РЕГИОНАЛНИМ ЏУДО САВЕЗИМА
СВИМ ЏУДО КЛУБОВИМА
Предмет:

Број: 1-634/17
25.012.2017 године

Информација о годишњој обнови регистрације и успостављања
јединствене базе података Џудо савеза Србије

Поштована господо,
Законом о спорту јасно је дефинисана обавеза Националних гранских свеза да
воде различите врсте евиденција али и обавеза обавезног осигурања спортиста и
спортских стручњака. У том смислу Џудо савез Србије је покренуо процес израде
јединствене базе података и успостављања јединственог система осигурања
спортиста.
На седници Управног одбора ЏСС од 21.12.2017. године донета је одлука о
изменама Правилника о накнадама, чланаринама и таксама Џудо савеза Србије за
2018. годину. Годишњу чланарину ће бити могуће обновити на два начина на која
ће клубови чланови Регионалних џудо савеза моћи испунити обавезу дефинисану
Правилником и то:
1. Уколико се клуб одлучи да преко Џудо савеза Србије изврши годишњу
обнову регистрације и у исто време изврши обавезно осигурање спортиста
прего Осигуравајуће куће са којом ЏСС успостави сарадњу годишња обнова
регистрације ће коштати 1.500,00 динара. Уплата наведеног износа се врши
на рачун ЏСС, а приход од 500,00 динара ће бити трансферисан
Регионалном савезу из којег спортиста долази док ће 1.000,00 динара бити
уплаћена ангажованој осигуравајућој кући као премија за осигурање.
2. Уколико се клуб одлучи да самостално осигурава спортисте преко других
осигуравајућих кућа обнова регистрације ће износити 1.000,00 динара без
дефинисане обавезе о висини премије која се уплаћује ангажованој
осигуравајућој кући коју клуб ангажује, а уплата наведеног износа се врши
на рачун ЏСС, а приход од 500,00 динара ће бити трансферисан
Регионалном савезу из којег спортиста долази.

Премије за осугурање спортиста аматера на нивоу 1.000,00 динара годишње које
Џудо савез Србије обезбеђује преко Триглав осигурања приказан је у табели бр.1,
а осигурањем су обухваћени несрећни случајеви настали при обављању и ван
обављања спортске делатност, 24 сата дневно, свуда и на сваком месту:
-

при обављању спортске делатности (џудо) као регистрованог члана
џудо клуба (тренинзи, такмичења)
при путовању од места становања осигураника до одређеног места за
тренинг или места одређеног за такмичење и на повратку,
при обављању дужности по налогу управе спортске организације
(састанци, конференције и сл.)
при обављању других свакодневних активности.

Табела Бр.1
Смрт услед незгоде
200.000,00

Трајни
инвалидитет

Укупна годишња премија по
лицу – спорт ЏУДО

400.000,00

1.000,00

Осигурање за врхунске спортисте и категорисане спортске стручњаке је
дефинисано Законом о спорту и за ове спортисте обнова регистрације ће коштати
500,00 динара који ће бити трансферисани Регионалним савезима из којих
спортиста долази,а обавеза клубова је да изврше Законом дефинисано осигурање.
Уколико се клубови одлуче да осигурање својих врхунских спортиста и тренера
врше преко Џудо савеза Србије могу видети премије које су приказане у табели
бр.2 и бр.3, а осигурањем су обухваћени несрећни случајеви настали при
обављању и ван обављања спортске делатност за врхунске спортисте и
категорисане тренера, 24 сата дневно, свуда и на сваком месту:
-

при обављању спортске делатности (џудо) као регистрованог члана
џудо клуба (тренинзи, такмичења)
при путовању од места становања осигураника до одређеног места за
тренинг или места одређеног за такмичење и на повратку,
при обављању дужности по налогу управе спортске организације
(састанци, конференције и сл.)
при обављању других свакодневних активности.

Табела Бр.2
Смрт услед незгоде
1.200.000,00

Трајни
инвалидитет
2.400.000,00

Укупна годишња премија по
спортисти – спорт ЏУДО
16.380,00

Табела Бр.3
Смрт услед незгоде
1.200.000,00

Трајни
инвалидитет
2.400.000,00

Укупна годишња премија по
тренеру – спорт ЏУДО
7.956,00

У прилогу овог дописа се налази табела коју је потребно попунити са свим
траженим подацима о спортистима како би се извршила обнова регистрације
спортиста који ће наступати у 2018. години,а за које је потребно уплатити износе
по једном од два понуђена модела.
Молимо Вас да попуњени образац доставите канцеларији Џудо савеза Србије
најкасније до 10.01.2018. године и то у електронској форми на нову е-маил
адресу Џудо савеза Србије Office@jss.rs уз скениран потпис овлашћеног лица
и печата клуба и на адресу Џудо савеза Србије и то на адресу Џудо савез
Србије, Страхињића Бана 73а, 11000 Београд потписан и печатиран.
ДИРЕКТОР
Доц.др Драган АТАНАСОВ

