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Temeljem članka 40. Statuta Hrvatskog judo saveza, Upravni odbor Hrvatskog judo saveza na 
svojoj sjednici održanoj 30. prosinca 2019. godine donosi  
 

REGISTRACIJSKI  PRAVILNIK 
 
I. OPĆE ODREDBE 
 

Članak 1. 
Ovim pravilnikom utvrđuju se postupci za registraciju judo klubova, županijskih judo saveza, 
natjecatelja, sudaca, trenera i ostalih članova judo klubova 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 ispunjavaju odredbe Statuta 
HJS-a. 
 

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. 

 
Članak 7. 

Članstvo u HJS prestaje sukladno Statutu HJS-a. 
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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. 
 

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 valjanost. 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.  
 
Upravni odbor HJS može donijeti odluku o registraciju natjecatelja za novi klub ukoliko je to 
od interesa za HJS. 

 
Članak 11. 

Novi članovi te članovi koji produžuju registraciju istu mogu napraviti u bilo koje vrijeme 
tokom tekuće godine, dok je prijelazni rok za članove HJS-a 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 „HJS Judo registra“.  
Kod prve registracije natjecatelja prilaže se u elektronskom obliku, osim domovnice koja se 
dostavlja putem maila (registracije@judo.hr) 

- ime i prezime, 
- preslika domovnice,  
- fotografija, 
- OIB, 
- adresa, 
- potvrda o uplaćenoj taksi. 

  
Da bi se natjecatelj mogao prijaviti prvi puta na natjecanje mora proći minimalno 30 dana od 
prve registracije. 
 
Kod produženja registracije uz popis natjecatelja dostavlja se preslika potvrde o uplaćenoj 
taksi. 
 
Tajništvo saveza nakon izvršene prve registracije, judo klubu dostavlja elektronsku člansku 
karticu HJS-a. 
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Klub je dužan putem klubske upisnice ili drugog dokumenta (privola) obavjestiti člana te 
roditelja/e maloljetnog člana da privolom sukladno EU Uredbi GDPR (General Data 
Protection Regulation) direktivama i Zakonima RH pristaje na prikupljanje osobnih podataka 
(domovnica), obradu, izradu profila, pohranu podataka i rezultata, biometrijskih podataka 
(fotografija), video materijala (natjecanja, intervju, promotivni materijali), lječnički pregled 
na web stranici HJS-a (www.judo.hr), te da bez iste nije moguće registriracija navedenog 
člana. Sukladno novoj EU Uredbi GDPR Hrvatskom judo savezu daje se na pravo korištenje 
navedenih osobnih podataka u judoregistru od kojih će se IME i PREZIME, fotografija i 
rezultati pojedinca koristiti javno na web stranici HJS-a. 
 
Elektroničkom prijavom putem "HJS Judo registra" klub je automatski potvrdio da ima dokaz, 
odnosno potpisanu upisnicu ili drugog dokumenta jednog od roditelja za maloljetnog člana. 
Uvid u osobne podatke imaju samo djelatnici Hrvatskog judo saveza i klub,  te su isti potrebni 
za članstvo pri HJS-a 
 
Pristanak na aktivnosti obrade osobnih podataka i informativne aktivnosti prema pojedinca, 
može se opozvati u bilo kojem trenutku. 
 
Pravo na pristup, ispravak, zaborav, ograničenje, prigovor ili informiranost, može se podnijeti 
osobno u tajništvu HJS-a, poštom na adresu Trg Krešimira Ćosića 11, 10000 Zagreb ili 
elektroničkom poštom na adresu office@judo.hr 
 

Članak 13. 
Kontrolu liječničkih pregleda vrše klubovi i isti su odgovorni za valjanost liječničkih pregleda 
svojih natjecatelja sukladno Zakonu o sportu. 
 
Elektroničkom prijavom putem "HJS Judo registra" svojih natjecatelja za bilo koje natjecanje 
pod ingerencijom HJS-a klub je automatski potvrdio i valjanost liječničkog pregleda 
natjecatelja sukladno Zakonu o sportu. 

 
Članak 14. 

Klubovi su dužni registrirati sve članove pri HJS; koji treniraju u klubu a nastupaju na 
natjecanjima u organizaciji kluba člana HJS-a, koji nastupaju na natjecanjima u kalendaru 
HJS-a, međunarodnim natjecanjima koji se nalaze u kalendaru međunarodnih nacionalnih 
saveza, natjecanjima u kalendaru Europske judo unije ili Međunarodne judo federacije.  
 
Klubovi su dužni registrirati sve članove pri HJS; koji treniraju u klubu a pristupaju ispitima za 
KYU i DAN pojas, te koji sudjeluju na ostalim aktivnostima HJS-a. 

 
Članak 16. 

Tajništvo saveza je dužno izvršiti registraciju podnositelju u roku od 30 dana, od dana 
prispijeća zahtjeva za registraciju.  
Zahtjev za registraciju prihvaća se s datumom uplate takse za registraciju. Natjecatelj stječe 
pravo nastupa potvrdom registracije u "HJS Judo registru". 
 

Članak 17. 
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Natjecatelj može nastupati samo za svoj klub u RH. Izuzetak su klubovi koji nastupaju u 
nacionalnim i međunarodnim ligama.  
 
Natjecatelji koji nastupaju u međunarodnim ligama u inozemnim klubovima moraju zatražiti 
odobrenje UO HJS-a. 
 

Članak 18. 
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 pri HJS-u 
- može pristupiti ispitu za KYU i DAN pojas 
- 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. 
  
 
IV. PRIJELAZ NATJECATELJA IZ KLUBA U KLUB 
 

Članak 19. 
HJS utvrđuje pravo kluba da prilikom prijelaza punoljetnih 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. 
  
Klub ima pravo naknade - obeštećenja za izobrazbu i razvoj samo punoljetnih natjecatelja u 
svim slučajevima kod prijelaza natjecatelja sa ugovorom ili natjecatelja bez ugovora. 

 
Članak 20. 

Naknada se može tražiti kod svakog prijelaza svih registriranih punoljetnih natjecatelja, koji 
su u klubu proveli najmanje dvije (2) godine i za to vrijeme su bili registrirani u HJS.   

 
Članak 21. 

Kod prijelaza natjecatelja iz kluba u klub postoje slijedeće mogućnosti:  
- Prijelaz maloljetnih natjecatelja bez ugovora, 
- Prijelaz natjecatelja sa ugovorom u drugi klub, 
- Prijelaz punoljetnih natjecatelja bez ugovora u drugi klub,  
- Prijelaz natjecatelja uz suglasnost matičnog kluba, 
- Prijelaz natjecatelja bez suglasnosti matičnog kluba. 
- Prijelaz natjecatelja ako nije bio posljednje dvije godine registriran za matični klub 

 
Članak 22. 

PRIJELAZ MALOLJETNIH NATJECATELJA BEZ UGOVORA vrši se bez ikakvog ograničenja i bez 
naknada. Uz poštivanje rokova za traženje ispisnice i rokova za registraciju u drugi klub. 
Natjecatelj (po skrbniku) mora matičnom klubu platiti propisanu klubsku članarinu zaključno 
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sa 31. prosinca tekuće godine i mora vratiti sredstva i opremu koju je dobio od kluba na 
privremeno korištenje, nakon toga matični klub mu u roku 7 dana mora izdati ispisnicu.  
 
Novi klub dostavlja dokumentaciju u tajništvo HJS, koje u propisanom roku registrira 
natjecatelja za novi klub. 
 
PRIJELAZ NATJECATELJA SA UGOVOROM U DRUGI KLUB  
Natjecatelj (maloljetni ili punoljetni) prelazi u drugi klub uz isplatu odštete kako je navedeno 
u ugovoru. 
  
Po isplati propisane naknade matični klub mora izdati ispisnicu natjecatelju. U slučaju da i 
tada odbija izdati ispisnicu, novi klub dostavljaja pismene dokaze o isplaćenoj odšteti u 
tajništvo HJS koja tada u roku 7 radnih dana registrira natjecatelja za novi 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, može nastupati za HJS, izuzev ako protiv natjecatelja nije pokrenut stegovni 
postupak HJS-a, te tada ne može nastupati do riješenja stegovnog postupka HJS. 
 
Novi klub dostavlja dokumentaciju u tajništvo HJS, koje u propisanom roku registrira 
natjecatelja za novi klub. 

 
Članak 23. 

PRIJELAZ PUNOLJETNIH NATJECATELJA BEZ UGOVORA U DRUGI KLUB  
Natjecatelj prelazi u drugi klub uz isplatu predviđene naknade kako je navedeno u 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 tajništvo HJS koja tada u roku 7 radnih dana registrira natjecatelja za novi klub. 
 
Novi klub dostavlja dokumentaciju u tajništvo HJS, koje u propisanom roku registrira 
natjecatelja za novi klub. 
 

Članak 24. 
PRIJELAZ NATJECATELJA U DRUGI KLUB UZ SUGLASNOST MATIČNOG KLUBA  
Na pismeni zahtjev punoljetnog ili maloljetanog (potpisanog po skrbniku) natjecatelja za 
prijelaz u drugi klub međusobno se dogovori način i rok izdavanja ispisnice. 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. 
 
Novi klub dostavlja dokumentaciju u tajništvo HJS, koje u propisanom roku registrira 
natjecatelja za novi klub. 
 

Članak 25. 



 
30.12.2019.                                                                                                                                   Registracijski pravilnik HJS 
 

7

PRIJELAZ NATJECATELJA U DRUGI KLUB BEZ SUGLASNOSTI MATIČNOG KLUBA 
Natjecatelj punoljetan ili maloljetan (potpisanog po skrbniku) dostavlja pismeni zahtjev, 
poštom uz povratnicu, svom klubu za prijelaz u drugi klub i HJS-u na znanje. Ako u roku od 7 
dana ne dobije nikakav odgovor od kluba smatra se da ima suglasnost kluba za prijelaz u 
drugi klub, izuzev ako protiv natjecatelja nije pokrenut stegovni postupak HJS-a prije 
pokretanja zahtjeva za ispis.  
 
Natjecatelj mora matičnom klubu platiti propisanu klubsku članarinu zaključno sa 31. 
prosinca tekuće godine i mora vratiti sredstva i opremu koju je dobio od kluba na 
privremeno korištenje, nakon toga matični klub mu u roku 7 dana mora izdati ispisnicu.  
 
Novi klub dostavlja dokumentaciju u tajništvo HJS, koje u propisanom roku registrira 
natjecatelja za novi klub. 

 
 

Članak 26. 
NAKNADA ZA PRIJELAZ PUNOLJETNIH 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 

 
Članak 27. 

U svim slučajevima prijelaza natjecatelja iz kluba u klub, klub dostavlja u tajništvo saveza u 
elektronskom obliku dokumentaciju iz članka 12. ovog Pravilnika. 
 
Ako nisu ispunjeni svi ovi uvjeti, natjecatelj ne može biti registriran za novi klub. 
 

Članak 28. 
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 stegovnim organima HJS. 
 
Matični klub ne može pokrenuti stegovni postupak protiv natjecatelja nakon što je ovaj 
podnio zahtjev za ispisnicu.  
 
Klub koji pokreće stegovni postupak protiv natjecatelja dužan je istovremeno obavijestiti i 
tajništvo HJS. 
 

Članak 29. 
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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 30. 

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. 

 
Članak 31. 

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. 

 
Članak 32. 

Naknada – obeštećenje klub u slučaju preseljenja natjecatelja iz mjesta boravka. 
 
Preseljenje obitelji natjecatelja iz grada u grad iz bilo kojeg razloga: 
Ako se obitelj natjectelja preseli u drugi grad  i on nije u mogućnosti nastaviti trenirati u 
matičnom klubu, a u novom gradu se želi nastaviti baviti judom, tada matični klub nema 
pravo na odštetu – obeštećenje. Natjecatelj mora pismeno dokazati da se obitelj preselila. 
Dokazi su promjena mjesta boravišta članova obitelji, promjena škole, promjena radnog 
mjesta roditelja, viša sila prodaja kuće stana, bolest u obitelji, nesreća itd. Ukoliko natjecatelj 
u prijelaznom roku ne podnese pismene dokaze matični klub ima pravo na odštetu. 
 
V. REGISTRACIJA SUDACA I TRENERA KLUBA 

 
Članak 33. 

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 34. 

 
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.  
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VI. ZAVRŠNE ODREDBE 

Članak 35. 
Dopune, izmjene i sva dodatna konačna tumačenja ovog Pravilnika su u nadležnosti UO HJS.  
Klubovi HJS su dužni u roku od 90 dana od stupanja ovog Pravilnika na snagu uskladiti svoje 
registracijske pravilnike s istim. 
 

Članak 36. 
Registracijski pravilnik stupa na snagu i primjenjuje se danom donošenja. 
 

* * * 
 

HRVATSKI JUDO SAVEZ 
Predsjednik 

dr.sc. Sanda Čorak, v.r. 
 


