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ПРАВИЛНИК

О ЧЛАНСТВУ И РЕГИСТРАЦИЈИ

26.Децембар 2013.године

ПРАВИЛНИК О ЧЛАНСТВУ И РЕГИСТРАЦИЈИ

На основу члана 65. Статута Џудо Савеза Србије, Управни одбор Џудо
савеза Србије дана 26. децембар 2013. године донео је следећи:

ПРАВИЛНИК О ЧЛАНСТВУ И РЕГИСТРАЦИЈИ
ЏУДО САВЕЗА СРБИЈЕ

ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Џудо савез Србије ( у даљем тексту: Савез или ЏСС) је национални грански
савез удружених регионалних савеза и то:





Џудо савеза Војводине
Џудо савеза Београда
Џудо савеза Централне Србије
Џудо савеза Косова и Метохије

(ПОСЕБНА НАПОМЕНА): До успостављања потпуног суверенитета
Републике Србије у Покрајни Косово и Метохија и стварања нормалних
услова за рад ЏСКиМ, његове активности остају замрзнуте до одлуке
Савеза којом ће ова посебна напомена бити потпуно брисана из Статута
ЏСС и из овог правилника.
Члан 2.
Чланови Савеза су регионални спортски савези и то: ЏС Војводине, ЏС
Београда, ЏС Централне Србије, ЏС Косова и Метохије.
Права и обавезе чланова Савеза утврђени су Статутом Савеза.
Чланови Савеза су једнаки у правима и обавезама у Савезу.
Чланови Савеза се уписију у матичну евиденцију чланова Савеза, а своје
међусобне односе уређују на основу Статута Савеза, овог Правилника и
других општих и посебних аката Савеза.
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Члан 3.
Клуб је она спортска организација која има учлањене или уговором
ангажоване спортисте и која је основана ради бављења џудо спортским
активностима.
Клуб се оснива у одговарајућем облику организовања
предузеће, установа) у складу са законом.

(удружење,

Члан 4.
Клубови су чланови регионалних савеза и удружују се у регионалне савезе
а региструју се код Савеза.
Клуб може да буде регистрован код Савеза ако:
1. је предходно постао члан неког од регионалних Савеза
2. у свом чланству има спортисте у најмање две узрасне категорије,
3. у свакој узрасној категорији има најмање десет регистрованих спортиста,
4. има најмање једног тренера који испуњава прописане услове за бављење
стручним радом и има лиценцу од надлежног органа, односно
организације.,
5. попуни регистрациони упитник,
6. уз регистрациони упитник достави статут клуба усаглашен са Статутом
Савеза,
7. да изјаву да у целини прихвата Статут и друга општа акта Савеза.
Потврду о испуњености услова из става 2. тачке 1) до 4) оводг члана издаје
законски заступник регионалног савеза коме клуб припада.
Законски заступник регионалног савеза дужан је да редовно, а најмање
једном у 3 месеца, доставља Савезу списак својих чланова који испуњавају
услове за регистрацију из става 1. овог члана ради вођења евиденције код
Савеза.
Члан 5.
Услови за учлањење организације за обављање спортске делатности,
професионална и стручна удружења, савези и друге организације које
својом активношћу и делатношћу унапређују рад Савеза као помажућих
чланова прописују се Статутом Савеза, односно његових чланова.

3

ПРАВИЛНИК О ЧЛАНСТВУ И РЕГИСТРАЦИЈИ
Члан 6.
Клуб престаје бити регистрован:
1. престанком рада клуба,
2. на писмени захтев клуба,
3. престанаком својства члана регионалног савеза,
4. одлуком Управног одбора,
5. на основу одлуке дисциплинског органа.
Брисање регистрације у ЏСС врши генерални секретар.
Престанак својства члана регионалног савеза утврђује се на основу одлуке
Управног одбора регионалног савеза.
Члан 7.
Управни одбор доноси коначну одлуку о престанку регистрације клуба када
се утврди да члан више не испуњава услове за регистрацију предвиђене
Статутом и овим Правилником.
Члан 8.
Ако регистровани куб својим деловањем, неактивношћу и неизвршавањем
обавеза нарушава углед и интересе Савеза и чланова Савеза, Генерални
секретар ће му указати на уочене недостатке и предложити предузимање
потребних мера, укључујући и разрешење појединих органа и носилаца
функција и оставити му рок.
Члан 9.
Када и поред упозорења и предузетих мера клуб не отклони недостатке
којима се грубо нарушавају углед и интереси Савеза и чланова Савеза у
остављеном року, Генерални секретар може донети одлуку о престанку
регистрације клуба и захтевати да регионални савез покрене поступак
искључења из чланства тог клуба.

4

ПРАВИЛНИК О ЧЛАНСТВУ И РЕГИСТРАЦИЈИ
РЕГИСТРАЦИЈА КЛУБОВА
Члан 10.
Клубови и такмичари не могу бити чланови ЏСС.
Клубови су посредно, преко својих регионалних Савеза, а по месту
регистрације, чланови Џудо савеза Србије, а такмичари су чланови Савеза
преко својих клубова.
Такмичар се може регистровати у Савезу само ако је члан клуба, осим у
случају утврђеном овим Правилником.
Такмичари Министарства Одбране и Војске Србије региструју се директно у
ЏСС.Достављајући (две слике, извод из матичне књиге рођених, личну
карту или пасош, потврду о држављанству и потврду МО и ВС да су
запослени у истим.
Члан 11.
По учлањењу клуба у регионални савез и књигу чланова, у складу са
Статутом регионалног савеза, обавезно се врши регистрација клуба у
Савезу, односно упис клуба у матичну евиденцију – регистар чланова
Савеза.
Ради регистрације, клуб је дужан да регионалном савезу достави:
- попуњени и оверени регистрациони упитник,
- статут усаглашен са Статутом ЏСС,
- изјаву да у целини прихвата Статут и друга општа акта Савеза,
- потврду регионално савеза чији је члан да испуњава услове из члана 4.
овог Правилника.
Регистрациони упитник обавезно садржи следеће податке:
-пун назив, седиште и адресу клуба,
-датум оснивања, као и број и датум регистрације код надлежног огана,
-име и презиме, џудо степен и тренерско звање тренера,
-име и презиме председника клуба.
Регионални савез доставља оверени регистрациони упитник и потврду о
испуњености услова из члана 4. овог Правилника и друга, као и друга
документа из става 2. овог Члана .
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РЕГИСТРАЦИЈА ТАКМИЧАРА
Члан 12.
Такмичари, односно чланови клубова регистрованих у Савезу, могу се
такмичити на свим званичним такмичењима ако су регистровани у Савезу
складу са одредбама овог Правилника и ако испуљавају услове прописане
другим општима актима Савеза
Члан 13.
Регистровати се могу, без обзира на пол и старост, сва лица која уживају
грађанска права и држављани су Србије а испуњавају услове у складу са
законом о спорту и овим Правилником.
Страни такмичари могу да се региструју, у складу са прописима Џудо савеза
Србије, само за наступ на међународним екипним такмичењима, по
правилима Европске џудо уније (European Judo Union - EJU).
Прву регистрацију и све остале регистрације страних такмичара и
такмичара који су били регистровани у другом националном џудо савезу,
врши искључиво Џудо савез Србије.
Члан 14.
По подношењу исправне документације и по утврђењу да не постоје сметње
за регистрацију, Регистрацију такмичара и клубова обавља, у складу са
одредбама овог Правилника, Генерални секретар Савеза.
Евентуално спорне или сложене случајеве решава Секретаријат Савеза у
ужем саставу, који чине :
 председник Управног одбора,
 генерални секретар,
 председник Такмичарске комисије
Члан 15.
Регистрација такмичара врши се на посебним формуларима - такмичарској
књижици и такмичарском картону.
Такмичарску књижицу, оверену печатом Савеза, задржава такмичар, као
званичан докуменат и потврду о регистрацији, док такмичарски картон
остаје у евиденцији - регистру такмичара, који се води у Савезу.
И књижица и картон садрже: име, презиме и средње слово такмичара,
датум рођења, клуб, место, број и датум регистрације и фотографију
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такмичара, као и рубрике за пререгистрацију (прелазак такмичара из клуба
у клуб), годишњу обнову регистрације и привремену регистрацију.
Књижица садржи и рубрику за лекарске прегледе такмичара, а картон и
рубрику за казне изречене такмичару.
Такмичар може имати само једну такмичарску књижицу. Приликом
издавања нове такмичарске књижице, стара се поништава.
У случају губитка такмичарске књижице, такмичару се издаје нова са
назнаком «дупликат».
Члан 16.
Приликом регистрације такмичара, Савезу се доставља попуњена
такмичарска књижица (осим броја и датума регистрације, који се уносе у
Савезу), оверена печатом клуба, са залепљеном фотографијом и још једна
фотогрaфија за такмичарски картон. Осим такмичара Министарства
Одбране и Војске Србије, уместо печата клуба доносе потврду да су
запослени у МО и ВС на месту печата клуба ставља се печат Савеза.
Уз такмичарску књижицу, за такмичаре свих узрасних категорија обавезно
се подноси на увид и извод матичне књиге рођених или лична карта,
односно пасош, као идентификациони документ, као и уговор између
спортисте и клуба (ако постоји), који је оверен у Савезу (сходно члану 11.
став 1 Закона о спорту).
Члан 17.
Приликом пререгистрације такмичара (преласка из једног клуба у други),
Савезу се уз такмичарску књижицу подноси исписница клуба из кога
такмичар прелази (у даљем тексту: матични клуб), односно копија захтева
за исписницу са изјавом такмичара у случају из члана 34. овог Правилника.
Осим такмичара МО и ВС који не могу прелазити у друге клубове.
За такмичара који прелази у клуб регистрован у Савезу из савеза друге
земље (у даљем тексту: други Савез), поред исписнице подноси се и
брисовница тог националног савеза.
Сви такмичари који наступају или су наступали за репрезентацију другог
националног савеза приликом регистрације односно пререгистрације
подносе брисовницу националног савеза за чију су репрезентацију
наступају или су наступали.
Сви такмичари који су регистровани или су били регистровани у другом
националном савезу приликом регистрације односно пререгистрације
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подносе брисовницу националног савеза за који су последњи пут били
регистровани.
Члан 18.
Приликом прве регистрације такмичара, привреме регистрације и
пререгистрације обавезно се прилаже приступница која садржи изјаву
такмичара да жели да буде регистрован за одређени клуб.
Приступницу потписује такмичар, односно родитељ или законски старатељ,
ако је у питњу малолетни такмичар.
Приступница важи:
 до истека Уговора такмичара са клубом за који је регистрован
уколико Уговор постоји (одредба се односи на прву регистрацију и
пререгистрацију такмичара),
 до истека привреме регистрације,
 до преласка у нови клуб (за такмичаре без Уговора са клубом),
али тек по измиреним обавезама према клубу из којег одлази и
измиреним обавезама према ЏСС, по члану 10.ставу 3 Закону о
спорту.
Члан 19.
Приликом регистрације, пререгистрације, привремене регистрације и
годишње обнове регистрације, Савезу се обавезно уплаћује прописана
такса за регистрацију.
Висина таксе одређена је Анексом овог Правилника.
Приликом преласка такмичара из клуба у клуб, клуб у који такмичар прелази
дужан је да Савезу уплати проценат обештећења у складу са Анексом овог
Правилника .
У случају истовременог преласка најмање десет такмичара једног клуба у
други и ако матични клуб не потражује обештећење за ове такмичаре,
Савезу се уплаћује проценат обештећења у износу 1/3 од прописаног.
Члан 20.
Приликом преласка такмичара из клуба у клуб, клуб у који такмичар прелази
дужан је да матичном клубу уплати одговарајуће обештећење ако су
испуљени услови из члана 10. Закона о спорту, изузев у случајевима као у
члану 24.овог Правилника.
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Такмичар који се у прелазном року враћа у матични клуб члана савеза,
враћа се за 80% од укупног обештећења, а када буде прелазио у трећи клуб
и у сваком наредном преласку, матичном клубу из којег је такмичар потекао
припада увек по 10% вредности обештећења по Правилнику о регистрацији
такмичара. Висина обештећења по категоријама такмичара регулише се
Одлуком Управног одбора донетом на основу овог Правилника.
Члан 21.
Такмичар може прећи из једног клуба у други само уз исписницу издату од
стране матичног клуба. Исписница остаје у документацији Савеза.
Исписница се издаје на писмени захтев такмичара или клуба коме такмичар
приступа.
Захтев за издавање исписнице малолетном такмичару потписује родитељ
или законски старатељ.
Захтев за издавање исписнице такмичар може да упути и преко канцеларије
Савеза.
Члан 22.
Исписница се може депоновати у Савезу, до уплате прописаног
обештећења или испуњења других услова за прелазак такмичара.
Исписница не може бити условљена преласком такмичара у одређени клуб,
повратком такмичара у матични клуб или на друге начине, осим (у случају
када је депонована у Савезу) престанком разлога за оспоравање
исписнице, прописаних чланом 32. овог Правилника, што се потврђује
одговарајућом документацијом.
Прописана издата исписница не може бити повучена.
Члан 23.
Поред изјаве да се такмичару одобрава прелазак у други клуб, испиница
мора да садржи:
1. Име,презиме и годину рођења такмичара,
2. Потврду да је такмичар испунио материјално-финансијске, односно
уговорне обавезе према клубу,
3. Потврду да је клубу уплаћено одговарајуће обештећење или да се
клуб одриче обештећења.
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Сагласно члану 10. став 3. и 4. Закона о спорту, такмичар који нема
пуноважно закључен уговор са клубом, може прећи и наступати за други
клуб.
ЏСС је обавезан да пре давања одобрења такмичару за прелазак у други
клуб писмено обавести клуб у који такмичар има намеру да пређе, о висини
износа обештећења за тог такмичара.
Клуб у који такмичар има намеру да пређе је дужан да у року од три дана од
дана пријема обавештења о висини износа обештећења за прелазак,
писмено обавести ЏСС да ли прихвата плаћање накнаде у износу
наведеном у обавештењу ЏСС.
Уколико клуб обавести ЏСС да не прихвата плаћање накнаде из разлога
што не постоји основ за плаћање исте, прелазак такмичара неће бити
реализован.
Уколико клуб обавести ЏСС да није сагласан само са висином износа
обавештења дужан је да истовремено наведе висину износа накнаде коју
сматра основаним. У овом случају ЏСС одмах обавештава клуб из кога
такмичар прелази о приговору клуба у који спортиста прелази и оставља
рок и једном и другом клубу да у року од 5 дана постигну договор о висини
обештећења.
Уколико се у том року не постигне договор, прелазак такмичара неће бити
реализован, а исти има право да у складу са чланом 31. овог Правилника
наступа за матични клуб или Џудо савез своје регије.
У случају спора, клуб који сматра да има право на одговарајуће
обештећење може се ради остваривања тог права обратити и надлежном
суду.
Потврде о испуњењу материјално-финансијских и уговорних обавеза
такмичара према клубу, односно о уплаћеном обештећењу, у случају када је
исписница претходно депонована у Савезу, могу се Савезу доставити и
посебно.
Члан 24.
Исписница није потребна нити се плаћа обештећење за такмичара:
1. који је био члан клуба коме је, у складу са Статутом Савеза и овим
Правилником, престало својство члана Савеза,
2. који одговарајућом писменом документацијом докаже да клуб није
извршио своје уговорне обавезе према њему у периоду од најмање 4
месеца у току од једне године.
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Не плаћа се обештећење за такмичара који:
1. се у прелазном року враћа у матични клуб, није потребно платити
обештећење, уколико је такмичар приликом преласка из матичног
клуба регистрован без обештећења и уколико се такмичар приликом
повратка у матични клуб враћа у исту узрасну категорију у којој је био
регистрован приликом претходног преласка. Клуб из кога се такмичар
враћа у матични клуб, може оспорити регистрацију, уколико приложи
доказ да је приликом регистрације такмичара уплатио обештећење
матичном клубу или да је такмичар био регистрован у матичном
клубу у другој узрасној категорији.
2. који се нису такмичили 3 или више година а региструју се за нови
клуб без обештећења.
У случајевима из става 1 овог члана Савезу се подноси приступница
такмичара за одређени клуб, а у случају из става 2. овог члана, доказна
документација, на основу чега ће бити регистрован.
И у овим случајевима, клуб у који такмичар прелази дужан је да Савезу
уплати прописани проценат обештећења, без обзира што није дужан да
плати обештећење клубу из којег се исписује.
Члан 25.
Такмичар има право преласка односно регистрације за нови клуб, уз
потребну документацију, без временских ограничења, с тим ограничењем
што у једном циклусу екипног такмичења (Супер лига и прва Национална
лига ) такмичар има право наступа само за један клуб.
За клубове који се пласирају у Супер лигу, I Националну лигу
(квалификације за Супер лигу) и сама I национална лига сматрају се једним
циклусом такмичења.
Члан 26.
Такмичару који из клуба регистрованог у Савезу прелази у клуб регистрован
у другом савезу друге земље, Савез издаје брисовницу из регистра
такмичара савеза и то на основу исписнице матичног клуба и писменог
захтева за издавање брисовнице који подности такмичар или клуб, по
правилу ЕJU.
Члан 27.
Такмичар има право наступа за клуб, за који је регистрован, одмах по
извршењу регистрације или пререгистрације, односно овере привременог
преласка.
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Члан 28.
Клуб може оспорити издавање исписнице у случајевима:
1. Ако је такмичар има закључен уговор са клубом који је регистрован у
Савезу,
2. Ако такмичар није испунио материјално-финансијске обавезе према
клубу (уплату чланарине, вратио задужену опрему итд) , што се
доказује одговарајућом документацијом,
3. Ако клубу није исплаћене одговарајуће обештећење од стране клуба
коме такмичар приступа,
4. Ако је против такмичара покренут дисциплински поступак пре
подношења захтева за исписницу или се такмичар у тренутку
подношења захтева за исписницу већ налази под дисциплинском
казном, до истека казне.
Клуб може одбити издавање исписнице у складу са претходним ставом овог
члана, ако то није у супротности са одредбама члана 10. Закона о спорту.
Оспоравање исписнице мора се писмено доставити такмичару.
Члан 29.
Клуб је обавезан да приликом суспензије, односно дисциплинског
кажњавања такмичара у року од три дана о томе писмено обавести Савез.
Исписница се може оспоравати по овом основу ако оваквог обавештења
није било.
Члан 30.
Ако клуб у року од 7 дана по доношењу захтева за исписницу исту не изда,
или писменим путем не обавести такмичара да му иста не може бити
издата, сматраће се да је исписница издата.
Исписницу у случају из става 1. овог члана, на писмени захтев такмичара
издаје Џудо савез Србије.
Џудо савез Србије ће предходно у року од 3 дана затражити објашњење од
клуба о разлозима одбијања издавања исписнице.
Клуб мора одговорити
захтева за објашњење.

канцеларији ЏСС у року од 3 дана од пријема

У комуникацији између клуба и ЏСС као уредна достава, сматраће се и
писмено отпослато путем телефакса са потврдом о отпошиљању или
писмено отпослато мејлом на адресу коју је клуб доставио члану Савеза
или Савезу.
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У комуникацији такмичара са клубом као уредна достава сматраће се
потврда о пријему пошиљке од стране такмичара или клуба ( поштанска
повратница) или пријемни печат клуба.
Клуб у који такмичар прелази у случају из става 2. овог члана, има обавезу
уплате прописаног обештећења клубу из кога такмичар долази.
У случају да клуб одбије да да испиницу такмичару и притом образложи
своју одлуку, такмичар има право приговора надлежном органу ЏСС –
Секретаријату за регистрације ЏСС у року од три дана од дана пријема
оваквог обеавештења.
Одлука којом клуб одбија да изда исписницу мора бити образложена.
Секретаријат за регистарције ЏСС доноси своје решење по приговору у
року од 3 дана од дана пријема Приговора такмичара. Ова одлука је
извршна.
У случају из претходног става овог члана на одлуку Секретаријата за
регистрације ЏСС рок за жалбу је 3 дана од дана пријема одлуке имају клуб
и такмичари.
Надлежни орган за решавање по жалби је Управни одбор ЏСС.
Управни Одбор ЏСС ће одлуку донети на својој првој наредној седници.
Одлука УО ЏСС је коначна.
Приликом одлучивања о преласку такмичара, органи Џудо клубова и органи
ЏСС обавезни су да се руководе искључиво одредбама овог Правилника.
Сви учесници у поступку руководиће се начелима заштите легитимних
права такмичара, али и заштите интереса клубова који ваљано и на
прописан начин оспоравају прелазак такмичара
Члан 31.
Kлуб који такмичару оспорава исписницу по неком од наведених основа из
члана 28. овог Правилника, нема право да спречава његов наступ на
појединачним такмичењима.
У случају из става 1. овог члана такмичар наступа за матични клуб до
евентуалног испуњења прописаних услова и преласка у други клуб.
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Бодови које је такмичар остварио приписаће се матичном клубу уколико је
оспоравање издавање исписнице био основа, у супротном приписаће се
клубу у који је текмичар прешао.
Уколико је такмичар добио исписницу од клуба, а није пронашао клуб за који
ће наступати у првом наредном прелазном року нема право наступа на
такмичењима ЏСС.
Члан 32.
Такмичар може бити привремено регистрован за други клуб за тачно
одређено екипно такмичење или циклус екипних такмичења (I и II савезна
лига, Куп шанпиона Европе и сл.) и то искључиво истог или више степена
од степена такмичења у коме наступа његов матични клуб.
У случају привременог преласка, такмичар се после завршеног такмичења
или циклуса такмичења, за који је одобрен привремени прелазак, враћа
искључиво у матични клуб
Привремене преласци могући су искључиво између клубова регистровани у
Савезу.
Члан 33.
У случају привременог преласка такмичара, Савезу се уместо исписнице
доставља писмено одобрење матичног клуба за привремени прелазак које
обавезно садржи на које такмичење или циклус такмичења се односи, као и
датум до кога привремени прелазак важи.
Том приликом у такмичарску књижицу се, у за то предвиђену рубрику, уносе
подаци о привременом преласку: име клуба у који такмичар привремено
прелази и назнака до ког датума привремени прелазак важи.
Клуб у којој такмичар привремено прелази уплаћује Савезу посебну таксу.
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ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 34.
На одлуку о регистрации клуба или такмичара (усвајање, одбијање или
поништај) право приговора имају надлежни органи Савеза, клубови и
појединци у року од петнаест дана од извршене регистрације (у случају
преласка и од првог наступа такмичера за нови клуб), или одбијања
односно поништења. Одлуку по приговору доноси Секретаријат Савеза у
ужем саставу у року од петнаест дана од дана подношења приговора.
Рок за жалбу на одлуку по приговору је петнаест дана од дана пријема
одлуке или од дана сазнања за одлуку (за рокове важи жиг поште на
препорученој пошиљци или датум личног пријема документа, односно дан
одашиљања мејл који је упућен на адресу коју је прималац доставио
Савезу).
Одлуку по жалби доноси Управни одбор на првој наредној седници. Одлука
управног одбора је коначна.
Члан 35.
Саставни део овог Правилника је Oдлука који регулише висину и начин
уплате годишње чланарине Савезу, као и висину обештећења за прелазак
такмичара из клуба у клуб.
Управни одбор редовно, у начелу годишње врши усклаћивање висине
чланарине и обештећења, о чему доноси одлуку у складу са овим
Правилником.
Члан 36.
Такмичари могу наступати у лигашким такмичењима у иностраним
клубовима под следећим условима:
Такмичари категорисани у групе „А“ и „Б“ Џудо савеза Србије морају имати
писмену сагласност клуба и Савеза за наступ у иностраним клубовима.
Такмичари категорисани у групу „Ц“ морају имати само сагласност клуба.
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Члан 37.
Регистрације које нису извршене у складу са овим правилник биће
поништене.
Орган који је извршио регистрацију може на предлог лица које има правни
итерес или по службеној дужности поништити регистраију која није
извршена у сладу са овим правилником.
Члан 38.
Овај Правилник усвојен је на седници Управног одбора децембра 2013.
године и ступа на снагу осам дана од дана усвајања.

Председник Упревног одбора
Светислав Вукмирица,с.р.

16

ПРАВИЛНИК О ЧЛАНСТВУ И РЕГИСТРАЦИЈИ
ОДЛУКА
ОБЕШТЕЋЕЊА О ЧЛАНСТВУ И РЕГИСТРАЦИЈИ ЏУДО САВЕЗА СРБИЈЕ
ГОДИШЊА ЧЛАНАРИНА КЛУБОВА
Годишња чланарина за све клубове износи 10.000,00 динара, и уплаћује се
регионалним савезима у којем се клуб налази.
Уплата се може извршити у три једнаке рате, тако што се прва рата
уплаћује најкасније до 15.фебруара, друга рата најкасније до 15.маја, а
трећа рата најкасније до 15. септембра текуће године.
ОБЕШТЕЋЕЊА ЗА ПРЕЛАЗАК ТАКМИЧАРА ИЗ КЛУБА У КЛУБ
На основу члана 23. овог Правилника, клуб у који такмичар прелази дужан
је да клубу из кога прелази (матични клуб) исплати одговарајуће
обештећење, као услов за издавање исписнице, односно, пререгистрације,
ако матични клуб има са спортистом пуноважан закључен уговор
регистрован у Савезу.
Максимална висина обештећења зависи од категорије у коју је такмичар
сврстан на основу постигнутих резултата, и то:
I КАТЕГОРИЈА - ЗАСЛУЖНИ ЏУДИСТИ СРБИЈЕ СЕНИОРИ / КИ
Од I – III места на Олимпијским играма,
Од I – III места на Светском шампионату,
Од I – III места на Европском шампионату,
Од првог до трећег места на екипним првенствима Европе.
Овај резултат има важност четири године, под условом да у том
временском периоду учествују у систему такмичења а обештећење за ову
категорију износи 8.000 бодова.
II КАТЕГОРИЈА – ЏУДИСТИ МЕЂУНАРОДНОГ РАЗРЕДА СЕНИОРИ / КИ
Од V до VII места на Олимпијским играма,
Од V до VII места на Светским шампионатима,
Од V до VII места на Европским шампионатима,
Од I до III на Светском шампионату за јуниоре
Од I до III на Европском шампионату за јуниоре
Од I до III места на Grand slam cup, Grand prix и Светском купу
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Овај резултат има важност две године, под условом да у том временском
периоду такмичари постигну најмање резултат који дозвољава да се
сврстају у спортисте националног разреда а обештећење за ову категорију
износи 6.000 бодова.
III КАТЕГОРИЈА - ЏУДИСТИ НАЦИОНАЛНОГ РАЗРЕДА СЕНИОРИ / КИ
I место на првенству Србије
За учешће у репрезентацији Србије на Олимпијским играма
Пласман међу првих 16 на Светском или Европском шампионату.
Од I места на Медитеранским играма
Од I места на Универзијади
Од I
места на Балканском шампионату (да је било најмање осам
такмичара у категорији и најмање шест земаља учесника)
Овај резултат има важност годину дана а обештећење за ову категорију
износи 3.000 бодова.
IV KATEГОРИЈА СЕНИОРИ / КИ

ЏУДИСТИ НАЦИОНАЛНЕ

КЛАСЕ Б КАТЕГОРИЈЕ

Од II - III места на Првенству Србије
Од II - III места на Балканском шампионату (да је било најмање осам
такмичара у категорији и најмање шест земаља учесника)
I место на Европском купу
Од II – III места на Универзијади
Овај резултат има важност једну годину, а обештећење за ову категорију
износи 2.000 бодова.
V КАТЕГОРИЈА - ЏУДИСТИ РЕПУБЛИЧКЕ КЛАСЕ СЕНИОРИ / КИ
Од I - III места на Регионалним првенствима
V место на Првенству Србије.
Овај резултат има важност једну годину,
категоријуизноси 1.000 бодова.
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VI КАТЕГОРИЈА - ЏУДИСТИ НЕКАТЕГОРИСАНЕ КЛАСЕ СЕНИОРИ /КИ
Овој категорији припадају сви остали регистровани такмичари.
Вредност обештећења за ову категорију износи 500 бодова.
Такмичари који се нису такмичили три и више година региструје се без
обештећења.
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ПРАВИЛНИК О ЧЛАНСТВУ И РЕГИСТРАЦИЈИ
Напомињемо да су у израчунавању обештећења важећи само појединачни
резултати такмичара, да екипни резултати нису овим Правилником
обухваћени зато што појединачни резултати показују вредност такмичара, а
екипни резултати доприносе афирмацији клуба.
ЗА ЈУНИОРЕ / КЕ
Износ обештећења за јуниоре је 60% од наведених обештећења за сениоре
за сваку категорију понаособ.
ЗА КАДЕТЕ / КАДЕТКИЊЕ
Износ обештећења за кадете је 40% од наведених обештећења за сениоре,
за сваку категорију пoнаособ.
Износи обештећења су изражени у бодовима, а вредност бода је утврђена
на 1.-ЕУР по тржишном курсу-динарска противвредност.
Вредност бода утврђује се сваког месеца а одлуку о томе доносиће
Председник Управног одбора ЏСС.
Од сваког обештећења клуб-клубу, Џудо савезу Србије се уплаћује 1.000,00
динара ,а на име регистрационе таксе.
Клубови имају право да се мимо ових прописаних обештећења интерно
договоре да ли ће обештећење бити или не, с тим, што се без обзира на
њихов договор Џудо савезу Србије уплаћује регистрациона такса од
1.000,00 динара које је утврђено овим Анексом.
Прелазни рок за све категорије је од 01. до 30. јануара и од 01.до 30
септембра месеца сваке године.
Такса за привремени прелазак (позајмице) из клуба у клуб износи 100
бодова.
Такса за регистрацију новог такмичара и издавање дупликата такмичарске
књижице износи 5 бодова.
ПРЕДСЕДНИК УО ЏСС
Светислав Вукмирица, с.р.
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