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Temeljem članka 47. Statuta Hrvatskog judo saveza, Upravni odbor Hrvatskog judo saveza na svojoj sjednici 
održanoj u Zagrebu, 15. prosinca 2012. godine  donosi 
 

REGISTRACIJSKI  PRAVILNIK 
 
 
I. OPĆE ODREDBE 
 

Članak 1. 
Ovim pravilnikom utvrđuju se postupci za registraciju judo klubova, županijskih judo saveza, natjecatelja, 
sudaca, i trenera u Hrvatski judo savez (dalje u tekstu HJS ). Zatim pravo nastupa natjecatelja, njihovi prelasci 
iz kluba u klub na teritoriju Republike Hrvatske, te prava nastupa stranih državljana. 

 
Članak 2. 

Opće odredbe Registracijskog pravilnika predstavljaju zajednički utvrđenu osnovu pravila kojih se klubovi 
moraju pridržavati prilikom donošenja svojih pravilnika iz ove oblasti. 
U slučaju da su odredbe pravilnika klubova u suprotnosti s odredbama ovog pravilnika, primjenjuju se 
odredbe ovog pravilnika. 
 
 
II. REGISTRACIJA KLUBOVA I ŽUPANIJSKIH JUDO SAVEZA 

 
Članak 3. 

Svaki judo klub i Županijski judo savez (u daljem tekstu – član HJS) mora biti registriran kod HJS, te plaćati 
redovitu godišnju članarinu prema odluci UO HJS za tekuću godinu.  

 
Članak 4. 

HJS vodi evidenciju o svojim članovima putem „Judo registra“ i u njemu se nalaze svi relevantni podaci koji 
prate članove saveza za vrijeme njegovog postojanja. 
 

Članak 5. 
Judo klubovi ili županijski judo savezi mogu postati članom HJS ako: 
 

1. dostave odluku o udruživanju u HJS,  
2. dostave presliku svog Statuta,  
3. dostave presliku rješenja o registraciji pri nadležnom tijelu uprave,  
4. dostave presliku o obavijesti Državnog zavoda za statistiku o razvrstavanju prema NKD-u, 
5. dostave broj žiro računa, 
6. dostave osnovne podatke o članstvu na obrascu HJS, 
7. dostave podatke o osobama ovlaštenim za zastupanje udruge, 
8. uplate godišnju članarinu, 
9. dostave osnovne podatke o osobama osposobljenim za obavljanje stručnih poslova u judo športu 

sukladno Zakonu športu. 
 

Članak 6. 
Registraciju kluba provodi tajništvo saveza. Odluku o učlanjenju donosi Skupština Saveza. Između dviju 
sjednica Skupštine Saveza odluku o prijemu u privremeno članstvo donosi Upravni odbor. Odluku o 
registraciji i odluku o privremenom članstvu kluba dostavlja tajništvo saveza klubu na njegovu adresu. 

 
 
 
 
 
 



Registracijski pravilnik HJS - 15.12.2012. 3

Članak 7. 
Članstvo u HJS prestaje: 
 

- brisanjem iz registra nadležnog tijela uprave, 
- ako se utvrdi da je član prestao djelovati ili ako nije održao skupštinu najmanje dvije godine, 
- odlukom Skupštine HJS,  
- na vlastiti zahtjev uz obrazloženje, 
- ne plaćanjem godišnje članarine Savezu  
- ako član djeluje suprotno Zakonu o športu i drugim propisima Republike Hrvatske. 

 
 
III. REGISTRACIJA NATJECATELJA 

 
Članak 8. 

Pravo je svakog natjecatelja da se bavi judom i slobodno bira sredinu i klub u kojem će to raditi, sukladno sa 
ovim Registracijskim pravilnikom, odlukama UO HJS i Statutom HJS. 

 
Članak 9. 

Odluku o prijemu natjecatelja u članstvo kluba donosi klub pod uvjetima koji su određeni ovim pravilnikom i 
statutom kluba. 
 
Za prijem u članstvo kluba potrebno je podnijeti molbu sa slijedećim podacima: 

- ime i prezime 
- datum i mjesto rođenja,  
- OIB, 
- domovnica u elektronskom obliku 
- slika u elektronskom obliku 
- adresa i mjesto stanovanja, telefon, e-mail kontakt 
- da li se prvi put registrira ili ne 
- u slučaju prelaska iz kluba u klub treba priložiti ispisnicu  
- potvrdu o uplati 
- prvi puta kada član nastupi na Europskom kupu klub je dužan dostaviti kopiju putovnice u 

el.obliku (U18, U21, U23, SEN) 
 

Članak 10. 
Tajništvo HJS registrira nove natjecatelje i produžuje registracije već ranije registriranih natjecatelja. 
Registracija natjecatelja (u oba slučaja) vrijedi samo za tekuću godinu, te se za slijedeću godinu mora 
produžiti njena važnost. Na osnovu te registracije natjecatelj u tijeku jedne kalendarske godine može nastupiti 
samo za taj klub na svim natjecanjima u RH i izvan nje. Izuzetak su ligaška natjecanja gdje može nastupiti i za 
drugi klub kao pojačanje po Pravilnicima ekipnih natjecanja. 

 
Članak 11. 

Registracijski rok za nove i produženje za već postojeće članove traje cijelu sezonu, a prijelazni rok za 
natjecatelje je od 01.12. tekuće godine do 31.01. slijedeće godine i samo u to vrijeme natjecatelj može 
promijeniti klub. 
 

Članak 12. 
Zahtjeve za registraciju natjecatelja u HJS podnosi klub putem „Judo registra“.  
Kod prve registracije natjecatelja prilaže se u elektronskom obliku: 

- ime i prezime, 
- preslika domovnice,  
- fotografija, 
- OIB 
- Adresa prebivališta, grad 
- potvrda o uplaćenoj taksi. 
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Kod produženja registracije uz popis natjecatelja dostavlja se preslika potvrde o uplaćenoj taksi. 
 
Tajništvo saveza nakon izvršene prve registracije, judo klubu izdaje ovjerenu natjecateljsku knjižicu.  
 
Prilikom produženja registracije tajništvo saveza klubu upućuje posebne markice za svaku godinu, koje klub 
lijepi u natjecateljsku knjižicu svojih članova.  
 

Članak 13. 
Obrasce u natjecateljskoj knjižici svojim potpisom i žigom popunjavaju sljedeće ovlaštene osobe: 

1. Članstvo u Klubu – svojim potpisom i žigom ovlaštena osoba Kluba 
2. Liječnički pregled – svojim potpisom i žigom liječnik specijalista sportske medicine 
3. KYU pojasevi – svojim potpisom licencirani ispitivač HJS 
4. DAN pojasevi – svojim potpisom i žigom predsjednik komisije za pojaseve HJS 
5. Uspjesi na nacionalnim prvenstvima – svojim potpisom i žigom rukovoditelj natjecanja HJS 
6. Uspjesi na međunarodnim prvenstvima – svojim potpisom i žigom rukovoditelj natjecanja HJS 
7. Sudačke licence – svojim potpisom i žigom rukovoditelj suđenja HJS 
8. Stručna sprema u sportu – predsjednik stručno trenerske komisije HJS 
9. Produženje trenerske licence HJS – predsjednik stručno trenerske komisije HJS 
10. Klubske i dužnosti u županijskim savezima - svojim potpisom i žigom ovlaštena osoba 

Kluba/Županijskog saveza 
11. Dužnosti u HJS - svojim potpisom i žigom predsjednik HJS 
12. Dužnosti u EJU i IJF - svojim potpisom i žigom ovlaštena osoba EJU/IJF 
 

Članak 14. 
Klubovi su dužni registrirati sve natjecatelje koji nastupaju na domaćim i inozemnim natjecanjima i 
prvenstvima u organizaciji kluba člana HJS-a, te također sve članove koji sudjeluju u ispitnom polaganju za 
KYU ili DAN pojas. 

 
Članak 15. 

Tajništvo saveza je dužno izvršiti registraciju, a nove knjižice i markice uputiti podnositelju u roku od 30 
dana, od dana prispijeća zahtjeva za registraciju.  
 
Zahtjev za registraciju, te izradnja novih knjižica prihvaća se s datumom uplate takse za registraciju. 
Natjecatelj stječe pravo nastupa primitkom natjecateljske knjižice ili po unosu u JudoRegistar. 
 

Članak 16. 
Natjecatelj može nastupati samo za svoj klub u RH. Izuzetak su klubovi koji nastupaju u nacionalnim i 
međunarodnim ligama.  
 
Natjecatelji koji nastupaju na pojedinačnim natjecanjima u inozemnim klubovima moraju zatražiti odobrenje 
UO HJS-a u periodu od 01.12. tekuće godine do 31.01. slijedeće godine. 
 

Članak 17. 
Natjecatelj strani državljanin: 
- može nastupati za hrvatski judo klub samo na ekipnim natjecanjima kao pojačanje kluba sukladno 
pravilnicima ekipnih natjecanja. 
- ne može nastupati za hrvatski klub na pojedinačnim natjecanjima bilo kojeg nivoa u RH niti izvan nje. 
- ne može biti registriran ni za jedan klub u Hrvatskoj. 
- Natjecatelji sa dvojnim državljanstvom (građani RH) registriraju se po ovom Pravilniku, ali se moraju 
opredijeliti za koju će državu nastupati na službenim državnim prvenstvima u tekućoj godini. 
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IV. PRIJELAZ NATJECATELJA IZ KLUBA U KLUB 
 

Članak 18. 
HJS utvrđuje pravo kluba da prilikom prijelaza natjecatelja u drugi klub u okviru HJS od natjecatelja ili kluba 
traži naknadu tj. obeštećenje za dio sredstava uloženih u njegovu izobrazbu i razvoj dok je bio član kluba u 
svim uzrasnim skupinama u kojima se organiziraju državna prvenstava.  
 
Klub ima pravo naknade - obeštećenja za izobrazbu i razvoj natjecatelja u svim slučajevima kod prijelaza 
natjecatelja sa ugovorom ili natjecatelja bez ugovora. 

 
 

Članak 19. 
Naknada se može tražiti kod svakog prijelaza svih registriranih natjecatelja, koji imaju pravo nastupa na 
pojedinačnim i ekipnim prvenstvima Hrvatske, i koji su u klubu proveli najmanje dvije (2) godine i za to 
vrijeme su bili registrirani u HJS. 

 
Članak 20. 

Kod prijelaza natjecatelja iz kluba u klub postoje slijedeće mogućnosti  
1. Prijelaz natjecatelja sa ugovorom 
2. Prijelaz natjecatelja bez ugovora  
2.1. Prijelaz natjecatelja uz suglasnost matičnog kluba 
2.2. Prijelaz natjecatelja bez suglasnosti matičnog kluba 

 
Članak 21. 

1. PRIJELAZ NATJECATELJA SA UGOVOROM U DRUGI KLUB  
Natjecatelj prelazi u drugi klub uz isplatu odštete kako je navedeno u ugovoru. Ako u ugovoru nije predviđena 
naknada za prijelaz tada se naknada određuje sukladno ovom Pravilniku. 
 
Po isplati propisane naknade matični klub mora izdati ispisnicu natjecatelju. U slučaju da i tada odbija izdati 
ispisnicu, natjecatelj ili novi klub dostavljaju pismene dokaze o isplaćenoj odšteti u kancelariju HJS koja tada 
u roku 30 radnih dana registrira natjecatelja za novi klub. 
 

Članak 22. 
2.1. PRIJELAZ NATJECATELJA U DRUGI KLUB UZ SUGLASNOST MATIČNOG KLUBA  
Na pismeni zahtjev natjecatelja (sa ugovorom ili bez njega) za prijelaz u drugi klub međusobno se dogovori 
naknada: iznos, način i rok isplate. Po izvršenoj isplati naknade matični klub izdaje ispisnicu. Odlukom svoje 
uprave matični klub može izdati ispisnicu i bez ikakve naknade. 
  
Po prijemu ispisnice natjecatelj odmah prelazi u drugi klub. Ovaj sporazumni način je prihvatljiv u svim 
varijantama prijelaza. 
 

Članak 23. 
2.2. PRIJELAZ NATJECATELJA U DRUGI KLUB BEZ SUGLASNOSTI MATIČNOG KLUBA 
Natjecatelj (sa ugovorom ili bez njega) dostavlja pismeni zahtjev, poštom uz povratnicu, svom klubu za 
prijelaz u drugi klub. Ako u roku od 7 dana ne dobije nikakav odgovor od kluba smatra se da ima suglasnost 
kluba za prijelaz u drugi klub.  
 
U slučaju jednostranog raskida ugovora, od strane natjecatelja ili kluba, tajništvo HJS će izvršiti registraciju 
natjecatelja, sukladno odluci nadležnog suda. Dok traje sudski postupak natjecatelj, će nastupati za Hrvatski 
judo savez.   
 
Natjecatelj ili novi klub dostavljaju pismene dokaze o isplaćenoj odšteti u tajništvo HJS koje u propisanom 
roku registrira natjecatelja za novi klub. 
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Članak 24. 
NAKNADA ZA PRIJELAZ NATJECATELJA U DRUGI KLUB  
Visina naknade – obeštećenja prilikom prijelaza natjecatelja iz kluba u klub maksimalno iznosi: 
 

Red 
broj 

Kategorija natjecatelja po kriteriju  
Hrvatskog Olimpijskog odbora 

VISINA NAKNADE  
BODOVI  

1. Natjecatelj 1. kategorije 10.000 
2. Natjecatelj 2. kategorije 8.000 
3. Natjecatelj 3. kategorije 5.000 
4. Natjecatelj 4. kategorije 4.000 
5. Natjecatelj 5. kategorije 2.000 
6. Natjecatelj 6. kategorije 1.000 

 
 

Članak 25. 
U svim slučajevima prijelaza natjecatelja iz kluba u klub, klub dostavlja u tajništvo saveza u elektronskom 
obliku:  

- ispisnicu od kluba iz kojeg natjecatelj dolazi 
- natjecateljsku knjižicu 
- potvrdu uplatnice o uplaćenoj taksi za registraciju 

 
Ako nisu ispunjeni svi ovi uvjeti, natjecatelj ne može biti registriran za novi klub. 

 
Članak 26. 

Čak i u slučaju postojanja svih prethodno navedenih dokumenata odbit će se zahtjev za prelazak u drugi klub, 
ako je natjecatelj kažnjen, pod suspenzijom ili se protiv njega vodi postupak pred disciplinskim organima 
HJS. 
 
Matični klub ne može pokrenuti stegovni postupak protiv natjecatelja nakon što je ovaj podnio zahtjev za 
ispisnicu u propisanom terminu prelaznog roka. 
 
Klub koji pokreće stegovni postupak protiv natjecatelja dužan je istovremeno obavijestiti i tajništvo HJS. 
 

Članak 27. 
Vrijednost boda za svaki prijelazni rok utvrđuje UO HJS-a, i mora se objaviti najmanje 30 (trideset) dana prije 
službenog prijelaznog roka. Ako UO HJS iz bilo kojeg razloga ne objavi vrijednost boda, tada ona iznosi 
koliko i godinu prije toga. Vrijednost jednog (1) boda je 1 kn. 
 
Novčana naknada za natjecatelje se izračunava tako da se ukupan iznos bodova iz tablice u članku 24. 
pomnoži sa vrijednošću jednog (1) boda u kunama. 

 
Članak 28. 

Naknada – obeštećenje za natjecatelja isključivo se mora uplatiti  na žiro račun kluba. Mogu je uplatiti: 
natjecatelj koji prelazi u novi klub, roditelj ili skrbnik, njegov novi klub ili njegov sponzor. 

 
Članak 29. 

Matični klub kod prijelaza natjecatelja u drugi klub može potraživati cjelokupan iznos ili samo dio izračunate 
naknade - obeštećenja, a može se u cjelini odreći čitave naknade i izdati ispisnicu. 
 
V. REGISTRACIJA SUDACA I TRENERA KLUBA 

 
Članak 30. 
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Svi suci HJS moraju biti članovi pojedinih judo klubova i aktivno djelovati u svom klubu. Sudac mora biti 
registriran u HJS i redovito plaćati godišnju članarinu prema odluci UO HJS za tekuću godinu.   

 
Članak 31. 

Svi treneri moraju biti članovi pojedinog judo kluba i moraju aktivno sudjelovati u radu svojih klubova. Svi 
treneri koji žele sudjelovati na natjecanjima kao službene osobe (treneri klubova) moraju imati službenu 
licencu HJS za tekuću godinu, moraju plaćati godišnju članarinu u iznosu prema odluci UO HJS za tekuću 
godinu.  
 
Svaki klub mora imati minimalno jednog licenciranog trenera, u suprotnom njegov klub neće moći sudjelovati 
na domaćim i inozemnim natjecanjima. Licencirani trener može biti trener u najviše dva judo kluba. 
 
VI. ZAVRŠNE ODREDBE 

Članak 32. 
Dopune, izmjene i sva dodatna konačna tumačenja ovog Pravilnika su u nadležnosti UO HJS.  
Članovi HJS su dužni u roku od 90  dana od stupanja ovog Pravilnika na snagu uskladiti svoje registracijske 
pravilnike s istim. 
 

Članak 33. 
U slučaju ne poštovanja ovog pravilnik UO HJS donosi odluku o pokretanju stegovnog postupka sukladno 
Stegovnom pravilniku HJS. 
 
 

Članak 34. 
Registracijski pravilnik stupa na snagu i primjenjuje se od 15.12.2012. godine. 
 

* * * 
 

HRVATSKI JUDO SAVEZ 
Predsjednik 

Dr.sc.Sanda Čorak, v.r. 
 


