
                                                                                                                                                                                                                                                                             

 

 

 

 

 

 

ППРРААВВИИЛЛННИИКК 

 

ОО ЏЏУУДДОО РРЕЕППРРЕЕЗЗЕЕННТТААЦЦИИЈЈААММАА                                    

ЏЏУУДДОО  ССААВВЕЕЗЗАА  ССРРББИИЈЈЕЕ 

 

 

 

 

 

 

 

У Београду, новембар 2017. године 



Правилник о џудо репрезентацијама Џудо савеза Србије 

На основу члана 15. Статута Џудо Савеза Србије, Управни одбор Џудо савеза 

Србије дана 28.11.2017. године донео је следећи: 

  

ПП РР АА ВВ ИИ ЛЛ НН ИИ КК 

ОО ЏЏУУДДОО РРЕЕППРРЕЕЗЗЕЕННТТААЦЦИИЈЈААММАА ЏЏУУДДОО ССААВВЕЕЗЗАА ССРРББИИЈЈЕЕ 

 

ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 1. 
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     Џудо репрезентације Џудо савеза Србије (у даљем 

тексту:''Репрезентације'') су Репрезентативне селекције такмичара свих 

узрасних категорија у ж е нс к о ј  и  мушкој конкуренцији и Стручно-техничког 

руководства- које се формирају ради репрезентовања џудо спорта Републике 

Србије на међународним такмичењима. 

Члан 2. 

    Репрезентације чине такмичари  (у даљем тексту: ''репрезентативци'') 

одговарајуће узрaсне и полне категорије и чланови Стручно–техничког 

руководства Репрезентације. 

Члан 3. 

      Репрезентације се формирају у више различитих узрасних 

категорија и то: 

1. сениорки / сениора; 

2. млађих сениорки и млађих сениора (U23) 

3. јуниорска (U21) 

4. кадетска ( U18) 

5. млађих девојчица / дечака (U12) 

6. старијих девојчица/ дечака (U14) 

Распон годишта у категоријама млађих сениора, јуниора, кадета и 

пионира се формира у складу са правилима Европске џудо федерације (ЕЈУ) и 

Светске џудо федерације (ИЏФ). 

Репрезентације се могу формирати и на основу других критеријума у 

складу са потребама  такмичења,  а  у  циљу  остваривању  интереса  џудо  

спорта Републике Србије. 
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РЕПРЕЗЕНТАТИВЦИ 

Члан 4. 

    Репрезентативци су такмичари одговарајуће узрасне, полне и друге 

организационе категорије   који  су  као  најуспешнији  и  најбољи  изабрани  

да  репрезентују џудо спорта Републике Србије.   

     Репрезентативце,  за  сваку  посебну  узрасну,  полну  и  другу  

организациону категорију, предлаже Спортски директор Савеза, а на предлог  

Националних тренера. 

    О позиву за учешће  у  репрезентацији, репрезентативац и његов клуб 

се обавештавају у писаној  форми,   електронском  поштом,  путем  факса,  

телеграма  и  др,  или објавом позива на званичном сајту ЏСС. 

      Репрезентативац  мора  бити  држављанин  Републике Србије,  те  мора  

да  поседује  спортске и моралне квалитете који га чине достојним да 

репрезентује    џудо спорт Републике Србије. 

      Репрезентативац може отказати учешће у Репрезентацији само из 

нарочито оправданих разлога, које мора доставити у писаној форми са 

образложењем, а које процењује Спортски директор савеза,а  у  супротном  

одговара  у  складу  са одредбама Дисциплинског правилника ЏСС. 

   У  случају  болести  или  спортских  повреда  репрезентативца,  

оправданост  за изостанак са припрема и такмичења Репрезентације утврђује  

Спортски директор Савеза,а на предлог председника Здравствене комисије 

Савеза којем репрезентативац  и  његов  клуб морају доставити податке од  

значаја  за  оцену оправданости одсуства репрезентативца. 

   Члан Националног џудо тима се постаје освајањем одређеног броја бодова 

који су  дефинисани на основу вредности постигнутог спортског резултата. 

Члан 5. 

 Учешће спортиста на припремама, такмичењима, турнирима који су 

одређени као квалификациони турнири од стране ЏСС и Националним 

шампионатима је обавезно за све такмичаре који претендују да буду рангирани 

на основу бодовне листе резултата Џудо савеза Србије. 
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Уколико спортисти се не одазову позиву Националних тренера за активност у 

организацији Џудо савеза Србије те узрасне категорије, одговараће на основу 

дисциплинског правилника ЏСС. 

 У  случају  болести  или  спортских  повреда,  оправданост  за изостанак 

са припрема, турнира који су одређени као квалификациони турнири од стране 

ЏСС и Националних првенства утврђује Спортски директор Савеза, а на 

предлог председника Здравствене комисије Савеза, којем спортиста  и  

његов  клуб морају да доставе податке од  значаја  за  оцену оправданости 

изостанка  и то у моменту ( истог дана или најкасније наредног дана)  када је 

дошло до повреде, болести.  

 Уколико председник Здравствене комисије ЏСС утврди да је спортиста био 

способан да учествује на поменутим активностима ЏСС, а спортиста се није 

појавио на истим одговара,  у  складу  са одредбама Дисциплинског 

правилника ЏСС. 

Члан 6. 

 Тренер сваке репрезентативне селекције из редова репрезентативаца бира 

капитена Репрезентације који, као први међу једнакима, пружа помоћ и подршку 

репрезентативцима у остваривању својих права и обавеза и успостављању односа 

међусобног поверења и сарадње са свим члановима одговарајуће 

репрезентативне селекције. 

Члан 7. 

   Сви репрезентативци су обавезни да се коректно и спортски понашају и 

залажу за  остваривање  што  бољих  резултата Репрезентације,  као  и  да  

поштују правила понашања која одреди Спортски директор Савеза, заједно са 

осталим члановима стручно-техничког руководства Репрезентације. 

   Репрезентативцима је најстроже забрањено коришћење допинга, 

конзумирање дроге, алкохола и  других  забрањених  средстава  у  складу  са  

правилима  ЕЈУ,  ИЏФ, Међународног Олимпијског комитета (МОК) Oлимписког 

комитета Србије, Закона о спорту Републике Србије, Антидопинг агенције 

Србије ( АДАС) и Закона о спречавању допинга у спорту. 
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   За дисциплинске прекршаје репрезентативци одговарају у складу са 

одредбама Дисциплинског правилника ЏСС. 

 Спортски директор Савеза, а на предлог  тренера  Репрезентације  може  

донети  одлуку  о  привременом  удаљењу репрезентативца из састава 

Репрезентације, до доношења одлуке по поднетој дисциплинској  пријави,  

односно  покренутом  дисциплинском  поступку  против репрезентативца.   

Члан 8. 

   Репрезентативци су обавезни да имају коректан однос према средствима 

јавног информисања, те да при томе воде рачуна о угледу  Републике Србије, 

Репрезентације Џудо Савеза Србије, свом  личном  угледу  и  угледу  осталих  

чланова Репрезентације  као и о потреби  позитивне  медијске  презентације  

рада  и резултата Репрезентације. 

    Репрезентативци су обавезни да чувају као службену тајну све податке о 

раду Репрезентације које Спортски директор Савеза, Тренер Репрезентације и 

стручно-техничко руководство Репрезентације, дефинишу  као  службену  тајну,  

а  чија повреда се кажњава у складу са одредбама Дисциплинског правилника 

ЏСС. 

Члан 9. 

    Сваки репрезентативац је дужан да приликом сваког одазивања на 

позив за наступ у некој репрезентативној селекцији и одласка  репрезентације 

на такмичење, Извршном секретару Савеза,  достави важећи пасош  

Републике Србије, као и сву другу неопходну документацију, а у супротном 

одговара у складу са одредбама Дисциплинског правилника ЏСС. 

 Сви џудо клубови из чијег састава су изабрани Репрезентативци су 

обавезни да омогуће учешће изабраних такмичара, и других   чланова,   у 

свим активностима Репрезентације, у свим периодима припрема и наступа 

репрезентације 

    Сви клубови су обавезни да омогуће репрезентативцима најбоље  услове  

за остваривање посебних и појединачних програма рада које за 

репрезентативце сачини Тренер Репрезентације. 
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СТРУЧНО-ТЕХНИЧКО РУКОВОДСТВО 

Члан 10. 

    Чланови Стручно–техничког руководства Репрезентације се именују 

посебно за сваку репрезентативну селекцију, а чине га: 

1. Тренери 

Репрезентације  

2. Лекар-физиотерапеут 

Репрезентације. 

3. Вођа пута Репрезентације  

4. Судије 

      Тренере Репрезентације именује и разрешава Директор Савеза на предлог 

Спортског директора Савеза. 

Вођу пута Репрезентације одређује  Директор Савеза, за свако такмичење 

посебно. 

 Лекара- физиотерапеута именује Директора Савеза, за свако такмичење 

посебно. 

 Судије за међународна такмичења делегира ЕЏУ, ИЏФ или Директор савеза, 

а на предлог Председника судијске комисије.                                                     

ТРЕНЕРИ 

Члан 11. 

 Тренери  Репрезентације  с у  стручно  оспособљена лица и поседују 

дозволе за рад ЏСС, а  које  у  складу  са плановима рада и појединачним 

налозима Спортског директора Савеза, непосредно учествују у стручном раду са 

репрезентативцима. 

  Статус, права и обавезе Тренера Репрезентација ближе се уређују 

посебним уговором  који  се  закључује  између  Тренера  Репрезентација  и 

Директора Савеза,  на који сагласност даје Управни одбор ЏСС. 
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Члан 12. 

    Тренери  Репрезентација  се  именују  посебно  за  мушке, а  посебно  за  

женске селекције. 

Члан 13. 

    Тренери Репрезентације се именују нa период oд 4 године и могу бити 

поново именовани на ту функцију. 

    Тренери Репрезентација могу бити разрешени те функције на сопствени 

захтев,  или ако не  извршавају своје обавезе из закљученог уговора, или ако 

на други начин  постану  недостојни  да  даље  обављају  ту  функцију,  или  ако  

изостану задовољавајући резултати Репрезентације. 

    Одлуку о разрешењу Тренера Репрезентације доноси  Директор Савеза или 

на предлог Спортског директора Савеза. 

    У случају разрешења Тренера Репрезентације у року од 15 (петнаест) 

дана Директор Савеза ће именовати  новог Тренера Репрезентације. 

Члан 14. 

    За Тренере Репрезентација може бити именовано лице које, поред 

општих услова предвиђених законом, испуњава и следеће посебне услове: 

1. да поднесе доказ о поседовању одговарајуће тренерске лиценце; 

2. да поднесе оквирни план рада за период за који се именује  (за селекцију 

за  коју се бира); 

3. да поднесе тренерску биографију; 

4. да поднесе доказ да није кривично осуђиван и да се против њега не води 

Кривични поступак; 

5. да поседује спортске и моралне квалитете, углед у џудо спорту у  

Републици Србији и потребно искуство за обављање функције Тренера 

Репрезентације. 
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Члан 15. 

   Тренери Репрезентација за свој рад имају право на одговарајућу 

накнаду уз услов да Савез располаже средствима за финансирање. 

Члан 16. 

    У циљу ефикасније реализације плана и квалитетног спровођења тренинга 

тренери Репрезентација предлажу Спортском директору Савеза  ангажовање 

помоћних тренера. 

    На образложени предлог Спортског директора Савеза,  Директор Савеза 

именује помоћне тренере, који морају да имају лиценце ЏСС. 

Члан 17. 

    Тренери Репрезентација по селекцијама су дужни да спроводе тренинге на 

припремама, по Плановима и програму које су предложили  Спортском 

Директору, а усвојио Директор Савеза воде такмичаре Репрезентације на 

такмичењима.  

Члан 18. 

   Садржај програма Тренери Репрезентација свих узрасних селекција 

предају Спортском  директору Савеза. Садржај програма потврђује Директор 

Савеза. По усвојеним Програмима Тренери Репрезентација реализују Програме 

са клупским и личним тренерима. 

Члан 19. 

  Обавезе Тренера су: 

1. Присуство на Националним првенствима и критеријумским турнирима који 

служе за рангирање спортиста за узрасну категорију за коју је именован/на 

као службено лице Џудо савеза Србије; 

2. Да води дневник рада и испуњава зацртани програм; 

3. Припрема и  осмишљава тренинг; 

4. Спроводи индивидуалне програме рада репрезентативаца; 

5. Сарађује са клупским и личним тренерима; 
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6. Предлаже по правилу и принципу „отворене листе“ више такмичара у 

тежинској категорији, ради евентуалног отказивања (повреда, болест, остали 

оправдани разлози); 

7. Предлаже Спортском директору Савеза  критеријуме - норме за избор 

Репрезентативаца у свим узразним категоријама; 

8. Тренери репрезентације за своју узрасну категорију предлажу  Спортском 

директору Савеза,  састав репрезентације за акције, а по календару ЏСС. 

Директор савеза потврђује предлоге Спортског директора Савеза  одлука 

Директора Савеза је коначна, сем у примеру такмичења, где састав 

репрезентације потврђује Олимпијски комитет Србије; 

9. Стара се за  такмичарску и професионалну атмосферу у Репрезентацији; 

10. Одлучује о термину тренинга, одмора, и прати такмичаре до простора за 

борбу Изутетно је могуће, али према раније постигнутом договору, да о 

такмичару брине и да са њим буде у простору при борилишту и његов 

клупски тренер или лични тренер. 

11. Одлучије о часу  одласка и доласка репрезентације на такмичење; 

12. Учествује са такмичарима и у њиховом слободном времену; 

13. Пише извештаје са припрема и такмичења, и даје оцену успешности. 

Извештаје  предаје Спортском директору Савеза најкасније пет дана по 

завршетку истих; 

Учешће у репрезентацији такмичара који не испуњавају прописане 

критерујеме-норме за учешће у џудо репрезентацији могуће је само у изузетним 

случајевима.  

У случају из претходног става поступак у доношењу одлуке је следећи: 

Такмичар или клуб предају тренеру Репрезентације писмени предлог уз навођење 

свих аргумената и доказа, тренери Репрезентација предају писмени предлог 

Спортском директору Савеза, као и своју оцену предлога такмичара, односно 

Клуба. 
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 Спортски директор Савеза оцењује да ли су образложени разлози за 

учешће  такмичара у репрезентацији без испуњених критеријума-норми 

оправдани, те предлог са својим мишљењем просеђује Директору Савеза који 

доноси Одлуку по захтеву такмичара, односно Клуба. 

            Одлука Директора Савеза је коначна; 

  Одлуке о учешћу на Олимпијским играма, Медитеранским играма и 

Олимпијским данима младих ЕЈОФ-у доноси Олимпијски комитет Србије, коју 

одлуку потврђује Директор Савеза . 

 

ЛИЧНИ ТРЕНЕР СПОРТИСТЕ 

Члан 20. 

За Личног тренере спортиста који свој статус остварује у оквиру програма 

Олимпијског комитета Србије може бити именовано лице које поред општих 

услова предвиђених законом, испуњава и следеће посебне услове: 

1. да поднесе доказ о поседовању одговарајуће тренерске лиценце, 

2. да је носилац црног појаса минимум 2 ДАН, 

3. да активно ради у клубу у земљи или иностранству као тренер минимум 5 

година, 

4. да поднесе оквирни план рада,  

5. да поднесе тренерску биографију, 

6. да поднесе доказ да није кривично осуђиван и да се против њега не води 

Кривични поступак,, 

7. да поседује спортске и моралне квалитете, углед у џудо спорту у  Р.Србији 

и потребно искуство за обављање функције личног тренера спортисте- 

репрезентативца. 
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Члан 21. 

Директор Савеза доноси коначну одлуку на предлог Спортског директора 

која лица испуњавају критеријуме да могу бити лични тренери и решењем доносе 

и одлуку о именовања лица за позицију личног тренера спортисте. 

Члан 22. 

Лични тренер са ЏСС потписује Уговор о ангажовања без надокнаде са 

утврђеним правима али и обавезама коју ова функција доноси. 

Лични тренер никако не може имати приоритет у односу на тренера 

Националног тима тј. његово ангажовање у Националном тиму одређује Директор 

Савеза на предлог Спортског директора од такмичења до такмичења. 

Члан 23. 

Лични тренер спортисте мора своје програме припрема и активности 

спортисте усагласити са активностима Националног тима Србије тј. са Спортским 

директором ЏСС и тренером Националног тима Србије који је одговаран за 

узрасну и родну категорију у којој спортиста наступа. 

Члан 24. 

Лични тренер програм активности спортисте којег тренира доставља 

Тренеру Националног тима Србије који усаглашава све програме и доставља их 

Спортском директору као усаглашен предлог, а овај исти даје Директору Савеза 

који преко канцеларије ЏСС обједињен доставља Олимпијском комитету. 

Члан 25. 

Лични тренер спортисте који се налази у програму Олимпијског комитета 

Србије мора и лично учествовати у реализацији свих активности изабраног 

спортисте  које су назначене, одобрене и буџетиране програмом Олимпијског 

комитета и Џудо савеза Србије ( тренинг кампови, такмичења, припреме, 

тренинзи спортисте).  

Члан 26. 

Лични тренер се мора понашати у складу са Правилником о 

репрезентацијама ЏСС и никако не сме својим деловањем штетити угледу 

Националног џудо тима Србије и Џудо савеза Србије. 
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Члан 27. 

Лични тренер спортисте мора, а у складу са својим тренерским звањем,  

поседовати и одговарајуће осигурање, а у складу са Законом о спорту. 

Члан 28. 

Организација путовања и наступа изабраног спортисте и личног тренера на 

одабраним такмичењима се обавља искључиво преко канцеларије ЏСС и уз 

предходно одобрење Спортског директора и Директора Савеза. 

Члан 29. 

Лични тренер изабраног спортисте током реализације активности припрема 

или учешћа на такмичењима, уколико његово присуство буде одобрено од стране 

Директора Савеза,  мора у квалификацијама носити репрезентативну тренерку 

Нациналног џудо тима Србије, а у финалном делу и одговарајуће одело и ципеле, 

како налажу прописи ЕЈУ и ИЏФ-а. 

Лични тренер спортисте мора бити на располагању спортисте током свих 

365 дана у календарској години и своје активности спроводи у сагласности са 

Спортским директором и Дирекоторм Савеза. 

Члан 30. 

Лични тренер и изабрани спортиста током учешћа на међународним 

такмичењима морају седети заједно са Националним џудо тимом Србије у сали 

где се такмичење одржава уз обавезу учествовања у припремама такмичара за 

наступ ( „загревање“ такмичара ) заједно са Националним џудо тимом Србије и 

спаринговати осталим члановима тима. 

Члан 31. 

Лични тренер престаје да обавља функцију уколико: 

 

1. Својим активностима штети или угрози интегритет ЏСС                             

( алкохолисано  стање, агресивно понашање и др); 

2. Не учествује у свим активностима спортисте који га је изабрао за ову  

функцију; 
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3. Не сарађује са спортским директором и члановима Националног џудо 

тима Србије; 

4. Не координише своје активности са активностима Националног џудо 

тима Србије; 

5. Одбије да се понаша у складу са правилима која су утврђена овим  

правилником и др. 

Лични тренер одговара за све дисциплинске прекршаје које учини у складу 

са Дисциплинским правилником ЏСС. 

          Члан 32. 

Предлог за разрешење личног тренера подноси спортски директор 

Директору Савеза који доноси коначну одлуку о разрешењу. 

 

ЛЕКАР - ФИЗИОТЕРАПЕУТ РЕПРЕЗЕНТАЦИЈЕ 

 

Члан 33. 

    Meдицинско особље Репрезентације је  доктор или,  физиотерапеут  и  

друго  медицинско   особље  које  поседује  неопходна  стручна  звања и знања  

из  области спортске медицине. 

   Статус, права и обавезе Медицинског особља Репрезентације ближе се 

уређују посебним уговором који се закључује између сваког члана Медицинског 

особља Репрезентације и Директора Савеза.  

Члан 34. 

    Медицинско особље Репрезентације води бригу о  здравственој  

заштити репрезентативаца за време припрема и такмичења Репрезентације. 

  Медицинско особље Репрезентације такође сарађује са клупским 

докторима и има право увида у лекарски третман репрезентативаца у њиховим 

клубовима. 
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Члан 35. 

    Медицинско  особље  Репрезентације  мора  водити  појединачне  

здравствене картоне репрезентативаца и кандидата за репрезентацију тј. 

историју болести и повреда, врсту повреда и учесталост, као и начин лечења 

који се примјењује. 

Члан 36. 

    Поједини члан медицинског особља Репрезентације може бити разрешен те 

функције на   сопствени захтев или ако не извршава своје обавезе из закљученог 

уговора,  или  ако  на  други  начин  постане  недостојан  да  даље  обавља  ту 

функцију,или ако изостане задовољавајућа медицинска заштита 

репрезентативаца. 

Одлуку  о  разрешењу  појединог  члана  медицинског  особља  

Репрезентације доноси  Директор Савеза. 

Против одлуке Директора Савеза о разрешењу појединог члана 

медицинског особља Репрезентације жалба није дозвољена. 

Члан 37. 

    Медицинско особље Репрезентације за свој рад има право на 

одговарајућу накнаду. 

ВОЂА ПУТА 

Члан 38. 

    Вођу пута Репрезентације чини  стручно лице која обавља 

административне,  организационе  и  друге  стручне  послове  везане  за 

путовања Репрезентације и одређује га Директор Савеза за свако такмичење 

посебно. 

Члан 39. 

    Вођа пута  Репрезентације  мора  имати потребна знања и искуства, и 

познавање бар једног страног језика који је  у  службеној   употреби   у  ЕЏУ-у  

и  ИЏФ-у,  те  стручне  и  организационе способности за обављање  послова на 

којима је ангажован. 
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Члан 40. 

 Вођа пута: 

 Преузима од Директора Савеза сву пратећу документацију и промотивни 

материјал за такмичење (химну, заставу, поклоне, камеру и друго), 

 Пријављује Репрезентацију, проверава сва документа пред полазак, 

 Присуствује жребању са тренером и Националној контроли те о резултатима 

жребања одмах обавештава тренере,  

 Брине о смештају Репрезентације, 

 Одлучује о носиоцу државне заставе и пратиоце на свечаном отварању и 

завршној свечаности,  

 Води  Репрезентацију (такмичаре, тренере, пратиоце) у свим њеним 

активностима, 

 Пише извештај о свим догађајима и активностима на одржаном такмичењу и даје 

их Директору савеза и враћа сав задужени матерјал.  

Члан 41. 

Вођа пута Репрезентације за свој рад има право на одговарајућу 

накнаду. 

 

ОБАВЕЗЕ ДРУГИХ ЛИЦА ( РОДИТЕЉИ, ГОСТИ, ПРИЈАТЕЉИ 

РЕПРЕЗЕНТАТИВАЦА..) 

Члан 42. 

Током учешћа Националног џудо тима Србије на међународним 

такмичењима забрањено је присуство родитеља, пријатеља, родбине, или других 

лица на трибинама где се налазе  репрезентативке и репрезентативци чланови 

Националног џудо тима Србије, уколико нису у функцији официјалних лица ЏСС 

или чланови Националног џудо тима Србије.  
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Члан 43. 

Током учешћа Националног џудо тима Србије на међународним 

такмичењима забрањено је да такмичари чланови Националног џудо тима Србије 

буду смештени у истим собама са родитељима, пријатељима , родбином, или 

другим лицима, уколико нису у функцији официјалних лица ЏСС или чланови 

Националног џудо тима Србије. 

Члан 44. 

Родитељи, пријатељи, родбина, или друга лица, уколико нису у функцији 

официјалних лица ЏСС или чланови Националног џудо тима Србије, током учешћа 

на  такмичењима где учествују чланови Националног џудо тима Србије могу 

пратити такмичење искључиво са трибина и то из сектора који је намењен 

публици, а никао на паркету близу борилишта, на делу трибина где се налази 

Национални џудо тим Србије. 

РАНГИРАЊЕ ЏУДИСТА КАО УСЛОВ ЗА ДЕФИНИСАЊЕ ЊИХОВЕ ПОЗИЦИЈЕ  У 

ОКВИРУ РЕПРЕЗЕНТАТИВНОГ ПРОГРАМА У СВИМ УЗРАСНИМ КАТЕГОРИЈАМА 

Члан 45. 

Услов за учешће на квалификационим међународним такмичењима и 

првенствима Европе и Света биће дефинисани квотом освојених бодова на 

домаћим првенствима и Националним шампионатима. 

Члан 46. 

Уколико спортиста и тренер желе да наступају на међународним 

такмичењима која се не налазе у календару ЕЈУ и ИЏФ за одобрење за наступ се 

мора обратити Спортском директору који даје предлог Директору Савеза који 

доноси коначну одлуку о наступу и издаје потврду о истом. 

У случају из претходног става спортиста и тренер морају поседовати 

одговарајуће осугурање које издаје ЏСС у сарадњи са одговарајућом 

Осигуравајућом кућом.  

Уколико спортиста и тренер узму учешће на међународном такмичењу које 

није у календару ЕЈУ и ИЏФ, а не поседује својом кривицом (није уплатио и др.) 

осигурање у складу са претходним ставом, ЏСС не одговара спортисти или 

тренеру за било какву штету насталу у том случају. 
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Уколико спортиста и тренер желе да наступају на међународним екипним 

такмичењима    ( лигама као такмичари иностраних клубова) за одобрење за 

наступ се мора обратити Спортском директору који даје предлог Директору 

Савеза који донаоси коначну одлуку о наступу и издаје потврду о истом.  

Уколико спортиста и тренер добију одобрење за наступ од стране 

Директора Савеза даљу процедуру организације пута и смештаја као и 

учествовања на такмичењу организује самостално уз обавезно достављање 

извештаја о наступу канцеларији ЏСС у року од 5 дана након завршене 

активности. 

Члан 47. 

Уколико спортиста и тренер желе да наступају на међународним 

такмичењима која су у календару ЕЈУ и ИЏФ прво се за сагласност мора обратити 

Спортском директору који даје предлог Директору Савеза који доноси коначну 

одлуку о наступу и издаје потврду о истом.  

Уколико спортиста и тренер добију одобрење за наступ од стране 

Директора Савеза даљу процедуру организације пријаве такмичара за наступ, 

пута, смештаја као и учествовања на такмичењу организује канцеларија Џудо 

савеза Србије. 

Члан 48. 

Све финансијске обавезе које имају спортиста и тренери, а који су 

дефинисане правилима организатора међународних такмичења која се налазе у 

календару ЕЈУ и ИЏФ морају се реализовати преко канцеларије Џудо савеза 

Србије у роковима који се одреде и то пре одласка на такмичење. 

Уколико се спортиста и тренери не налазе на листи спортиста и тренера 

који су испунили услов да им учешће на такмичењу и трошкове пута сноси Џудо 

савез Србије, све трошкове сноси такмичар, односно клуб из кога такмичар 

долази, које износе уплаћује на рачун Џудо савеза Србије који врши даље 

плаћања ка међународним организацијама. 
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Члан 49. 

Обавеза Спортског директора Савеза је да бројчану пријаву састава екипе 

за учешће на такмичењима која су у календару ЕЈУ и ИЏФ достави Директору 

Савеза 5 дана након објаве прве званичне информације од стране организатора 

такмичења преко канцеларије ЕЈУ и ИЏФ-а. 

Обавеза Спортског директора Савеза је да појединачну пријаву састава 

екипе за учешће на такмичењима која су у календару ЕЈУ и ИЈЏ достави 

Директору Савеза 40 дана пре одласка на то такмичење. 

Обавеза клубова је да за такмичаре који иду на такмичење која су у 

календару ЕЈУ и ИЏФ и то о трошку клуба потребна финансијска средства уплате 

на рачун Џудо савеза Србије најкасније 35 дана пре почетка тог такмичење или 

њихови такмичари неће бити пријављени за то такмичење, а коначно неће моћи 

ни да наступају на жељеном такмичењу. 

Члан 50. 

Обавеза Џудо савеза Србије је да укупна средства потребна за одлазак 

такмичара и тренера на такмичење која су у календару ЕЈУ и ИЏФ уплати 

организатору такмичења најкасније 30 дана пре одласка на такмичење. 

Уколико дође до отказивања учешћа такмичара или тренера на такмичењу 

која су у календару ЕЈУ и ИЏФ, а за које су већ били раније пријављени и за које 

су уплатили одговарајућу котизацију и то у року од  29- 15 дана пре одржавања 

такмичења Џудо савезу Србије па самим тим и џудо клубу одакле такмичар 

долази биће враћно 50 % уплаћених средстава. 

 Уколико дође до отказивања учешћа такмичара или тренера на такмичењу 

која су у календару ЕЈУ и ИЏФ, а за које су већ били раније пријављени и за које 

су уплатили одговарајућу котизацију и то у року који је мањи од 15 дана пре 

одржавања такмичења Џудо савезу Србије па самим тим и џудо клубу одакле 

такмичар долази НЕЋЕ БИТИ ИЗВРШЕН ПОВРАЋАЈ УПЛАЋЕНИХ СРЕДСТАВА.  

ВАЖНО: Повреде, проблеми са визом, болести нису валидан разлог за 

отказивање резевисаног смештаја и трошкова путовања. 

Систем бодовања резултата у функцији рангирања џудиста 
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ОИ,СП,ЕП, Турнири I место II место III место V место VII место 

Олимпијске игре 

 

500 

бодова 400 бодова 300 бодова 200   бодова 100  бодова 

Светско првенство 400 

бодова 300 бодова 200 бодова 

100    бодова 

(мин. 2 победе) 

50    бодова 

(мин. 2 

победе) 

Европско првенство 

 
300 

бодова 200 бодова 100 бодова 

50 бодова 

(мин. 2 победе) 

25 бодова 

(мин. 1 

победа) 

I категорија турнира: 

Grand Slam 

Grand Prix 

Masters 

300 

бодова 
200 бодова 100 бодова 

 

50 бодова 

(мин. 2 победе) 

 

25 бодова 

(мин. 1 

победа) 

II категорија турнира: 

Континентални опен 

турнири 

А  EJU купови јун &кад 

Студентско првенство 

Европе 

200 

бодова 
100 бодова 50 бодова 

25 бодова 

(мин. 2 победе) 

 

12 бодова 

(мин. 1 

победа) 

 

III категорија турнира: 

EJU купови за сениоре 

B EJU купови јуниори & 

кадети 

Балканско првенство 

Национално првенство 

100 

бодова 
50 бодова 25 бодова 

15 бодова 

(мин. 2 победе) 

 

7 бодова 

(мин. 1 

победа) 

 

IV категорија турнира:            

Домаћи категорисани 

турнири 

Студентско првенство 

Србије 

30 бодова 20 бодова 10 бодова   
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Међународни турнири 

Војно и полициско 

првенство Србије 

 

Потребан број освојених бодова за учешће такмичара на предложеним 

првенствимакоје ће бити финансирано од стране Џудо савеза Србије уколико 

Савез поседује довољно финансијских средстава. 

НАЗИВ АКТИВНОСТИ БРОЈ БОДОВА 

Првенство Света и Европе за сениоре Минимум освојених бодова 350 

Првенство Света и Европе за јуниоре Минимум освојених бодова 300 

Првенство Света и Европе за кадете Минимум освојених бодова 250 

Универзијада Минимум освојених бодова 200 

Медитеранске игре Минимум освојених бодова 200 

Балканско првенство Минимум освојених бодова 150 

  

Након 12 месеци број акумулираних бодова смањиваће се за 50%  за бодове који 

су освојени на међународним такмичењима док се освојени бодови на домаћим 

такмичењима и Националним шампионатима не би преносили у наредну годину, а  

након 24 месеца број акумулираних бодова смањивао би се за 100% за све 

освојене бодове. 

Џудо савез Србије на основу предложених критеријума дефинише три 

репрезентативна разреда:  

Евидентни кандидати –   са освојених 350 планираних бодова.  

Потенцијални кандидати –  са освојених од 250 до 350 планираних бодова.   

Перспективни кандидати –  са освојених од 150 до 250 планираних бодова. 
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I РАЗРЕД - Евидентни кандидати 

Такмичари који остваре број бодова 350 и више (по критеријумима из табеле) 

статус у Националном тиму траје 24 месеца (две године) од последњег резултата 

и све трошкове репрезентативних обавеза сноси савез или ОКС уз услов да исти 

имају реална средства за финансирање програма. Овај ранг обухвата сваког 

такмичара који је остварио програмски разред ОКС и представљаће 

репрезентативну окосницу у програму Токијо 2020. Припадници овог разреда 

имају права учешћа на свим турнирима из горње табеле, а у складу са 

програмима које су лични тренери усагласили са Спортским Директором. 

II РАЗРЕД - Потенцијални кандидати 

Такмичари који остваре број између 250 и 350 бодова (по критеријумима из 

табеле) статус траје 12 месеци (годину дана) од последњег резултата и део  

трошкова репрезентативних обавеза сносиће савез уз услов да исти имају реална 

средства за финансирање програма . Сви такмичари у овом разреду имају право 

учешћа на турнирима из II категорије (горња табела) па на ниже. III РАЗРЕД – 

Перспективни  кандидати 

III РАЗРЕД – Перспективни кандидати  

Такмичари који остваре између 150 и 250 бодова (по критеријуми из табеле) 

имају право учешћа на турнирима III категорије и ниже. Све трошкове учешћа на 

критеријумским турнирима сносе клубови.  

Додатни критеријуми  за учешће такмичара на Европским шампионатима  

 Уколико такмичар има освојених до 320 бодова, а десила му се повреда, па 

није у могућности да учествује на другим бодовним турнирима, може стећи 

право на учешће на Европском шампионату о трошку матичног клуба или о 

приватном трошку, уз сагласност Спортског директора Савеза и 

националних тренера; 

 Уколико такмичар оствари V, VII mesto на бодовном турниру, поред 

припадајућих бодова за остварен пласман, за сваку победу на предметном 

турниру остварену над такмичаром који се налази у првих 10 на светској 

ранг листи, добија добија по 10 бодова; 

 Уколико више од два такмичара по категорији остваре бодове прописане за 

пласман на Европски шампионат, приликом одабира такмичара за учешће 
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на Европском шампионату гледаће се разлика у укупно оствареним 

бодовима (бодовна разлика) на бодовним турнирима I категорије за 

сениорке/ре, У 23, Јуниорке/ре, Кадеткиње/те које одреди Спортски 

директор савеза за сваку такмичарску годину, а најкасније до 31.децембра 

текуће године; 

 Сваки такмичар који је на бодовном турниру освојио медаљу место са три 

или више победа има право учешћа на неком од наредних бодовних 

турнира о трошку Савеза уз услов да Савез поседује реална средства за 

финансирање програма; 

 Сваки такмичар који на Европском шампионату оствари пласман на I, II, III 

или V место, остварује право учешћа на три бодовна турнира наредне 

године о трошку Савеза, с тим да је пласман на  I, II,III  на сваком од прва 

два одабрана бодовна турнира предуслов за учешће на одабраном трећем 

бодовном турниру о трошку Савеза уз услов да Савез поседује реална 

средства за финансирање програма; 

 Такмичар који на Европском шампионату учествује о трошку матичног 

клуба или о приватном трошку и оствари пласман (I, II, III, V место) 

остварује право на рефундацију трошкова учешћа на Европском 

шампионату од стране Савеза уз услов да Савез поседује реална средства 

за финансирање програма. 

Додатни критеријуми за учешће такмичара на Светским шампионатима  

Такмичар који оствари пласман на Европском шампионату (I,II,III, V) директно 

стиче могућност учествовања на Светском шампионату,  док ће се такмичару који 

освоји VII - XII места на Европском шампионату приликом разматрања могућности 

учешћа на Светском шампионату у обзир узети резултати постигнути на бодовним 

турнирима I категорије за сениорке/ре, У 23, Јуниорке/ре, Кадеткиње/те које 

одреди Спортски директор савеза за сваку такмичарску годину, а најкасније до 

31.децембра текуће године уз услова да:  

 Такмичар који освоји I, II, III или V место на Европском шампионату 

остварује директан пласман на Светски шампионат и стиче право на 

учешће на Светском шампионату о  трошку Џудо савеза Србије уз услов да 

Савез поседује реална средства за финансирање програма; 
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 Такмичар који освоји VII на Европском шампионату стиче могућност учешћа 

на Светском шампионату о трошку матичног клуба или о приватном трошку; 

 Такмичар који на Светском шампионату учествује о трошку матичног клуба 

или о приватном трошку и оствари пласман (I,II,III, V, VII иместо) остварује 

право на рефундацију трошкова учешћа на Светском шампионату од стране 

Савеза уз услов да Савез поседује реална средства за финансирање 

програма. 

Напомена:  

Бодови које такмичар сакупи у једној тежинској категорији вазе само за 

категорију у којој су сакупљени. 

Половина бодова коју такмичар оствари на бодовним турнирима I категорије за 

сениорке/ре, У 23, Јуниорке/ре, Кадеткиње/те које одреди Спортски директор 

савеза за сваку такмичарску годину, а најкасније до 31.децембра текуће године 

преносе се на бодовну ранг листу такмичарског циклуса наредне године, чиме се 

олакшава остваривање норме за следећу годину. 

Бодови које такмичар освоји на осталим бодовним турнирима (изузев на 

бодовним турнирима I категорије за сениорке/ре, У 23, Јуниорке/ре, 

Кадеткиње/те које одреди Спортски директор савеза за сваку такмичарску 

годину, а најкасније до 31.децембра текуће године ) у току такмичарског циклуса 

једне године се бришу, односно не преносе се на бодовну ранг листу за 

такмичарски циклус наредне године. 

Накнаде, награде и признања 

Члан 51. 

    Сви чланови Репрезентације имају право на накнаду путних и других 

трошкова које су имали у вези са доласком на припреме и наступе 

Репрезентације, у складу са општим актима ЏСС и Законом. 

 Ако су џудо  клубови, чији су репрезентативци чланови, имали трошкове 

око одласка и повратка репрезентативаца на припреме и наступе у 

Репрезентацији,  имају  право  да  им  се  ти  трошкови  рефундирају  од  стране 

Џудо савеза Србије, у складу са општим актима ЏСС и Законом. 
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Члан 52. 

    За  постигнуте  резултате  у  раду  и  успеху  Репрезентације  свим  

члановима Репрезентације  се  могу  исплатити  новчане  или  друге  награде  

и  доделити признања. 

Члан 53. 

    Џудо  савез  Србије  има  обавезу  да  надлежним  државним  органима, 

Спортском савезу Србије, Олимпијском комитету Србије, Заводу за спорт и 

медицину спорта Републике Србије и Надлежном Министарству за послове 

спорта доставља податке о оствареним резултатима свих репрезентативних 

селекција и свих репрезентативаца, а у циљу остваривања њихових права 

везаних за статус, награде, стипендије и друга признања. 

    Џудо  савез  Србије  има  обавезу  да  свим  репрезентативцима,  који  су 

остварили  право  на  добијање  Награда и Националног  спортског  признања  

пружи  сву техничку и другу помоћ у циљу реализације исто.

Члан 54. 

Спортска организација дужна је да закључи уговор о осигурању својих 

врхунских спортиста и врхунских спортских стручњака од последица несрећног 

случаја за време обављања спортске активности, односно стручног рада у 

спорту, а на основу утврђеног рангирања спортиста и спортских стручњака преко 

Џудо савеза Србије. 

Надлежни национални грански спортски савез дужан је да осигура 

спортисту, односно спортског стручњака који наступа за националну спортску 

репрезентацију од последица несрећног случаја за време наступа за националну 

спортску репрезентацију, уколико спортиста, односно спортски стручњак није 

обухваћен осигурањем из става 1. овог члана. 

Уколико клуб жели да на такмичење води такмичаре и спортске стручњаке 

који се не налазе на списку националног селектора, клуб је дужан да за те 

такмичаре и спортске стручњаке закључи уговор о осигурању од последица 

несрећног случаја за време обављања спортске активности, односно стручног 

рада у спорту у вези са предметним такмичењем, те да сноси све трошкове 

осигурања. 
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Спортска опрема

Члан 55.    

Џудо  савез  Србије  у складу са својим могућностима обезбеђује  

свим  репрезентативцима  сву  потребну спортску опрему за припреме, 

тренирање и такмичења. 

 Спортска опрема коју користе репрезентативци на такмичењима мора 

имати видљива обележја Републике Србије и Џудо савеза Србије, а иста може 

имати и исписане логотипе спонзора Џудо савеза Србије. 

  Сви чланови Репрезентације су обавезни да поштују обавезе које је Џудо 

савез Србије преузео према спонзорима Репрезентације, у складу са потписаним 

уговорима, те да активно учествују у њиховој реализацији. 

  Када  год  је  то  могуће,  с  обзиром  на  међународна  правила  

такмичења,  спортска опрема коју  користи Репрезентација треба да је 

дизајнирана тако да су у њој садржане све боје државне заставе Републике 

Србије (црвена, плава и бела).

Члан 56.   

  Према могућностима, Џудо савез Србије обезбеђује репрезентативцима и 

спортску опрему за слободно време, као и прикладну одећу за свечане прилике. 

 Репрезентативци морају током свих акција Репрезентације носити 

искључиво опрему и  одећу коју је набавио Џудо савез Србије, а након 

завршетка активности Репрезентације исту су обавезни вратити, о чему се води 

евиденција. 

Репрезентативци морају чувати сву спортску опрему и одећу коју су 

добили од Џудо савеза Србије. 

У случају да се оштети или изгуби део спортске опреме или одеће 

немаром репрезентативца, или ако репрезентативац не врати преузету спортску 

опрему или одећу, репрезентативац мора надокнадити насталу штету. 
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Наступ чланова Националних џудо тимова у медијима 

Члан 57. 

Сви чланови Националних џудо тимова било да се ради о 

репрезентативцима или другим члановима тима дужни су да поштују правила 

етичког понашања током комуникације са медијима било да се ради о 

електронским, писаним медијима или социјалним мрежама. 

Наведене смернице односе се на професионалну употребу имена Џудо 

Савеза Србије,као и свих чланова националног тима ЏСС. 

Сви чанови националног тима морају да знају и да се придржавају 

Правилника о репрезентацији ЏСС и чланова о одредби потписаних уговором 

приликом коришћења друштвених ( социјалних)  мрежа које се односе на ЏСС или 

национални тим. 

Члан националног тима треба да буде свестан својих поступака и слике 

које оне стварају како за ЏСС , национални тим и за себе лично приликом јавних 

наступа или коришћења друштвених ( социјалних ) мрежа. Информацију коју 

постави или објави члан националног тима било да се ради о форми изјаве за 

писане, електронске медије или друштвене (социјалне) мреже , постаје јаван  и 

може изазвати штету и нарушити углед џудо спорту. 

Чланови Националног џудо тима Србије треба да буду свесни да ЏСС може 

посматрати објављене информације путем друштвених мрежа.Чланови 

Националног џудо тима Србије треба да се воде властитом проценом приликом 

постављања и објављивања материјала који не би смели бити неприкладни и који 

би могли штетити угледу џудо спорта и Џудо савеза Србије. 

Члановима Националног џудо тима Србије забрањено је да постављају на 

дрштвеним ( социјалним) мрежама који укључују постављање 

коментаре,садржаја или слика које су клеветнички или злонамерне, 

понографске, узнемиравајуће и сл. 

Члановима Националног џудо тима Србије забрањено је објављивање и 

постављање поверљивих информација које се односе на Џудо савез Србије. 

Уколико чланови Националног џудо тима Србије имају недоумицу које се 

информације сматрају информацијама које имају статус поверљивих да се у том 

смислу консултују са Спортским директором ЏСС. 
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Члан Нациналног џудо тима Србије дужан је да се, пре уговарања наступа у 

медијима или давања одговора медијима, консултује са ПР-ом Џудо савеза Србије 

и о томе обавести Спортког директора ЏСС. 

Ако члан националног тима приликом коришћења друштвених мрежа дође у 

ситуацију која прети да постане непријатељска према ЏСС и  џудо спорту треба да 

се на прикладан начин искључи или изузме из исте и да обавести директора 

савеза и канцеларију ЏСС . 

Коришћење друштвених мрежа не сме да се коси са одговорношћу члана 

националног тима према ЏСС, а који су обухваћени Правилником о 

репрезентацији и Дисциплинском правилником. 

Свако другачије понашање на друштвеним мрежама које могу да штете 

угледу ЏСС, џудо спорта и националног тима подлеже Дисциплинској 

одговорности сваког појединца. 

Прeвоз и смештај 

Члан 58. 

   За превоз чланова Репрезентације на припреме и такмичења се мора 

користити оно превозно средство које обезбеђује сигуран, комфоран, удобан и 

превоз који омогућује да се у што краћем времену стигне на одређено место. 

   Сви  чланови  Репрезентације  се  за  време  припрема  и  такмичења  

морају сместити  у   одговарајуће  Хотеле,  Мотеле  и  друге  одговарајуће  

смештајне капацитете који обезбеђују све потребе за боравак, рад и све 

активности свих чланова Репрезентације.

 Задаци канцеларије савеза : 

Члан 59. 

Секретара Савеза: 

 Правовремено обавештава и доставља докумената о такмичењима, 

припремама, тестирањима и састанцима: Директору Савеза, Спортском 

директору Савеза, тренеру репрезентације, клубовима репрезентативаца, 

репрезентативцима као и водећим људима Савеза; 
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 Организује начин путовања и друго: (тестирање,лекарски преглед, 

антидопинг контроле,састанци у ОКС, Министарству омладине и спорта и 

друго); 

 Обавештава медије о резултатима које су са такмичења вође репрезентације 

дужне одмах да проследи у јавност и организује конференције за медије по 

налогу Директора Савеза; 

 Води рачуна о опреми и реквизитима која су у власништву ЏСС; 

 Логистичка припрема свих репрезентација (пријаве ЕЏУ,ИЏФ,ОКС и 

Министарству омладине и спорта, обезбеђење виза и друго). 

Завршне одредбе 

 

 

Члан 60.

 О примени овог правилника брине се Директора Савеза.  

Члан 61. 

Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања на огласној 

табли у седишту Савеза и на интернет презентацији, званичном сајту  Савеза. 

 

                                                                  Председник УО ЏСС  

                                                              Проф.др Милован Братић  

 

 

 


