
 

 

 

 

 

 

 

 

ПРАВИЛНИК 

О ЧЛАНАРИНИ,НАКНАДАМА И ТАКСАМА               

ЏУДО САВЕЗА СРБИЈЕ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

У Београду, jануар 2019. године 



Правилник о чланарини, накнадама и таксама Џудо савеза Србије 

 

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

Србије дана 28.12.2018. године донео је следећи:                                                                      

ПРАВИЛНИК 

О ЧЛАНАРИНИ,НАКНАДАМА И ТАКСАМА ЏУДО САВЕЗА СРБИЈЕ  

 

Члан 1. 

Овим Правилником дефинисани су носиоци посла реализације активности у 

оквиру послова којима се бави Џудо савеза Србије и његове чланице Регионални 

џудо савези као и износи за вршење одређених послова као поверен посао по 

налогу Џудо савеза Србије или као и накнаде за послове које обавља  Џудо савеза 

Србије. 

Члан 2.  

Послове наплате разних годишњих чланарина и такси које су наведене у табели 

број 1 су у надлежности Регионалних џудо савеза ( Џудо савеза Централне Србије, 

Џудо савеза Војводине и Џудо савеза Београда) као поверен посао од стране Џудо 

савеза Србије. Обавезе регионалних џудо савеза је да достављају канцеларији 

Џудо савеза Србије све податке о реализованим активностима и наплатама путем 

cpanel-а ради вођења централне евиденције. 

Табела бр.1 

 

 

 

Опис Износ 

Годишња чланарина за клубове - Издавање дозволе за сезону       
( сваки регион приходује чланарину за своје чланице) 

10.000,00 

Чланарина(годишња) за лиценциране судије  ( сваки регион 
приходује за чланарину за судије чланове њихових региона) 

3.000,00 

Годишња регистрација такмичарки и такмичара ( сваки регион 
приходује за регистрацију за чланове њихових региона) 

1.000,00 

Обнова регистрација такмичарки и такмичара ( сваки регион 
приходује од обнове регистрације за чланове њихових региона) 

1.000,00 

Дупликат такмичарске књижице такмичарки и такмичара ( сваки 
регион приходује од израде дупликата такмичарске књижице  за 
чланове њихових региона) 

1.000,00 
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Члан 3. 

Котизације за учешће такмичарки и такмичара, екипа и казне на првенствима која 

су у надлежности Џудо савеза Србије су приказани у табели број 2. приходује их 

Џудо савез Србије или технички организатор којем Џудо савез Србије повери 

организацију наведених такмичења уз обавезу да као организатори такмичења 

изврше исплате службених лица, закупа сале и других трошкова који проистекну 

током организације такмичења. Трошак куповине медаља иде на терет Џудо 

савеза Србије само за такмичења која савез и организује, а за остала такмичења 

која се налазе у календару ЏСС о свом трошку сами дизајнирају и израђују 

медаље организатори истих. 

Табела бр.2 

Опис Износ 

Котизација за Национална првенства  (за све узрасне категорије) 1.500,00 

Котизација за турнире који се налазе у календару ЏСС ( за све 
узрасне категорије – одређује организатор у задатим распонима) 

Од 900,00 до 
1.500,00 

Супер џудо лига 30.000,00 

Прва џудо лига 20.000,00 

Екипно првенство Србије за жене 20.000,00 

Куп клубова Србије (за све узрасне категорије) 20.000,00 

Казна- такса за промену тежинске категорије на дан одржавања 
такмичења 

1.000,00 

Казна – такса за пријављивање такмичара на дан одржавања 
такмичења  

1.000,00 

 

Члан 4. 

Испитне таксе за мајсторска звања дефинисана су у табели број 3, а приходује их 

Регионални џудо савез на чијој територији се реализује активност уз обавезу да 

након исплаћених трошкова испита ( накнаде комисије за доделу звања, закуп 

сале, израда и штампање диплома и др) уплаћење таксе врате Регионалним џудо 

савезима пропорционално броју кандидата који су изашли на испит из сваког од 

Регионалних џудо савеза. Обавезе регионалних џудо савеза је да достављају 

канцеларији Џудо савеза Србије све податке о реализованим активностима и 

наплатама путем Цпанела ради вођења централне евиденције. 

Табела бр.3 

Опис Износ 

Црни појас  1. Дан 10.000,00 

Црни појас  2. Дан 15.000,00 
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Црни појас  3. Дан 20.000,00 

Црни појас  4. Дан 23.000,00 

Црни појас  5. Дан 28.000,00 

Црни појас  6. Дан 33.000,00 

Црни појас  7. Дан 38.000,00 

Црни појас  8. Дан 43.000,00 

Црни појас-почасни 7.000,00 

Издавање дупликат дипломе 5.000,00 

*За 6,7 и 8 .дан црног појаса нису урачунате таксе ЕЈU. 

Члан 5. 

Накнаде комисије за доделу мајсторских звања, комисија за лиценцирање судија, 

тренера дефинисане су у табели број 4.  

Табела број 4. 

Опис Износ 

Судијска комисија за лиценцирање судија (до 20 кандидата) 5.000,00 

Судијска комисија за лиценцирање судија (преко 20 кандидата) 8.000,00 

Комисија за лиценцирање тренера ( до 20 кандидата) 5.000,00 

Комисија за лиценцирање тренера ( преко 20 кандидата) 8.000,00 

Комисија за полагање мајсторских звања ( до 20 кандидата) 5.000,00 

Комисија за лиценцирање џудо клубова (до 20 клубова) 5.000,00 

Комисија за лиценцирање осталих звања дефинисане Законом о 
спорту ( Лиценце за клубове, менаџере, менаџере за 
безбедност, лекаре и др..) ( до 20 кандидата) 

5.000,00 

Комисија за полагање мајсторских звања ( преко 20 кандидата) 8.000,00 

 

Члан 6. 

Накнада службеним лицима по такмичењу дефинисана је у табели број 5 и 

исплаћује се од прихода организатора такмичења која се налазе у календару Џудо 

савеза Србије. 

Табела бр. 5 

Опис Износ 

Спортски Судија - Интернационални судија 5.000,00 

Спортски Судија- Национални судија  4.000,00 

Спортски Судија – Регионални судија 2.000,00 

Лекар 4.000,00 

Делегат такмичења 4.000,00 

Руководилац такмичења 4.000,00 

Компјутерска обрада жреба, штампање извештаја - билтена 4.000,00 
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Водитељи листа на такмичењима                              4.000,00 

Комесар за безбедност 4.000,00 

Ангажовани тренери националних селекција од стране Спортског 
директора 

4.000,00 

И друга службена лица која су предвиђена Правилником 4.000,00 

 

Члан 7. 

Накнада члановима управног одбора ЏСС за присуствовање на седницама 

Управног одбора ЏСС,као и члановима комисија када имају састанке, су 

дефинисане у табели број 6.  

Табела бр.6 

Опис Износ 

Теренски додатак 1.500,00 

Путни трошкови (у висини повратне повратне аутобуске карте)   

 

Члан 8. 

Накнаде тренерима и осталим лицима Националних селекција док су ангажовани 

на пословима за интерес Џудо савеза Србије у земљи и иностранству су 

дефинисана у табели број 7. Износ је дефинсан у еурима уколико се ради о 

активности која се реализује у иностранству или 20 еура у динарској против 

вредности по курсу Народне банке на дан исплате уколикос е ради о активности 

на територији Републике Србије. 

Табела бр.7 

Опис Износ 

Тренери и остала лица Националних селекција ( лекар, вођа 
пута, физуотерапеут и др...) 

20 евра по дану 
ангажовања  

 

Члан 9. 

Износи за издавање дозвола за сезону или лиценце су дефинисане у табели број 8 

и приходује их  Џудо савез Србије. 

Табела бр. 8 

Опис Износ 

Стицање тренерске лиценце 6.000,00 

Обнова тренерске лиценце (после 3 године) 6.000,00 
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Стицање судијске лиценце- национални судија без обзира на 
категорију судијског звања  

6.000,00 

Обнова судијске лиценце 6.000,00 

Промена нивоа судијске лиценце 6.000,00 

Промена нивоа тренерске лиценце  6.000,00 

Промена клуба за лиценциране тренере 6.000,00 

Остале лиценце дефинисане Законом о спорту ( Лиценце за 
менаџере, менаџере за безбедност, лекаре,вође листа на 
такмичењима,делегате и др..) 

6.000,00 

 

Члан 10 

Висина накнаде за дипломе за ученичка звања, накнаде за приговоре тренера на 

одлуке судија, жалба другостепеном органу, такса за привремени прелазак 

такмичарки и такмичара из клуба у клуб ( позајмице) су дефинисане у табели број 

9 и сав приход од наведених накнада иду Џудо савезу Србије. 

Табела бр.9 

Опис Износ 

Дипломе за ученичка звања  500,00 

Приговор тренера на одлуку судија   4.000,00 

Жалба другостепеном органу 10.000,00 

Такса за прелазак такмичарки и такмичара из клуба у клуб 4.000,00 

Такса за прелазак такмичарки и такмичара из клуба у клуб ( 
позајмица)  

4.000,00 

 

 

Председник управног одбора ЏСС 

                                                                                Проф.др Милован Братић 


