
                                                                                                                                         _ 

 
Član / Member of: 

International Weightlifting Federation (IWF) � European Weightlifting Federation (EWF) 
Serbian Olympic Committee (SOC) � Serbian National Sport's Federation (SSS) 

 

САВЕЗ СРБИЈЕ ЗА ДИЗАЊЕ ТЕГОВА � SERBIAN WEIGHTLIFTING FEDERATION 

Кнез Михаилова 7/II, Београд, Србија   рачун: 205-000000002184334 ПИБ 100043057  матични број: 07064624 

Тел/Факс.: (+38 1 11) 3035044 � E-mail: SSDT.Office@Gmail.com � Web: www.dizanje.rs 

 
На основу члана 51. Статута Савеза Србије за дизање тегова, Управни одбор 
ССДТ на својој  седници одржаној дана 27.12.2012. године у Београду донео је 
 

РЕГИСТРАЦИОНИ ПРАВИЛНИК 
САВЕЗА СРБИЈЕ ЗА ДИЗАЊЕ ТЕГОВА 

 

 

I  ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 1. 
Овим Правилником регулишу се услови и поступак регистрације организација и 
њихових чланова на територији Републике Србије.  
 

Члан 2. 
Основне и удружене организације региструје и уписује у свој регисрар Савез 
Србије за дизање тегова или удружена организација коју овласти. 
 

Члан 3. 
Основне организације у смислу овог Правилника су: 

• клубови , који су регистровани код надлежних органа као организације за 
физичку културу. 

 
Удружене организације у смислу овог Правилника су: 

• општински или градски савези, 

• окружни савези, 

• покрајински савези. 
 

Члан 4. 
Чланство у основној и удруженој организацији је добровољно. 
Члан основне организације може постати сваки држављанин који прихвата 
циљеве и задатке основне организације у коју се учлањује. 
 

Члан 5. 
Под условима из предходног члана, члан основне организације може бити и 
странац настањен у Србији са дозволом боравка чија је важност дужа од 6 (шест) 
месеци и да има сагласност своје националне федерације. 
За једну основну организацију могу бити регистрована највише 2 (два) инострана 
такмичара-ке. 
Страни такмичари регистровани за неки КДТ у Републици Србији имају права 
наступа на пропагандним и пријатељским клупским такмичењима и за екипно  
првенство Србије. 
Страни такмичари немају право наступа на појединачним првенствима Србије 
нити за репрезентацију Републике Србије. 
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II  РЕГИСТРАЦИЈА ОСНОВНИХ И УДРУЖЕНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА 
 

Члан 6. 
За регистрацију основних и удружених организација Савеза Србије за дизање 
тегова достављају се следећа документа: 

• захтев за учлањење са основним подацима о организацији, 

• фотокопија уписа у регистар организација за физичку културу код надлежног 
државног органа, 

• записник са оснивачке Скупштине, 

• Статут организације, 

• доказ о уплати годишње чланарине 
 

Члан 7. 
Уколико су испуњени сви услови за регистрацију, УО Савеза Србије за дизање 
тегова доноси одлуку о регистрацији и нову организацију уписује у регистар. 
 
 

III  РЕГИСТРАЦИЈА СПОРТИСТА 
 

Регистрација чланова који се први пут региструју за основну 
организацију 

 
Члан 8. 

Сваки члан основне организације за дизање тегова мора бити регистрован код 
надлежног органа који врши регистрацију такмичара. 
Сваки члан мора имати ТАКМИЧАРСКУ КЊИЖИЦУ. 

 
Члан 9. 

Регистрација чланова који се први пут пријављују за регистрацију врши се на 
основу писменог захтева клуба упућеног надлежном органу за регистрацију. 
Писмени захтев мора садржати следеће податке: 

Име, очево име и презиме, 
датум и место рођења, 
матични број грађана, 
занимање, 
адреса пребивалишта, 
од када је члан организације. 

 
Уз захтев се доставља: 

фотографија величине 3 x 4 цм. Која не може бити старија од шест 
месеци, 

лична карта или извод из матичне књиге рођених, 
уверење о држављанству. 

 
Код прве регистрације за основну организацију за малолетне чланове потребна је, 
поред докумената из  става 2. и 3. овог члана, и писмена сагласност родитеља. 
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Члан 10. 
Надлежни орган за регистрацију утврђује да ли су испуњени сви услови за 
регистрацију и затим врши упис члана у регистрациону књигу која садржи следеће 
рубрике: 

редни број регистрације, 
име, очево име и презиме, 
дан, месец и година рођења, 
матични број грађана, 
место рођења 
занимање, 
адреса пребивалишта 
клуб за који се региструје, 
датум права наступа на пријатељским и првенственим такмичењима, 
датум уписа у регистар 
примедба 

 
 

Регистрација чланова који мењају основну организацију: 
 

Члан 11. 
Регистрација чланова који мењају основну организацију врши се на основу 
писменог захтева нове основне организације упућеног надлежном органу за 
регистрацију. 
Уз захтев доставља се: 

такмичарска књижица 
исписница претходне основне организације. 

 
Члан 12. 

Такмичар који жели да пређе из једне основне организације у другу својој матичној 
организацији подноси писмени захтев за издавање исписнице. 
 

Члан 13. 
Матична организација МОЖЕ ОСПОРИТИ издавање исписнице у следећим 
случајевима: 

• уколико такмичар има материјалних дуговања према основној организацији, 
што мора доказати уредном документацијом, 

• уколико је такмичар под суспензијом или уколико је кажњен пре захтева за 
исписницу, што такође мора доказати. 

 
Члан 14. 

Такмичар НЕ МОЖЕ бити кажњен или суспендован уколико је тражио исписницу. 
Такмичар који је под суспензијом или је кажњен НЕМА ПРАВО НАСТУПА ни на 
једном јавном такмичењу. 
Изузетно, из предходног става, такмичар може наступити за државну 
репрезентацију Србије под условом да казну или суспензију није изрекао ССДТ. 
Такмичар коме је изречена казна искључења из чланства основне организације НЕ 
МОЖЕ бити регистрован ни за једну основну организацију на територији 
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Републике Србије у року од једне године, а затим има право наступа ОДМАХ за 
организацију којој приступи. 
 

Члан 15. 
Надлежни орган основне организације дужан је да на писмени захтев за издавање 
исписнице ОДГОВОРИ у року од 8 (осам ) дана од дана пријема захтева односно 
да изда исписницу или да писмено одговори и образложи разлоге због којих 
оспорава издавање исписнице. 
Уколико се исписница или одговор не доставе у року од 8 (осам) дана сматра се 
да је исписница издата. 
У случају из предходног става овог члана, препис захтева којим је исписница 
тражена као и потврда поште о препорученој пошиљци или потврда матичног 
клуба да је примио захтев за исписницу, замењују исписницу. 
 

Члан 16. 
Исписница садржи следеће податке: 

Име, очево име и презиме 
дан, месец, годину и место ређења 
када је дошао у основну организацију и одакле, 
када је регистрован за основну организацију и када је стекао право 

наступа, 
када је последњи пут наступио на такмичењу 
да ји је под суспензијом или кажном и када су изречене. 

 
Исписница мора да садржи недвосмислен став основне организације да ли је 
сагласан или није са давањем исписнице и преласком њеног члана у другу 
основну организацију. 
 

IV  ПРАВО НАСТУПА 
 

Члан 17. 
Такмичар има право наступа ОДМАХ  за своју основну организацију у следећим 
случајевима: 

- када се први пут пријављује за регистрацију, 
- по повратку са отслужења војног рока, 
- по повратку из иностранства где је боравио најмање годину дана. 
 

Члан 18. 
За такмичаре који желе да промене основну организацију одређују се два 
ПРЕЛАЗНА РОКА:  

• 01 –  30 ЈУН  

• 01-31. ДЕЦЕМБАР. 
 
У наведеном року става 1. овог члана мора се обавити комплетна формалност око 
преласка што значи да орган надлежан за регистрацију мора имати КОМПЛЕТНУ 
документацију која је потребна за регистрацију за нову организацију. 



                                                                                                                                         _ 

 
Član / Member of: 

International Weightlifting Federation (IWF) � European Weightlifting Federation (EWF) 
Serbian Olympic Committee (SOC) � Serbian National Sport's Federation (SSS) 

 

САВЕЗ СРБИЈЕ ЗА ДИЗАЊЕ ТЕГОВА � SERBIAN WEIGHTLIFTING FEDERATION 

Кнез Михаилова 7/II, Београд, Србија   рачун: 205-000000002184334 ПИБ 100043057  матични број: 07064624 

Тел/Факс.: (+38 1 11) 3035044 � E-mail: SSDT.Office@Gmail.com � Web: www.dizanje.rs 

Уколико се достави некомплетна документација значи да се регистрација НЕ 
МОЖЕ извршити. 
 

Члан 19. 
Такмичари имају право наступа ОДМАХ за нову основну организацију, без обзира 
на прелазни рок, у следећим случајевима: 

• у случају престанка рада основне организације по одлуци највишег органа 
те организације, 

• у случају фузионисања две основне организације. 
 

Члан 20. 
Такмичар који жели да се региструје за инострани клуб мора имати ДОЗВОЛУ 
Савеза Србије за дизање тегова, која се издаје на основу исписнице клуба и 
Савеза Србије за дизање тегова. 
Такмичар који се враћа из иностранства мора имати исписницу националног 
савеза земље из које долази. У случају да се враћа у своју матичну организацију 
има право наступа ОДМАХ. У случају да жели да буде регистрован за НОВУ  
организацију мора сачекати прелазни рок. 
Такмичар који је регистрован за неки инострани клуб, а држављанин је Србије, не 
може наступати ни за један клуб у Републици Србији осим за репрезентацију 
Србије. 
 

 
V  ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

 
Члан 21. 

Тумачење, измене и допуне или доношење новог Правилника врши Управни 
одбор ССДТ. 
 

Члан 22. 
Овај Правилник донет је на седници Управног одбора Савеза Србије за дизање 
тегова одржаној 27.12.2012. године у Београду и ступа на снагу осам дана од дана 
објављивања. 

 
                                                         ПРЕДСЕДНИК  

           Проф.др Милан В. Михајловић, с.р. 
 
 
 

 


