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На основу члана 44. Статута Карате федерације Србије Управни одбор Карате федерације 
Србије на седници одржаној дана 03.09.2013. године, донео је 
 
 

ПРАВИЛНИК 
О СТРУЧНОМ ОСПОСОБЉАВАЊУ И ЛИЦЕНЦИРАЊУ 

КАРАТЕ ТРЕНЕРА И ИСПИТИВАЧА У СРБИЈИ 
 
 
 
 

I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 
 

Члан 1. 
Овај Правилник се доноси како би се стручна питања у Карате федерацији Србије уредила у 
складу са одредбама Закона о спорту, Правилником о дозволи за рад спортских стручњака, 
Правилником о стручном оспособљавању за обављање одређених стручних послова у спорту и 
Правилником о номенклатури спортских занимања и звања, са циљем унапређења едукативно-
тренажног рада у карате спорту. 

 
Члан 2. 

Правилник о стручном оспособљавању и лиценцирању карате тренера у Србији треба да 
омогући:  
 
- бољу едукацију карате стручњака и стручњака у карате спорту,  
- утврђивање звања и рангирања карате стручњака у карате спорту,  
- организацију научно-стручних скупова, семинара, трибина и стручних расправа са 

циљем подизања стручне оспособљености карате стручњака на жељени ниво који је у 
складу са плановима и амбицијама КФС. 

 
Овим Правилником утврђују се и критеријуми на основу којих ће се утврдити ко, када и под 
којим условима може стећи одређену лиценцу као карате стручњак у карате спорту.  
 

Члан 3. 
Све активности на едукацији и лиценцирању карате тренера води Председник Комисије за 
едукацију и лиценцирање којег именује Управни одбор КФС на предлог Председника КФС, 
који је еминентни спортски радник са адекватним стручним карате образовањем. 
Председник Комисије за едукацију и лиценцирање предлаже Управном одбору још два члана из 
редова спортских стручњака који чине Комисију.  
 
 

II ДЕЛОКРУГ РАДА 
 

1. ЕДУКОВАЊЕ КАРАТЕ СТРУЧЊАКА И СТРУЧЊАКА У КАРАТЕ СПОРТУ 
 

Члан 4. 
Основна делатност Комисије за едукацију и лиценцирање је едукација карате стручњака и 
стручњака у карате спорту у циљу подизања квалитета рада и нивоа потребног знања како би се 
на адекватан начин могли испунити планови и циљеви које је пред карате стручњаке поставио 
УО КФС.  
 
Едукацију карате стручњака и стручњака у карате спорту, Комисија за едукацију и 
лиценцирање вршиће перманентно током целе године кроз: 
- праћење стручног рада на тренинзима карате клубова,  
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- праћење и анализирање наступа наших такмичара на такмичењима у земљи и 
иностранству, 

- објављивањем стручних публикација на сајту КФС којима ће се карате стручњацима 
помоћи у стручном усавршавању,  

- активно ангажовање и помоћ у раду националних селекција. 
Комисија за едукацију и лиценцирање обавезна је да подноси извештаје о свом раду УО КФС . 
 
 
2. УТВРЂИВАЊЕ ЗВАЊА И РАНГИРАЊА КАРАТЕ СТРУЧЊАКА - ЛИЦЕНЦИРАЊЕ 

 
Члан 5. 

У складу са одредбама Закона о спорту и Правилником о номенклатури спортских занимања и 
звања  
Комисија за едукацију и лиценцирање врши утврђивања звања и рангирање карате стручњака у 
зависности од стручних квалификација и критеријума предвиђених овим Правилником. 
 

Члан 6. 
Тренерске лиценце (дозволе за рад) издаје КФС на основу спроведене процедуре Комисије за 
едукацију и лиценцирање, а могу је добити само карате стручњаци:  
- који су чланови КФС  
- који су држављани Републике Србије  
- који су здравствено способни за обављање стручног рада у карате спорту 
- који су испунили све обавезе у погледу едуковања и присуствовања научно-стручним 

скуповима, семинарима, камповима и предавањима у организацији КФС  
- који су успешно положили испит на лиценцирању 
- који су платили чланарину и накнаду за издавање лиценци. 
- који поседују звање мајсторског кандидата – браон појас 
 
 

2.1 ОВЕРА ЛИЦЕНЦЕ ТРЕНЕРА – СТРАНОГ ДРЖАВЉАНИНА 
 
Страни држављани, карате стручњаци су обавезни да пре захтева за добијање лиценце, 
Комисији доставе стручне квалификације и биографију. На основу приложене документације и 
спроведене процедуре Комисија за едукацију и лиценцирање може предложити УО КФС 
издавање тренерске лиценце страном држављанину за једну такмичарску сезону, уз обавезно 
испуњавање и других услова утврђених прописима којима се уређује област запошљавања 
страних држављања у Републици Србији. 
 
 

2.2 ВРСТЕ ЛИЦЕНЦИ 
 

Члан 7. 
Тренери могу да добију једну од следећих лиценци: 
- „А“ ЛИЦЕНЦА 
- „Б“ ЛИЦЕНЦА 
- „Ц“ ЛИЦЕНЦА 
- „Д“ – Привремену лиценца  
 
Право на тренерску лиценцу има појединац који задовољава један од услова предвиђених за 
добијање сваке лиценце, и то:  
 
„А“ ЛИЦЕНЦА: 
• Доктор наука из области спорта и физичког васпитања, дисертација из области карате 

спорта;  
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• Магистар наука из области спорта и физичког васпитања - теза са темом из карате 
спорта;  

• Мастер из области спорта и физичког васпитања – мастер рад са темом из карате 
спорта.  

• Тренер који је завршио Факултет спорта и физичког васпитања са дипломским радом из 
карате спорта.  

• Тренер који има диплому са Високе струковне школе - усмерење карате спорт.  
• Тренер који је са такмичаром или екипом освојио једно од првих осам места на 

такмичењима (Светско првенство, Европско првенство) у сениорској конкуренцији или 
једно од прва три места на регионалном првенству Европе, или клупску шампионску 
титулу у европским куповима и да има најмање завршен програм стручног 
оспособљавања III нивоа (240 часова) – оперативни тренер карате спорта. 

• Тренер који је са такмичаром или екипом освојио једно од прва три места у кадетској и 
јуниорској конкуренцији на Светском или Европском првенству и има најмање завршен 
програм стручног оспособљавања III нивоа (240 часова) – оперативни тренер карате 
спорта.  

• Појединац који је као такмичар освојио једно од прва три места на великим 
такмичењима (Светско првенство, Европско првенство) у сениорској конкуренцији и 
има најмање завршен програм стручног оспособљавања III нивоа (240 часова) – 
оперативни тренер карате спорта. 

• Тренер који је са екипом освојио титулу првака државе у сениорској конкуренцији и 
има најмање завршен програм стручног оспособљавање III нивоа (240 часова)- 
оперативни тренер карате спорта. 

Тренери који су у свом школовању стекли академско звање доктора или магистра наука из 
области спорта и физичког васпитања са темама из карате спорта не полажу испит на 
лиценцирању. 
 
„Б“ ЛИЦЕНЦА: 
• Тренер који је завршио Факултет спорта и физичког васпитања, а нема дипломски рад 

са темом из карате спорта и има завршен програм стручног оспособљавања III нивоа 
(240 часова) –оперативни тренер карате спорта  

• Тренер који има диплому Вишег спортског тренера – усмерење карате спорт.  
• Тренер који има диплому Вишег спортског тренера, а нема усмерење карате спорт и 

има завршен програм стручног оспособљавања III нивоа (240 часова) – оперативни 
тренер карате спорта.  

• Тренер који је као тренер репрезентације учествовао на такмичењима (Светско 
првенство, Европско првенство) у сениорској конкуренцији и има завршен програм 
стручног оспособљавања III нивоа (240 часова) – оперативни тренер карате спорта.  

• Тренер који је са такмичарем или екипом освојио од петог до осмог места у кадетској и 
јуниорској конкуренцији на Светском или Европском првенству и има завршен програм 
стручног оспособљавања III нивоа (240 часова) – оперативни тренер карате спорта.  

• Тренер који има завршен програм стручног оспособљавања III нивоа (240 часова) – 
оперативни тренер карате спорта и најмање 3 година рада у карате клубовима 
клубовима. 

 
„Ц“ ЛИЦЕНЦА 
• Тренер који има завршен програм стручног оспособљавања III нивоа (240 часова) – 

оперативни тренер карате спорта, а има мање од 3 година рада у карате клубовима.  
• Тренер који има завршен програм стручног оспособљавања I и II нивоа (60 и 120 

часова) – спортски инструктор – демонстратор. 
 
„Д“ Привремена лиценца 
Привремена лиценца се издаје у следећим ситуацијама: 
• Ако су тренери уписали један од нивоа стручног оспособљавања тренера у обавези су 

да у року од 1 године од издавања привремене лиценце добију диплому.  
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• Ако су студенти Високе струковне школе за тренере и Факултета спорта и физичког 
васпитања у обавези су да пре сваке такмичарске сезоне прикажу на увид доказе о 
успешности школовања.  

 
Члан 8. 

Комплетна документација у поступку лиценцирања мора да садржи: 
• Захтев за издавање лиценце, 
• Кратку радну биографију (CV) 
• Две фотографије, 
• Доказ о уплати чланарине и накнаде за издавање лиценце, 
• Доказ о стеченом степену образовања, стручне оспособљености и друге потребне доказе 

из Чл.7. овог Правилника, у зависности од врсте лиценце која се тражи, 
• Потврду о учешћу у обавезним едукативним активностима у организацији КФС и 

регионалних савеза 
• Потврду да је од периода стицања претходне дозволе за рад обавио професионалну 

праксу (практичан рад) у трајању од најмање 90 сати. 
 
 

2.3 ОВЕРА И УСЛОВИ ЗА ОБНОВУ ЛИЦЕНЦИ 
 

Члан 9. 
Карате стручњаку се може обновити дозвола за рад ако је у периоду важења дозволе за рад 
обавио годишње најмање осам часова стручног усавршавања, од којих најмање пет из области 
за коју је стекао дозволу за рад. 
Тренерске лиценце се оверавају на почетку такмичарске сезоне. Да би тренери стекли право на 
оверавање лиценци потребно је да поред одговарајућих квалификација испуне следеће услове: 
• да учествују на научно-стручним скуповима, зимској или летњој карате школи и 

семинарима у организацији Комисије за едукацију и лиценцирање Карате федерације 
Србије, при чему су обавезни да се појаве као предавачи уколико се укаже потреба за 
њиховим ангажовањем.  

• да учествују на научно-стручним скуповима, зимској или летњој карате школи и 
семинарима у организацији Комисије за едукацију и лиценцирање КФС 

• да учествују на научно-стручним скуповима, зимској или летњој карате школи и 
семинарима у организацији Комисије за едукацију и лиценцирање КФС и семинарима у 
организацији регионалних савеза 

• да учествују на научно-стручним скуповима, зимској или летњој карате школи и 
семинарима у организацији Комисије за едукацију и лиценцирање КФС и семинарима у 
организацији регионалних савеза, као и да ураде семинарски рад на тему одређену од 
стране Комисије за едукацију и лиценцирање.  

• да плате накнаду за издавање лиценце. Накнада за издавање лиценце плаћа се у 
једнократном годишњем износу, у складу са одлуком УО КФС. 

• да доставе копију уговора са клубом о ангажовању . 
 

Члан 10. 
Тренери којима је издата дозвола за рад (лиценца) од стране Светске карате федерације (WKF) 
не полажу испит на лиценцирању и лиценца важи за период за који је издата. 
 
 

2.4 ЛИЦЕНЦЕ И РАНГ ТАКМИЧЕЊА 
 

Члан 11. 
Карате стручњаци који остваре право на лиценцу за наредну такмичарску сезону могу водити 
екипе у лигашким такмичењима и то:  
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„А“ ЛИЦЕНЦА и „Б“ ЛИЦЕНЦА 
• Национална Премијер лига Србије  
• Национална “А” карате лига Србије  
• Регионалне лиге  
 
„Ц“ ЛИЦЕНЦА и „Д“ – Привремена лиценца  
• Регионалне лиге  
 

Члан 12. 
На појединачним такмичењима такмичаре могу водити тренери са свим издатим лиценцама. 
 

Члан 13. 
Лиценца се издаје на лични захтев тренера и важи три године, у складу са Законом о спорту 
Републике Србије. 
 

Члан 14. 
Лиценца важи за такмичарску сезону за коју је оверена. 
 

Члан 15. 
Лиценца се одузима уколико тренер не поштује Статут, Кодекс и нормативна акта КФС, ако 
обавља стручни рад за који му није издата дозвола за рад, или је доставио лажну документацију 
ради добијања лиценце. 
Карате стручњак коме је одузета дозвола за рад мора у року од осам дана од дана пријема 
одлуке о одузимању дозволе за рад да је врати. 
 

Члан 16 
Лиценце (дозволе за рад) за Испитиваче издаје КФС на основу спроведене процедуре Комисије 
за едукацију и лиценцирање, а могу је добити само карате стручњаци:  
- који су чланови КФС  
- који су држављани Републике Србије  
- који су здравствено способни за обављање стручног рада у карате спорту, 
- који су испунили све обавезе у погледу едуковања и присуствовања научно-стручним, 

скуповима, семинарима, камповима и предавањима у организацији КФС  
- који су успешно положили испит на лиценцирању 
- који су платили чланарину и накнаду за издавање лиценци. 
Кандидата за испитивача предлаже, искључиво клуб чији кандидат је члан. 
 

Члан 17. 
Лиценцни ипитивач постаје се похађањем лиценцног семинара за испитиваче, те успешним 
решавањем теста. 
 

Члан 18. 
Лиценца се издаје на лични захтев испитивача и важи 3 (три) године. 
 

Члан 19. 
Комплетна документација у поступку лиценцирања мора да садржи: 
• Захтев за издавање лиценце, 
• Кратку радну биографију (CV) 
• Две фотографије, 
• Доказ о уплати чланарине и накнаде за издавање лиценце, 
• Доказ о стеченом степену образовања, стручне оспособљености , 
• Потврду о учешћу у обавезним едукативним активностима у организацији КФС и 

регионалних савеза 
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Члан 20. 
Испитивачу се може обновити дозвола за рад ако је у периоду важења дозволе за рад похађао 
лиценцни семинар за испитивача. 
Лиценце за испитиваче се оверавају на почетку такмичарске сезоне. 
 

Члан 21. 
Лиценца се одузима уколико испитивач не поштује Статут, Кодекс и нормативна акта КФС, ако 
обавља стручни рад за који му није издата дозвола за рад, или је доставио лажну документацију 
ради добијања лиценце. 
Испитивач коме је одузета дозвола за рад мора у року од осам дана од дана пријема одлуке о 
одузимању дозволе за рад да је врати. 
 
 

3 ОРГАНИЗАЦИЈА НАУЧНО-СТРУЧНИХ СКУПОВА, СЕМИНАРА И ТРИБИНА 
 

Члан 22. 
Карате стручњаку се може обновити дозвола за рад ако је у периоду важења дозволе за рад 
обавио годишње најмање осам часова стручног усавршавања, од којих најмање пет из области 
за коју је стекао дозволу за рад. 
Тренерске лиценце се оверавају на почетку такмичарске сезоне. Да би тренери стекли право на 
оверавање лиценци потребно је да поред одговарајућих квалификација испуне следеће услове:  
Комисија за едукацију и лиценцирање организоваће за све карате стручњаке и стручњаке у 
спорту, следеће активности: 
- Научно-стручни симпозијум „Наука и карате спорт“  
- Зимску и летњу карате школу, 
- Националне и регионалне семинаре, 
- Саветовања и стручне трибине у зависности од интереса карате стручњака. 
 
 

III ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 
 

Члан 22. 
Сва тумачења одредби овог Правилника, његове измене и допуне као и усклађивање са општим 
актима  
КФС и законским прописима у надлежности су УО КФС. 
 

Члан 23. 
Овај Правилник ступа на снагу даном усвајања. 
 
 
 
 
 
 Председник КФС 
 
       
 Славољуб Пипер 


