државе 
Година 

Узрасна 
категорија 

Пласман 

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

 
 

Потврда се издаје за регулисање статуса тренера у оквиру Кендо савеза Србије и не 
може се употребљавати у друге сврхе. 
 
 
Редни број потврде: __________ 
 
Датум и место издавања потврде: _______________________________ 
 
 
      мп 
 

ЗАСТУПНИК КЛУБА: 
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___________________ 
 


