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На основу Члана 35. Статута КСС Србије, члана 102 Закона о спорту и члана 2. Спортских
правила КСС Управни одбор КСС Србије на седници одржаној 20. децембра 2012. г. усвоијо је

РЕГИСТРАЦИОНИ ПРАВИЛНИК
КЕНДО САВЕЗА СРБИЈЕ
И – ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Овим Регистрационим правилником (у даљем тексту "Правилник"), Кендо Савеза Србије (у даљем
тексту – КСС), регулише се:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

прва регистрација спортисте
пререгистрација спортиста
уговори са спортистом
прелазак спортиста
позајмица-уступање спортиста,
двојна регистрација спортиста
решавање спорних случајева,
финансијски услови регистрације,
регистрација тренера, судија, делегата.
Члан 2.

Спортиста је слободан у избору Клуба за који ће да се такмичи у складу са Законом о спорту, овим
Правилником и Уговором којим је спортиста регулисао своја права, обавезе и одговорности.
Члан 3.
Послове око регистрације спортиста врши КСС:.
КСС је надлежан за:
-

прву регистрацију спортисте
прелазак између клубова чланова КСС
позајмица-уступање спортиста чланова КСС
двојне регистрације чланова КСС
пререгистрацију спортиста КСС
склапање уговора између клубова и спортиста
раскиде уговора између клубова и спортиста

Техничку комисију КСС бира Управни одбор КСС за спровођење наведених послова у овом
Правилнику.
КСС је надлежан и за:
-

преласке спортиста између клубова из Србије и иностраних клубова.

Техничку комисију КСС, за спровођење наведених послова, бира Управни одбор КСС у складу са
Статутом КСС. Техничка комисија доноси свој Пословник о раду. Техничка комисија из својих редова бира
Комесара за регистрацију, са навођењем тачних овлашћења Комесара.
Регистровани спортисти се објављују у бази података на званичном интернет сајту КСС.
Члан 4.
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На такмичењима која организује КСС, односно њихове чланице, могу да учествују само исправно
регистровани спортисти који поседују Такмичарску књижицу, коју прописује Техничка комисија КСС у складу
са овим Правилником.

ИИ – ПОСТУПАК РЕГИСТРАЦИЈЕ СПОРТИСТЕ
1. ПРВА РЕГИСТРАЦИЈА
Члан 5.
Прва регистрација обавља се на основу писаног захтева спортисте и захтева клуба на прописаном
обрасцу за који се спортиста региструје. За малолетна лица образац уз потпис спортисте обавезно потписује и
родитељ (старатељ). Уз образац за регистацију се обавезно доставља и потврда о позитивном лекарском
прегледу, као доказ да је спортиста здравствено способан за бављење кендо спортом.
Члан 6.
Спортиста захтев за прву регистрацију подноси Техничкој комисији КСС, на обрасцу који прописује
ТК КСС, у било које доба године. Клуб је обавезан уз попуњени и потписани образац, да у електронској форми
достави и слику спортисте за електронску базу података.
Образац регистрације садржи следеће податке:
-

презиме, (име једног од родитеља/старатеља/) и име спортисте,
датум рођења,
место рођења,
адреса места боравка,
потписану изјаву да се кендо спортом бави на сопствену одговорност /за малолетне спортисте изјаву
потписује један од родитеља/старатеља/,
својеручни потпис такмичара (и једног од родитеља/старатеља у случају да је спортиста малолетан у
тренутку потписивања захтева за регистрацију),
потврду о лекарском прегледу да је спортиста способан за наступ у кендоу

У продужетку истог формулара налази се простор за захтев клуба за који спортиста има намеру да се
региструје.
Уз наведени образац потребно је доставити 2 (две) фотографије формата личне карте не старије од 6
месеци, потврде о уплати трошкова регистрације и извод из матичне књиге рођених или копију личне карте
односно пасоша.
Спортисти који се региструју први пут, стичу право наступа даном регистрације.
Члан 7.
Право наступа спортиста стиче даном како је то наведено у регистрацији, уз оверен лекарски преглед.
Члан 8.
КСС води број издатих регистрација по редоследу регистровања који се састоји од 6 цифара. Прве
четири цифре представљају редни број издате регистрације, који се одвајају косом цртом (/), а последње две
цифре представљају годину издавања регистрације.

2. ПРЕРЕГИСТРАЦИЈА
Члан 9.
Управни одбор КСС доноси одлуку о пререгистрацији свих спортиста, кад процени да је то неопходно
учинити, ради утврђивања стварног стања регистрованих спортиста и усклађивања слика младих спортиста са
реалним стањем. Пререгистарција спортиста се обавезно врши сваких 8 година.

3. УГОВОРИ
Члан 10.
3

РЕГИСТАЦИОНИ ПРАВИЛНИК КСС
Уговори могу бити: уговор са врхунским спортистима, уговори о професионалном ангажовању,
уговори о стипендирању и аматерски уговори.

а/ Уговори за врхунске спортисте
Члан 11.
Под врхунским спортистима се подразумевају спортисти који су на основу резултата стекли статус:
1. Спортисте националног разреда,
2. Спортисте међународног разреда,
3. Заслужни спортиста Србије.
Временски рок важења категоризације врхунских спортиста је следећи:
1/ СПОРТИСТИ НАЦИОНАЛНОГ РАЗРЕДА

– 1 година,

2/ СПОРТИСТИ МЕЂУНАРОДНОГ РАЗРЕДА

– 1 године,

3/ ЗАСЛУЖНИ СПОРТИСТИ

– 2 године.

Клуб и категорисани спортиста могу у складу са Законом о спорту да потпишу уговор о међусобним
правима и обавезама. Потписани уговори са категорисаним спортистима обавезно се депонују у КСС и отвара
се једино у случају раскида уговора.

б/ Уговор о професионалном ангажовању
Члан 12.
Клуб и спортиста могу склопити Уговор о професионалном ангажовању на период од једне до четири
године. Уговором се прецизирају међусобне обавезе, као и финансијска надокнада за уговорени период, као и
евентуални износ обештећења у случају превременог раскидања уговора како од стране спортиста тако и од
стране клуба. Уговор има карактер пословне тајне.
Уговор се обавезно депонује у КСС и отвара се само у случају спора везаног за раскид уговора.

в/ Уговор о стипендирању
Члан 13.
Спортисти млађи од 30 година могу да потпишу уговор о стипендирању (за спортисте млађе од 18
година потписује родитељ /старатељ/), који покрива период до потписивања Уговора за категорисане врхунске
спортисте или Уговор о професионалном ангажовању. Уговором се прецизирају међусобне обавезе између
клуба и спортисте стипендиста као и временски рок трајања уговора.

г/ Аматерски уговори
Члан 14.
Некатегорисани спортисти и спортисти без уговора могу са клубом склопити аматерски уговор у којем
прецизирају међусобна права и обавезе између клуба и спортисте као и временски рок трајања уговора.

д/ Рок уговора
Члан 15.
У рок уговора се не рачуна:
-

временски период у којем је спортиста био под казном изреченом од стране клуба (дужем од 6 месеци),
која је правовремено депонована у КССу,
временски период проведен под временском казном забране наступа (дуже од 6 месеци), изреченом од
надлежних органа КСС: општине-града, покрајине или КСС,
време проведено у затвору уколико је спортиста осуђен на више од 6 месеци затвора,
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ђ/ Раскид уговора
Члан 16.
Уколико спортиста под уговором не извршава обавезе утврђене уговором, клуб може да затражи
раскид уговора на штету спортисте.
Уколико клуб не извршава обавезе према спортисти предвиђене уговором, дуже од 60 дана, спортиста
може да тражи раскид уговора на штету клуба или измирење доспелих обавеза клуба по основу уговора.
Захтев из става 1. и 2. овог члана подноси се Техничкој комисији КСС.
На одлуку Техничке комисије може се изјавити жалба Комисији за жалбе КСС у року од 8 дана од
дана пријема одлуке.
Одлука Комисије за жалбе КСС поводом жалбе је коначна и правоснажна.

е/ Сагласност за споразумни раскид уговора
Члан 17.
Уговор се може споразумно раскинути и пре истека предвиђеног рока наведеног у уговору, у случају
да су обе стране писмено потписали сагласност за раскид уговора и доставили је КСС.

ж/ Депоновање уговора
Члан 18.
Оргинални примерак уговора који је запечаћен, а који су предвиђени овим Правилником обавезно се
депонују у КСС, најкасније 8 дана од потписивања уговора. Канцеларија КСС издаје потврду клубу и
спортисти о депоновању Уговора са тачним датумом депоновања у КСС. У случају подношења захтева за
раскид уговора, валидни су само уговори који су депоновани у КСС.
За спортисте млађе од 18 година старости у време потписивања уговора Уговор потписују уз
присуство родитеља/старатеља и њихов потпис на уговору поред потписа спортисте.

4 – ПРЕЛАСЦИ СПОРТИСТА
а/ Прелазни рок
Члан 19.
Спортиста може да промени клуб само у време прелазног рока. ПРВИ прелазни рок траје од 08. до 30.
јануара. ДРУГИ прелазни рок се траје од 01. до 25 августа.
Управни одбор КСС може својом одлуком променити време прелазног рока у текућој години, ако
за то постоје оправдани разлози.

б/ Поступак код преласка спортиста
Члан 20.
Захтев за регистрацију спортисте подноси клуб у који спортиста прелази уз следећу документацију:
1.
2.
3.

Уговор са клубом из којег спортиста одлази или писмену изјаву да нема Уговор,
Приступницу за нови клуб са датумом прелазног рока,
Изјаву спортисте да је обавестио матични клуб о намери преласка у други клуб уз навођење клуба у
који жели да пређе (доставља се копија обавештења које је упућено клубу из којег одлази и доставља
се оверен образац препоручене пошиљке) и изјаву спортисте да је измирио све финансијске обавезе
према матичном клубу.
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Захтев са наведеном документацијом обавезно се доставља Техничкој комисији КСС
препорученом пошиљком у предвиђеним терминима прелазног рока.
Члан. 21.
Спортиста који има намеру да промени клуб дужан је да писменим путем /препорученом поштом/
обавести клуб из којег одлази о својој намери, уз навођење клуба у који жели да пређе. О својој намери
истовремено обавештава и Техничку комисију КСС.
Члан 22
Спортиста који у прелазном року мења клуб у складу са овим Правилником дужан је да измири све
обавезе предвиђене Уговором са клубом из којег одлази (чланарине, опрема, реквизити и сл.).
Члан 23.
Спортиста који прелази и матични клуб морају имати регулисане све правне односе које су
произилазиле из постојања међусобног уговора.
Члан 24.
У једном прелазном року спортиста може да потпише приступницу и склопи уговор само са једним
клубом.
Уколико спортиста у прелазном року потпише приступницу за два клуба, узима се у поступак она са
старијим датумом из прелазног рока, а против спортисте се покреће дисциплински поступак.

г/ Регистрација спортиста из иностранства
Члан 25.
Спортисти из иностранства могу да буду регистровани за клубове у Србији само у прелазном року,
према међународном Правилнику ФИКа и ЕКФа, уз достављање писмене сагласности националне федерације
из које кендока долази.

х/ Регистрација спортиста за иностране клубове
Члан 26.
Спортисти из Србије могу да буду регистровани и да наступају за клубове из иностранства у складу са
овим Правилником и посебном одлуком Управног одбора КСС која садржи: време трајања уговора, висина
обештећења матичног клуба, висина обештећења КСС (када су у питању категорисани врхунски спортисти) и
обавезе спортисте око наступа за репрезентацију Србије на званичним такмичењима у организацији ФИКа и
ЕКФа.
Члан 27.
Спортиста регистрован за инострани клуб има право наступа само на појединачним такмичењима у
организацији КСС, за клуб из којег је отишао у иностранство.

5 – ПОЗАЈМИЦА-УСТУПАЊЕ СПОРТИСТА
Члан 28.
Позајмица-уступање спортиста кендока може се извршити само за време прелазног рока.
Да би спортиста остварио право наступа као позајмљен односно уступљен спортиста потребно је
Техничкој комисији да достави следеће:
-

Уговор о уступању спортисте, оверен и потписан од стране матичног клуба и клуба за који ће
спортиста наступити и уз својеручни потпис спортисте (за малолетне спортисте потписује родитељ
/старатељ/, Уговором се регулишу права и обавезе између клубова и спортисте;
У уговору се обавезно наводи временски рок трајања уговора, с тим да завршетак уговора мора бити
за време прелазног рока (ПРВОГ или ДРУГОГ прелазног рока).
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Члан 29.
Позајмљени-уступљени спортиста има право наступа на појединачним и екипним такмичењима само
за клуб за који је уступљен у наведеном периоду у уговору.
Након истека периода за који је уступљен, спортиста аутоматски стиче право наступа за клуб који га је
позајмио, без подношења захтева за повратак у клуб
Позајмљени-уступљени спортиста може у истом прелазном року да буде регистрован и на двојну
регистрацију.

6 – ДВОЈНА РЕГИСТРАЦИЈА
Члан 30.
Спортисти који су регистровани за један клуб, имају право на двојну регистрацију коју могу обавити
у прелазним роковима, само за наступ у екипним такмичењима.
Двојном регистрацијом спортиста остварује право наступа на појединачним такмичењима само за
клуб за који је регистрован,.
Члан 31.
Да би се остварило право на двојну регистрацију, потребно је да клуб за који спортиста жели да
наступи Техничкој комисији достави заједнички уговор о двојној регистрацији спортисте, оверен и
потписан од стране клуба у којем је регистрован и клуба за који ће спортиста да наступи на двојну
регистрацију у екипним мечевима и уз својеручни потпис спортисте (за малолетне спортисте потписује
родитељ /старатељ/.
Уговором се регулишу права и обавезе између клубова и спортисте као и период на који спортиста
наступа на двојну регистрацију.
Максимална дужина уговора о двојној регистрацији може да буде до једне године, најдуже до 31.
децембра текуће године.

7 – РЕШАВАЊЕ СПОРНИХ СЛУЧАЈЕВА
Члан 32.
Новорегистровани кендисти се објављују у бази података КСС која се објављују на wеб сајту КСС. У
случају нетачних података објављених у бази података клуб је дужан да тражи исправку података од Комесара
за регистрацију.
Након завршеног прелазног рока и након седнице Техничке комисије, препорученом пошиљком
обавештавају се све заинтересоване стране са правном поуком о праву на жалбени поступак о извршеној
регистрацији. Жалба се подноси Комисији за жалбе у року од 8 дана по пријему решења Регистрционе
комисије.
Спортисти регистровани у време прелазног рока, регистровани за нови клуб, позајмљени-уступљени
спортисти, спортисти регистровани на двојну регистрацију, стичу право наступа даном доношења одлуке
Техничке комисије.
Уложена жалба на исправност регистрације не ускраћује право спортисти да се такмичи (уз доказ о
извршеном лекарском прегледу), а остварени резултати се потврђују клубу у чију корист је решена жалба.
Рок решавања жалбе је највише 15 дана од дана када је жалба поднета.
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8 – ФИНАНСИЈСКИ УСЛОВИ РЕГИСТРАЦИЈЕ
Члан 33.
Трошкови регистрације сениора, јуниора износи 500 динара. Средства се уплаћују преко вирмана или
готовином за време израде регистрације на рачун савеза који врши регистрацију кендиста.
За спортисте који се региструју на двојну регистрацију и позајмљени-уступљни спортисти трошкови
регистрације износе 1.000 динара.
За спортисте који мењају клуб у прелазном року трошкови регистрације износе 2.000 динара.
За иностране спортисте који се региструју за клуб у Србији трошкови регистрације износе 5.000
динара.
Трошкови пререгистрације кендока износе 200 динара за све регистроване такмичаре без обзира на
узрасну категорију.
Управни одбор донсои одлуку о промени цена наведених у овом члану.

9 – РЕГИСТРОВАЊЕ ТРЕНЕРА, СУДИЈА, ДЕЛЕГАТА
Члан 34.
Тренери
Сви кендо тренери морају да буду регистровани у бази података коју води канцеларија КСС.
Тренери који су ангажовани од стране кендо клубова чланова КСС воде се у бази података КСС
као тренери тих кендо клубова.
Клубови чланови КСС морају најкасније у року од два месеца од дана ступања на снагу овог
правилника да доставе канцеларији КСС потписани Уговор о ангажовању тренера за рад у клубу. Уговор може
да буде: волонтерски, хонорарни или професионални.
Тренерска органиизација преко канцеларије КСС води базу података о дозволама за рад (лиценца)
кендо тренерима, као и временски период на који је дозвола за рад издата.
Кендо тренер може да пређе да ради у други кендо клуб у сваком тренутку, ако клуб са којим има
потписан Уговор о ангажовању достави канцеларији КСС споразумни раскид уговора. Нови кендо клуб је
дужан да достави канцеларији КСС нови Уговор о ангажовању. У случају да након споразумног раскида
уговора или истека уговора који није продужен, кендо тренер не потпише нови уговор ни са једним кендо
клубом, дужан је да достави потписну изјаву канцеларији да тренутно није ангажован у ни једном кендо клубу
који је члан КСС.
У случају спора на релацији клуб – кендо тренер, незадовољна страна може поднети жалбу
Комисији за жалбе КСС која је надлежна да донесе одлуку у И степену. У другом степену за решавање спора
надлежна је Арбитражна комисија Спортског савеза Србије.
Члан 35.
Судије
Све кендо судије морају да буду регистровани у бази података који води канцеларија КСС са
наведеним судијским звањем који судија поседује.
Судијска комисија је дужна да канцеларији КСС достави извештај о напредовању судија најмање
једном годишње са ажурираним подацима о судијским категоријама.
Судијска комисија је дужна да канцеларији КСС достави годишњи извештај о лиценцираним
судијама који су стекли услов да суде у текућој години.
.
Члан 36.
Делегати
Сви кендо делегати морају да буду регистровани у бази података који води канцеларија КСС са
наведеним делегатским звањем који делегати поседује.
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Судијска комисија је дужна да канцеларији КСС достави годишњи извештај о лиценцираним
делегатима који су стекли услов да обављају посао делегата у текућој години.

10 - ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 37.
Спортисти регистровани пре ступања на снагу овог Правилника сматрају се исправно регистровани.
Члан 38.
Измене и допуне овог Правилника доноси Управни одбор КСС, а на предлог Техничке комисије.
Члан 39.
Једини меродавни орган за тумачење овог Правилника је Управни одбор КСС.
Члан 40.
Правилник се објављује на званичном веб сајту КСС и ступа на снагу 8. (осмог) дана од дана
објављивања на званичном wеб сајту КСС*.
У Београду, 20. децембра 2012. године.
ПРЕДСЕДНИК КСС:
Милош Павловић
_____
* - Регистрациони правилник КСС је објављена на званичном интернет сајту КСС _____________ 2012. г. и
ступили су на снагу _____________ 2012. г.
_____
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