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Члан 1. 

 
Правилник о раду Техничке комисије (у даљем тексту ТК) доноси се на основу Члана 
35 Статута КСС, став 1 тач. 6 и усваја га Управни одбор на предлог Техничког 
директора (у даљем тексту ТД). 
 

Предлог текста Правилника се усваја простом већином гласова чланова ТК. 
 
ТД представља ТК у комуникацији са клубовима и органима КСС. 

 
Члан 2. 

 
Овим Правилником се дефинишу : 

I. Чланство у ТК   
II. Конституисање ТК 

III. Начин рада 
IV. Задаци и делокруг надлежности 
V. Искључење из чланства 

VI. Престанак рада ТК 
VII. Ступање на снагу Правилника  

 
 I) Чланство у ТК 

 
Члан 3. 

 
Састав ТК чини Технички директор и 4 (четири) члана које предлаже ТД а који су 
делегирани од стране својих матичних клубова сходно Члану 47 став 4 Статута КСС. 
 
 ТД бира Скупштина КСС на предлог Председника КСС на начин дефинисан 
Статутом КСС. 
 
 

Члан 4. 
 

Критеријум за избор чланова ТК је следећи : 
 Звање мајстора Кендо-а трећи дан (минимум). 
 Вишегодишње искуство (минимум 5 година) у Кенду. 
 Да је делегиран од стране клуба и предложен од стране ТД. 
 Да се против њега не води дисциплински поступак или да против њега није изречена 

дисциплинска мера. 
 
 

Члан 5. 
 

Права и обавезе чланова ТК : 
 Да познају опште кодексе Кендо-а дефинисане актима ЕКФ-а, ФИК-а и ЗНКР-а. 
 Да се придржавају одлука које је донела ТК. 
 Да, сходно усвојеном календару и распореду, буду делегати на такмичењима, 

семинарима и полагањима за ученичка и мајсторска звања у организацији КСС.  
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 Да познају све одредбе Правилника о суђењу и других докумената којим се регулишу 
техничка питања издатих од стране ИКФ-а. 
 

 Да прате измене у правилима суђења и техничким питањима које доносе Техничке 
комисије ЕКФ-а и ФИК-а. 

 Да буду бирани за члана Судијске организације. 
 Да буду бирани за члана Комисије за полагање за Дан и Кyу звања. 

 
 

II) Конституисање ТК 
 

Члан 6. 
 

ТК формира и разрешава дужности Управни одбор КСС у складу са Статутом 
КСС.  
 
Процедуру за разрешавање чланова ТК може покренути сама ТК већином гласова, ТД и 
Управни одбор КСС већином гласова као и клуб који га је делегирао. 
 
Мандат чланова ТК није ограничен али је подложан реизбору после 4 године на 
седници Управног одбора или Скупштине а у складу са Чланом 47 став 1 Статута КСС. 
 

Мандат члана ТК престаје са мандатом ТД а у складу са Чланом 49 Статута 
КСС. 
 

Техничког директора бира и разрешава дужности Скупштина КСС.  
Предлог за избор и смену ТД може дати Председник КСС, Управни одбор и Скупштина 
КСС већином гласова. 
 

III) Начин рада. 
 

Члан 7. 
 
ТК је самостална у свом раду. Одлуке које доноси су извршне осим за питања за која 
нема овлашћења односно за које су надлежна друга тела КСС на начин прописан 
Статутом КСС. 
 

Састанци ТК се заказују према потреби а најмање два пута годишње. 
 

Састанак ТК сазива ТД 7 дана унапред путем електронске поште. 
  

Састанак ТК комисије може иницирати и проста већина чланова ТК. 
 
У позиву за састанак ТД мора навести разлоге за сазивање као и дневни ред. Чланови 
ТК, уколико сматрају неопходним, могу предложити и допунске тачке дневног реда уз 
обавезу да исте доставе другим члановима и ТД, најкасније три дана пре одржавања 
седнице. О укључењу ових тачака одлучује ТК на састанку већином гласова. 
 
О својим одлукама ТД обавештава Управни одбор и клубове електронском поштом а 
најкасније у року од 7 дана. 
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На одлуке ТК клубови могу упутити приговор у року од 3 дана. ТК је у обавези да 
одговори на приговор у року од 7 дана. Жалбе на одлуке ТК могуће су само у смислу 
става 1 овог Члана правилника. 
 
ТК приликом доношења одлука из свог домена сарађује са клубовима, члановима и 
телима КСС и стара се да све манифестације организоване од стране КСС буду у 
сагласности са важећим правилима која су прописана од стране ЕКФ-а и ФИК-а. 
 
У случају да процени да су током одржавања ових манифестација нарушена правила 
суђења, кодекс Кендоа и други релевантни услови, ТК може преко ТД поднети пријаву 
Дисциплинској комисији против организатора манифестација, чланова, клубова или 
функционера КСС. 
 
 

Члан 8. 
 
Чланови ТК на манифестацијама у организацији КСС у својству званичних лица морају 
бити униформисано одевени било у складу са важећим прописима које је прописао 
ИКФ било у складу са интерном одлуком ТК. 
 
 

Члан 9. 
 
Чланови ТК у својству службених лица на манифестацијама у организацији КСС су 
обавезни да се понашају у складу са кодексом Кендоа, да врше своју функцију потпуно 
аутономно на основу личне, стручне процене. 
 
По завршетку манифестације члан ТК који је присуствовао у својству делегата мора 
поднети извештај ТД у року од 3 дана. У случају да се у извештају наводи да је дошло 
да озбиљних повреда принципа Кенда у смислу Члана 6 став 7 овог Правилника, ТД 
сазива у накраћем року састанак ТК. 
 

Члан 10. 
 

Члан ТК не може у исто време бити делегат на манифестацији у организацији КСС 
(такмичење, полагање и др.) и активни учесник (такмичар, судија, члан Комисије за 
полагање). 
 
 

IV) Задаци и делокруг надлежности 
 

Члан 11. 
 
 Задаци ТК : 

 Формирање датотеке чланова КСС по клубовима са свим релевантним подацима 
(датотека је јединствена на нивоу КСС и клубови су дужни да их периодично, на захтев 
ТК, ажурирају) 

 Дефинисање критеријума за лиценцирање клубова и такмичара 
 Доношење Правилника о такмичењу   
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 Доношење Правилника о полагању за Дан и Кyу звања 
 Доношење критеријума за организацију семинара 
 Доношење Правилника о судијској организацији 
 Праћење рада ТК ФИК-а, ЕКФ-а и имплементирање њихових одлука 

 Ажурирање комплетне документације КСС која се односи на техничке критеријуме 
прописане од ФИК-а и ЕКФ-а 

 Предлагање календара КСС 
 Предлагање кандидата за Селектора репрезентативних селекција 
 Сарадња са Селектором, пружање логистичке помоћи, оцењивање рада 

Селектора 
 Дефинисање критеријума за стручни рад у клубовима 
 Лиценцирање спортских стручњака за рад у клубовима 
 Координација са осталим органима у КСС  

 Сарађује са Антидопинг агенцијом Републике Србије и имплементира правила којим се 
регулише антидопинг контрола 
 
 

Члан 12. 
 
 ТК саставља и усваја све правилнике и критеријуме наведене у Члану 9.  
  
Усвојена документа ТД доставља клубовима електронском поштом ради информације у 
року од 7 (седам) дана. 
 
Клубови су дужни да у  року од 15 (петнаест) дана дају евентуалне примедбе или 
сугестије електронском поштом. 
 
 ТК комисија је дужна да размотри све пристигле дописе и усвоји коначан текст 
свих докумената. 
 
 Усвојена документа су обавезујућа за све чланове КСС. 
 
 

V) Искључење чланова 
 

Члан 13. 
 

Члана ТК може бити искључен уколико : 
 не учествује у раду ТК (континуирано не присуствује седницама без одговарајућег 

оправдања) 
 не извршава своје обавезе претходно договорене на састанцима ТК 
 омета рад ТК, бојкотује њене одлуке и функцију ТД 

 
Пре долуке о искључењу ТД упућује опомену члану ТК електронском поштом. У 
случају понављање исте или друге радњ која повлачи искључење ТД сазива седницу ТК 
на којој се расправља о искључењу. 
 
 
Одлуку о искључењу доноси ТК већином гласова. 
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Одлуку ТД саопштава члану у року од 7 дана електронском поштом. 
 

Члан 14. 
 

Члан ТК има право жалбе на одлуку о искључењу. Жалба се упућује ТД електронском 
поштом у року од 3 (три) дана од пријема одлуке о искључењу. 
 
ТД, у случају да процени да су разлози наведени у жалби оправдани, може сазвати 
поново састанак ТК. У случају да ТК не донесе одлуку (нема консензуса), коначну 
одлуку доноси ТД. 
 
 

VI) Престанак рада ТК 
 

Члан 15. 
 
 Престанак рада ТК може наступити из следећих разлога : 

 престанком мандата ТД 
 у случају подношења оставке ТД или већине чланова ТК 
 суспендовањем мандата ТД или ТК од стране Скупштине КСС 

 
У случају престанка рада ТК, Скупштина КСС, на предлог Председника КСС спроводи 
процедуру за избор новог ТД. 
 
 

VII) –Прелазне и завршне одредбе 

 
 

Члан 16. 
Измене и допуне овог Правилника доноси Управни одбор КСС,  а на предлог Техничке 
комисије. 

Члан 17. 
Једини меродавни орган за тумачење овог Правилника је Управни одбор КСС. 
 

Члан 18. 
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. 
_ _ _ _ _ 


