
 

На основу члана 38. став 1. а у вези са чланом 99, 100 i 188 Закона о спорту ( Сл. Гласник 
РС бр. 24/2011), чланова 23. и 52. Статута Савеза Србије за дизање тегова од 21.11.2009. 
године, Скупштина Савеза Србије за дизање тегова на седници одржаној 19.02.2012. 
године, усвојила је нови  

 

С Т А Т У Т  

САВЕЗА СРБИЈЕ ЗА ДИЗАЊЕ ТЕГОВА 

 
1. УВОДНЕ ОДРЕДБЕ 
Дефиниције и скраћени изрази 
 

- ССДТ означава Савез Србије за дизање тегова 
- Савез означава Савез Србије за дизање тегова 
- IWF означава Међународну федерацију за дизање тегова 
- ЕWF означава Европску федерацију за дизање тегова 
- ОКС означава Олимпијски комитет Србије 
- Клуб означава спортску организацију регистровану код надлежног органа у 

Републици Србији у складу са Законом о спорту, а који је члан Савеза Србије за 
дизање тегова и који има спортисте, спорстке стручњаке и стручњаке у спорту 
дизање тегова и који је основан ради унапређења спорта дизање тегова, гајења 
традиције дизања тегова и остварења врхунских резултата. 

- УО ССДТ означава Управни одбор Савеза Србије за дизање тегова 
- НО ССДТ означава Надзорни одбор Савеза Србије за дизање тегова 
- ТДК ССДТ означава Такмичарско-дисциплинску комисију Савеза Србије за дизање 

тегова 
- РК ССДТ означава Регистрациону комисију Савеза Србије за дизање тегова 

 
 

Члан 1. 
Савез Србије за дизање тегова је национални грански спортски савез који окупља 
организације за дизање тегова - клубове и њихове чланове из Републике Србије.  
Савез Србије за дизање тегова своје активности обавља у складу са законом и другим 
прописима Републике Србије који уређују област спорта и спортским правилима надлежног 
међународног савеза за дизање тегова.  
 

Члан 2. 

ССДТ је невладина, нестраначка, неполитичка и непрофитна спортска организација, која 
има својство правног лица, и која је основана и организована у облику савеза на начелу 
добровољности и равноправности, искључиво ради остваривања и обављања спортских 
активности и делатности, заједничких циљева и интереса у области спорта дизање тегова 
у Републици Србији. 

 

Члан 3. 

ССДТ је члан Олимпијског комитета Србије и Спортског савеза Србије, као и других 
спортских асоцијација организованих за територију Републике Србије. 

ССДТ је члан IWF, ЕWF, Медитеранске федерације за дизање тегова.  

ССДТ се може удруживати и у друге спортске, друштвене или пословне, домаће или 
међународне организације и асоцијације у циљу остварења интереса дизања тегова.  

 

2. НАЗИВ И СЕДИШТЕ 

Члан 4. 

Назив Савеза је : Савез Србије за дизање тегова 
Скраћени назив Савеза је: ССДТ 



 

Назив Савеза на страном (енглеском) језику је: Serbian Weightlifting Federation 
Назив, скраћени назив и назив на страном (Енглеском) језику употребљавају се у правном 
промету у облику у којем су уписани у Регистар. 
Одлуку о промени назива доноси Скупштина  ССДТ. 
 

Члан 5. 
Седиште Савеза је у Београду, у улици Кнез Михаилова бр 7. 

Одлуку о промени седишта доноси  Скупштина ССДТ. 

 

Члан 6. 

 

Савез је основан 21.09.1921. године.  

Подручје деловања ССДТ је на целој територији Републике Србије. 

  

Члан 7. 

ССДТ је правно лице који има правну и пословну способност у складу са прописима 
Републике Србије, са правима, обавезама и одговорностима утврђеним законом и овим 
Статутом. 
 
 
3. ПЕЧАТ,ЗАШТИТНИ ЗНАК И ЗАСТАВА 
 

Члан 8. 
ССДТ има печат округлог облика стандардних димензија, на којем су ћирилицом исписани 
назив и седиште Савеза, а у средини се налази знак Савеза. 
ССДТ има штамбиљ стандардних димензија правоугаоног облика на коме је исписан назив 
и седиште Савеза и остављен простор за број и датум. 
ССДТ у раду може користити и друге печате и штамбиље чија се употреба регулише 
посебном одлуком Скупштине ССДТ. 
Знак Савеза је дизач тегова. 
ССДТ има заставу. На једној страни она је беле боје, у средини је знак савеза и натпис 
Савеза на српском и енглеском језику. На другој страни се налази застава Републике 
Србије. 
Димензије и изглед заставе ССДТ одређује управни одбор ССДТ. 

 

Члан 9. 

ССДТ, као национални грански савез у дизању тегова и територијални грански савези 
функционишу као јединствен систем дизања тегова у Републици Србији. 
Територијални грански савези у остваривању својих циљева и задатака самостално 
уређују своју унутрашњу организацију и рад, доносе и реализују програме развоја дизања 
тегова на територији деловања и воде такмичења на истом, те остварују и друге циљеве и 
задатке, а према посебним  одлукама и општим актима ССДТ. 
Организација и рад територијалних гранских савеза уређује се Статутима тих савеза у 
складу са Законом и Статутом и општим актима ССДТ. 

 

4. ЗАСТУПАЊЕ И ПРЕДСТАВЉАЊЕ 

 

Члан 10. 

ССДТ представља и заступа Председник Савеза Србије за дизање тегова и Генерални 
секретар Савеза Србије за дизање тегова. 

Одлуком Управног одбора ССДТ, може се одредити и друго лице с правима и обавезама у 
заступању Савеза, у границама датих овлашћења. 



 

 
5. ЗАБРАНА ДИСКРИМИНАЦИЈЕ 

Члан 11. 

Забрањена је свака непосредна и посредна дискриминација лица у ингеренцији Савеза и 
чланова ССДТ, с обзиром на неко лично својство, статус, опредељење или уверење, у 
складу са законом. 
Одредбе општих аката ССДТ и чланова ССДТ, којима се утврђује дискриминација лица у 
њиховој ингеренцији – не примењују се, а појединачна акта којима се врши дискриминација 
– ништава су. 
У ССДТ и код чланова ССДТ није допуштено кршење слобода и права човека и грађанина. 

 

6. ОСНОВНИ ЦИЉЕВИ И ЗАДАЦИ ССДТ 

Члан 12. 

Основни циљеви удруживања у ССДТ су: 
-развој дизања тегова у Републици Србији и свету, 
-остваривање заједничких интереса удружених чланова ССДТ кроз организовање 
такмичења у дизању тегова на нивоу Републике Србије, 
- репрезентативно представљање Републике Србије у свету кроз дизање тегова као 
спорта,  
- усклађивање активности клубова за дизање тегова,  
- стварање услова за постизање врхунских спортских резултата у дизању тегова. 
 
Основни циљеви из става 1. овог члана непосредно се остварују: 
- организовањем националних такмичења у дизању тегова, 
- селекционисањем, припремањем и наступом националних репрезентација, 
- развојем и промоцијом дизања тегова у Републици Србији и у свету у сарадњи са другим 
националним савезима и сарадњи и чланству у међународним организацијама, 
- утврђивањем опште политике развоја и унапређења стручно-педагошког рада у циљу 
постизања врхунских спортских достигнућа и промоције дизања тегова, 
- реализацијом програма међународне сарадње на основама утврђене међународне 
политике ССДТ кроз све врсте међународних такмичења. 

 

 

Члан 13. 

Савез обавља циљеве и задатке који су од интереса за дизање тегова и од користи за 
његове чланове, а нарочито: 

1. заступа заједничке интересе чланова Савеза пред градским и државним спортским 
органима и организацијама;  

2. обезбеђује услове за развој врхунског спорта уопште и посебно дизања тегова;  

3. предузима одговарајуће активности ради унапређивања и омасовљавања дизања 
тегова и праћења и упознавања својих чланова са међународним искуствима у области 
дизања тегова;  

4. организује спортске приредбе, манифестације и такмичења на националном и 
међународном нивоу, у свим узрасним категоријама, за оба пола; 

5. доношење и спровођење правила о раду и наступу свих репрезентативних селекција 
Републике Србије 

6. утврђивање програма промоција и афирмације дизања тегова у школским 
инсититуцијама и универзитетима 

7. организује и пружа стручну помоћ својим члановима у унапређивању њиховог рада;  

8. ради на јачању спортског морала и спортског духа код својих чланова и утврђује правила 
понашања у њиховим међусобним односима;  



 

9. подстиче рад својих чланова додељивањем награда и признања за изузетне спортске 
резултате и за допринос развоју и унапређивању дизања тегова;  

10. усклађује активности чланова Савеза;  

11. остварује спортску сарадњу у земљи и иностранству;  

12. организује и обезбеђује функционисање јединственог информационог система за 
потребе чланова Савеза, и пружа потребне информације својим члановима преко 
сопственог информационог система и повезивањем са одговарајућим информационим 
системима у земљи и иностранству;  

13. организује и обезбеђује услове за сусрете и разговоре чланова Савеза и других 
заинтересованих правних и физичких лица, ради размене искустава, пословног и спортског 
повезивања и остваривања заједничких пословних и спортских интереса;  

14. пружа помоћ својим члановима у области маркетинга,  повезивања са привредом, 
увођења нових метода рада и пословања, прибављања пословних информација и сл.;  

15. издаје публикације о спортским и другим активностима удружених организација;  

16. организује заједничке службе за обављање појединих стручно-административних и 
других послова за своје чланове;  

17. усклађује програме чланова савеза који ће се финансирати из буџета; 

18. други циљеви и задаци које утврди ССДТ одлуком изабраних органа Савеза или 
утврђених овим Статутом..  

 

Члан 14. 

Реализацијом основних циљева ССДТ ће нарочито: 
- подстицати ширење идеја олимпизма и развоја дизања тегова и спорта у целини, 
- помагати и подстицати активности којима се чува и развија спортска етика, 
- доследно спроводити борбу против допинга и сваког облика дискриминације и насиља у 
спорту, 
- старати се о образовању и усавршавању спортских стручњака из области дизања тегова, 
- спроводити активности на васпитавању деце и младих дизача тегова,  
- спроводити активности на обезбеђењу материјалних услова за припремање и наступ 
дизача тегова Републике Србије на одговарајућим такмичењима, 
- представљати и заступати интересе Савеза у међународним спортским савезима. 
 

Члан 15. 

Ради остваривања основних циљева, ССДТ сарађује са: Министарством надлежним за 
спорт и другим државним органима Републике Србије; Антидопинг агенцијом Републике 
Србије; Олимпијским комитетом Србије; Спортским савезом Србије; Националним саветом 
за борбу против насиља и недоличног понашања гледалаца на спрортским приредбама; 
Саветом за спорт; Заводом за спорт и медицину спорта и другим организацијама и 
асоцијацијама у области спорта у Републици Србији.  
ССДТ такође сарађује са: IWF, EWF, WADA и другим међународним организацијама и 
асоцијацијама у области спорта. 
ССДТ може сарађивати и са другим владиним и невладиним организацијама, ради 
остваривања својих статутарних циљева. 
 

Члан 16. 

Савез може ради постизања циљева и задатака предвиђених Статутом, основати 
предузеће, установу, агенцију или други законом прописан облик организовања, 
самостално или са другим правним или физичким лицима. 

 

 

 



 

7. ЧЛАНОВИ ССДТ И ЊИХОВА ПРАВА, ОБАВЕЗЕ И ОДГОВОРНОСТИ 
 

Члан 17. 
Чланови Савеза су клубови за дизање тегова, независно од организационог облика,  
који задовољавају услове за обављање спортске делатности у складу са Законом  
и подзаконским актима. 
Чланови Савеза се уписују у матичну евиденцију чланова Савеза. 
 

Члан 18. 
Чланови Савеза су једнаки у правима, обавезама и одговорностима. 
 

 
Члан 19. 

Члан ССДТ може да буде и члан територијалног гранског савеза. 
Чланство у ССДТ се не може преносити нити наследити. 
 

Члан 20. 
Права и обавезе чланова Савеза су: 
1. у оквиру Савеза покрећу и разматрају сва питања из делатности Савеза у циљу 
унапређења дизања тегова у Републици Србији; 
2. предлажу и усвајају мере за остваривање циљева Савеза; 
3. непосредно или преко својих представника у Савезу, дају предлоге, сугестије и 
мишљења ради доношења одговарајућих одлука, закључака и друго; 
4. користе стручну и другу помоћ, као и услуге које врши Савез у оквиру своје делатности; 
5. бирају своје представнике у органима и облицима организовања рада у Савезу; 
6. дају Савезу информације и податке које он од њих тражи ради обављања законом и 
статутом предвиђених послова и задатака; 
7. уредно плаћају Савезу чланарину и обезбеђују услове за ефикасан рад Савеза; 
8. у међусобним односима негују и поштују спортски морал и спортски дух; 
9. међусобно сарађују ради остваривања циљева и задатака предвиђених Статутом; 
другим актима Савеза и одлукама органа Савеза; 
10. остварују увид у рад Савеза и његових органа; 
11. учествују у стручним активностима Савеза; 
12. учествују у утврђивању плана и програма рада Савеза; 
13. испуњавају обавезе утврђене Статутом и другим актима Савеза. 
 

Члан 21. 
Клуб за дизање тегова (у даљем тексту: Клуб) је спортска организација која има 
регистроване спортисте који се такмиче и која је основана ради бављења активностима 
дизања тегова у складу са условима из Закона о спорту. 
 
Клуб се оснива у одговарајућем облику организовања у складу са Законом. 
 
 

Члан 22. 
Клуб може да постане члан Савеза ако: 
1. у свом чланству има спортисте који се активно баве дизањем тегова и учествује у 
систему такмичења Савеза у најмање две узрасне категорије, 
2. има ангажованог најмање једног спортског стручњака у зависности од врсте делатности, 
3. има обезбеђен одговарајући простор, односно спортске објекте и спортску опрему, 
4. потпише приступницу, 
5. уз приступницу достави Статут Клуба, усаглашен са статутом Савеза и са Законом и 
Решење о регистрацији од надлежног регистра, 
6. дâ изјаву да у целини прихвата Статут и друга општа акта Савеза, 
7. уплати годишњу чланарину, у висини утврђеној одлуком Управног одбора Савеза. 
 
Одлуку о пријему у чланство Савеза и престанку својства члана ССДТ, доноси Управни 
одбор ССДТ већином од укупног броја чланова. На одлуку о пријему и престанку својства 



 

члана ССДТ, незадовољна страна може поднети жалбу Скупштини Савеза. Одлука 
Скупштине по жалби је коначна. 
 

Члан 23. 
Својство члана Савеза престаје: 
1. престанком рада члана; 
2. на писмени захтев члана; 
3. одлуком надлежног органа Савеза. 
 
Престанак рада члана Савеза се утврђује на основу одлуке надлежног органа којом је члан 
брисан из одговарајућег регистра. 
 
Члан има право да иступи из чланства Савеза на писмени захтев, уколико то затражи од 
Управног одбора Савеза и уколико је измирио све доспеле материјалне и друге обавезе 
према Савезу и/или другом члану Савеза. 
 
Управни одбор Савеза доноси одлуку о престанку својства члана Савеза, када се утврди 
да члан више не испуњава услове предвиђене Статутом за пријем у чланство Савеза, или 
ако члан не плати чланарину упркос писменој опомени. 
 
Члановима ССДТ који у најмање две узрасне категорије не наступе на званичном 
такмичењу у организацији ССДТ у периоду од две такмичарске сезоне, аутоматски се 
замрзава чланство у Савезу. Дејство ове одлуке може трајати највише годину дана. По 
истеку дејства одлуке, односно по поступању тј. непоступању по опомени, члан се 
аутоматски трајно искључује, или му се враћају сва права и обавезе. 
 
Против одлуке Управног одбора члан може поднети жалбу Скупштини Савеза. Одлука 
Скупштине по жалби је коначна. 
 
Бивше чланове који су изгубили својство члана Савеза због неплаћања чланарине, 
Управни одбор Савеза може поново примити у чланство уколико плате заосталу 
чланарину. 
 

Члан 24. 
Члану Савеза који својим деловањем, неактивношћу и неизвршавањем обавеза нарушава 
углед и интересе Савеза и чланова Савеза, Управни одбор ће писменим путем указати на 
уочене недостатке и предложити предузимање потребних мера ради решења настале 
ситуације. 
 
Када и поред упозорења и предузетих мера члан Савеза не отклони недостатке на које му 
је указано, Управни одбор може донети одлуку о искључењу из Савеза. 
 
Против одлуке Управног одбора члан може поднети жалбу Скупштини Савеза. Одлука 
Скупштине по жалби је коначна. 
 
Сваки од чланова Савеза може поднети предлог Управном одбору Савеза за доношење 
одлуке о искључењу члана из Савеза. 
 

Члан 25. 
Члан Савеза одговара за своје обавезе према Савезу и/или члановима Савеза које су 
настале пре престанка својства члана Савеза. 
 
Престанком својства члана Савеза престаје и мандат представницима члана у органима и 
радним телима Савеза. 
 
Престанком својства члана Савеза престаје право организовања такмичења и право 
учешћа на такмичењима. 
 



 

Спортисти који су били чланови клуба коме је престало својство члана Савеза, могу се 
учланити у други Клуб, на начин како је то предвиђено Правилником којим је уређена 
регистрација и прелазак дизача тегова из једног Клуба у други. 
 

Члан 26. 
Спортисти – дизачи тегова учествују у раду Савеза преко својих клубова.  
 
 

Члан 27. 
Спортиста може да се бави дизањем тегова аматерски или професионално. 
 
Професионални дизач тегова је спортиста који се бави дизањем тегова као јединим или 
основним занимањем. 
 

Члан 28. 
Клуб и спортиста закључују, у складу са Законом, уговор којим регулишу међусобна права, 
обавезе и одговорности. 
 
Професионални спортиста заснива са клубом радни однос, у складу са Законом о спорту и 
другом законском регулативом. 
 

Члан 29. 
Клуб је у обавези да обезбеди:  

• услове за безбедно бављење спортиста спортским активностима,  

• спортске стручњаке и стручњаке у спорту за вођење стручног рада, 

• планирање и евиденцију стручног рада 

• вођење базичних евиденција, у складу са Законом и подзаконским актима. 
 
 

Члан 30. 
Савез општим актом - Правилником утврђује услове регистрације дизача тегова и преласка 
из једног Клуба у други. 

 

 

8. ОРГАНИ САВЕЗА СРБИЈЕ ЗА ДИЗАЊЕ ТЕГОВА 
 

Члан 31. 

Органи ССДТ су : 

1. Скупштина ССДТ 

2. Управни одбор ССДТ 

3. Председник ССДТ 

4. Генерални секретар ССДТ 

5. Надзорни одбор ССДТ 

 

У случају када је истекао мандат органа Савеза, а нису изабрани нови органи, раније 
изабрани органи врше дужност  до преузимања дужности од стране новоизабраних органа, 
а у складу са Законом о спорту. 

 

Члан 32. 

У ССДТ се могу формирати и други органи, комисије и радна тела трајног или привременог 
карактера. 



 

Сви органи ССДТ могу образовати стална или повремена радна тела, савете, комисије или 
одборе за поједина питања. 

Ближи начин рада органа и тела ССДТ регулише се Пословником или Правилником о раду 
тог тела или органа. 

 

Члан 33. 

Приликом избора и именовања на функције у Савез, као и приликом избора и именовања 
свих органа и тела ССДТ, мора се водити рачуна да:  

X кандидат у својој каријери има искуства у спорту и спортским организацијама,  

X кандидат има потребна стручна знања за дужност која му се поверава,  

X кандидат има високе етичке и моралне критеријуме,  

 

 

Скупштина ССДТ 

Члан 34. 
Скупштина је највиши орган Савеза. 
 
Скупштину сачињавају представници свих чланова Савеза. 
 

Члан 35. 

Скупштина ССДТ може да буде:  
X изборна,   
X редовна (годишња) и  
X ванредна.  
 
Изборна Скупштина се одржава сваке четири године. На изборној Скупштини се бирају 
органи и носиоци одређених функција ССДТ предвиђени Статутом Савеза на период од 4  
године. Мандат органа и носиоца одређених функција може престати оставком или 
опозивом пре истека од четири године. Изборне процедуре за органе и тела ССДТ као и 
њихов рад у делу у коме нису уређени овим Статутом, ближе се уређују Пословником о 
раду Скупштине.  
 
Редовна Скупштина се мора одржати у року од годину од дана од када је одржана 
последња редовна Скупштина ССДТ, а најкасније до истека 14 месеци од последње 
редовне Скупштине. На редовној Скупштини се усвајају потребни планови и извештају 
предвиђени Статутом ССДТ.  
 
Ванредна Скупштина се одржава по потреби, а на основу захтева најмање 1/3 чланова 
Скупштине ССДТ, Управног одбора ССДТ или Надзорног одбора ССДТ. Ванредна 
Скупштина се мора сазвати најкасније у року од 30 дана од дана пријема захтева. Уколико 
председник Скупштине Савеза не сазове Скупштину у року од 30 дана, Скупштину може 
сазвати Управни одбор ССДТ. Ову Скупштину води сазивач. Чланови Савеза који траже 
сазивање ванредне Скупштине дужни су да доставе предлог дневног реда са 
одговарајућим материјалима.  
 

Члан 36. 

Чланови Савеза у Скупштини имају по један глас. 
 

Члан 37. 
Чланови Скупштине Савеза, на предлог чланова ССДТ, бирају:  

• Председника ССДТ  

• Потпредседника ССДТ 

• Генералног секретара ССДТ 



 

• чланове Управног одбора (УО) ССДТ 

• чланове Надзорног одбора (НО) ССДТ  
 

 
Члан 38. 

Чланови Скупштине представљају овлашћена лица чланова ССДТ за сваку седницу 
посебно. 
Једно лице које ће учествовати у раду Скупштине Савеза са пуноважним овлашћењем 
може бити представник само једног члана ССДТ 
. 

 
Члан 39. 

Чланови Скупштине ССДТ приликом доношења одлуке дужни су да уважавају интересе 
Савеза у целини. 
 

Члан 40. 
Скупштина ССДТ: 
А) Доноси и усваја: 

1. Статут, измене и допуне Статута ССДТ; 
2. Пословник о раду Скупштине ССДТ  
3. Програм рада ССДТ; 
4. Годишњи извештај о раду и финансијске извештаје ССДТ; 

 5. Одлуку о удруживању у Савезе; 
 6. Одлуку о статусним променама; 

7. Одлуку о престанку рада ССДТ; 
 8. Коначну одлуку по жалби на друге органе Савеза; 

9. Одлуке о дугим питањима утврђене законом и Статутом Савеза. 
 
Б) Утврђује ставове и даје смернице за рад органима и телима Савеза 
 
В) Бира: Лице овлашћено за заступање, Председника Савеза, Потпредседника, 
Генералног секретара, чланове УО, чланове НО Савеза.  
 

 
Члан 41. 

Скупштину сазива Председник или у случају његове одсутности, Потпредседник Скупштине 
ССДТ. 
 
 

Члан 42. 
Радом Скупштине руководи Председник, а у његовом одсуству Потпредседник Скупштине. 

 
 

Члан 43. 
У случају одсутности Председника и Потпредседника Скупштине, радом Скупштине 
руководиће лице кога изаберу овлашћени представници чланова скупштине ССДТ који 
учествују у раду Скупштине јавним гласањем на самој седници. 
 
Лице кога овлашћени представници чланова скупштине ССДТ, у случају одсутности 
Председника и Потпредседника Скупштине, изаберу да руководи радом Скупштине мора 
бити представник члана скупштине ССДТ са уредним овлашћењем за ту седницу 
Скупштине, и том приликом има право гласа при одлучивању у Скупштини ССДТ.  

 
Члан 44. 

Скупштина може да заседа и доноси пуноважне одлуке само ако је на седници присутно 
више од половине чланова скупштине ССДТ са уредно предатим пуномоћјима за ту 
седницу Скупштине. 
Скупштина доноси одлуке већином гласова присутних чланова скупштине ССДТ. 



 

Скупштина доноси одлуку о доношењу новог статута или изменама и допунама статута, 
већином гласова од укупног броја чланова скупштине ССДТ, а одлуку о статусним 
променама и престанку рада ССДТ двотрећинском већином гласова од укупног броја 
чланова скупштине ССДТ.  
 
 

Члан 45. 
Рад Скупштине ближе се уређује Пословником о раду Скупштине ССДТ. 

 

 

 

Управни одбор ССДТ 

Члан 46. 

Управни одбор ССДТ је орган ССДТ, задужен за рад и функционисање Савеза Србије за 
дизање тегова. 

Рад УО ССДТ заснива се на одлукама и смерницама Скупштине ССДТ и овлашћењима 
датим овим Статутом. 

 
Члан 47. 

Управни одбор ССДТ има 7 (седам) чланова: Председник, Потпредседник, Генерални 
секретар, четири члана. 
Мандат чланова Управног одбора траје четири године, а може престати пре истека тог 
периода у случајевима који су утврђени у овом Статуту и у Пословнику о раду УО ССДТ. 
Радом Управног одбора руководи Председник управног одбора ССДТ. 
Управни одбор ССДТ доноси одлуке већином гласова од укупног броја својих чланова.  
 

Члан 48. 
Чланове Управног одбора бира Скупштина ССДТ. 
 

Члан 49. 
Мандат члана Управног одбора ССДТ престаје пре истека времена на које је изабран и у 
следећим случајевима: 
-Ако поднесе оставку; 
-Услед смрти   
-разрешењем  
-из других оправданих случајева утврђених у Пословнику о раду УО ССДТ.   

 

Члан 50. 

Управни одбор, на предлог Председника, може донети одлуку о коптирању чланова УО 
ССДТ у следећим случајевима: 

-уколико члан Управног одбора ССДТ неће или не може да обавља функцију дуже од три 
месеца узастопно, или је обавља на непримерен начин супротно Статуту ССДТ 

-у случају непридржавања Статута и других општих аката ССДТ, односно због неуредног 
присуствовања седницама Управног одбора ССДТ, 

-у другим оправданим разлозима утврђених у Пословнику о раду УО ССДТ. 

 

Одлуку о коптирању чланова, Управни одбор ССДТ је дужан да изнесе на прву наредну 
седницу Скупштине Савеза ради потврђивања. 

 

Члан 51. 

Управни одбор ССДТ:  



 

1. извршава одлуке и закључке Скупштине, 

2. доноси оперативне програме и планове рада и развоја, утврђује смернице за њихово 
спровођење, прати, анализира и оцењује њихово остваривање, координира рад свих 
облика деловања ССДТ и даје смернице за рад свих нижих органа и служби, 

3. Доноси општа акта Савеза чије доношење није у надлежности Скупштине; 
4. Уређује унутрашњу организацију Савеза; 
5. управља имовином Савеза; 
6. утврђује предлог програма Савеза који би се финансирао из буџета Србије и доставља 
га Олимпијском комитету Србије, Спортском савезу Србије, надлежном Министарству или 
надлежном органу; 
7. именује и разрешава Спортског директора ССДТ; 
8. на предлог Спортског директора ССДТ, именује и разрешава националне тренере; 

9. на предлог Спортског директора усваја Правилник о раду са Националним селекцијама.  

10. усваја финансијски план Савеза;  

11. одређује делегате ССДТ на међународним скуповима и представнике Савеза у 
домаћим и међународним организацијама у којима је ССДТ члан; 

12. усваја Завршни рачун ССДТ, 

13. одлучује о организовању домаћих и међународних спортских приредби, манифестација 
и такмичења, доноси Пропозиције и календар такмичења;  

14. образује своје органе и радна тела и именује и разрешава њихове чланове, 
установљава сталне и повремене комисије, односно, радне групе, када сматра да је то 
неопходно, одређује њихове задатке и именује њихове чланове и одлучује о њиховом 
распуштању, када оцени да су извршили задатке. 

15. руководиди Стручном службом Савеза у смислу прописа о радним односима према 
запосленима, 

16. утврђује услове и критеријуме за учешће на такмичењима које организује ССДТ и 
поступак њихове испуњености (даје дозволу за сезону клубовима за учествовање у 
спортској сезони, у складу са Законом), 

17. припрема седнице Скупштине ССДТ и предлаже одлуке из надлежности Скупштине, 

18. доноси Пословник о свом раду, 

19. доноси одлуке које су од интереса за развој и заштиту дизања тегова у Србији 

20. усваја мере за спречавање негативних појава у дизању тегова (допинг, насиље и 
недолично понашање, лажирање спортских резултата, расизам и шовинизам), 

21. у сарадњи за медицинском комисијом ССДТ, доноси одлуке у погледу медицинске 
заштите спортиста, 

22. доноси регистрациони правилник,  

23. у складу са законом, даје сагласност за учестовање клубова и играча на међународним 
спортским приредбама, 

24. на предлог Спортског директора ССДТ, доноси Одлуку о вршењу послова стручног 
оспособљавања за обављање одређених стручних послова у дизању тегова, 

25. усваја списак стипендиста ССДТ, на основу предлога Спортског директора;  

26. бира Председника Спортске арбитраже ССДТ и утврђује листу арбитара спортске 
арбитраже Савеза; именује и разрешава арбитре у Сталну спортску арбитражу при 
Олимпијском комитету Србије, односно у Стални спортски арбитражни суд при Спортском 
савезу Србије; 

27. припрема предлог Скупштини Пословника о раду Скупштине ССДТ  

28. доноси Одлуку о саставу и делокругу рада ТДК ССДТ и Дисциплински правилник ССДТ. 

29. након заказивања Скупштине, на предлог Спортског директора усваја извештај, листу 
клубова – чланова ССДТ који у најмање две узрасне категорије не наступају на званичном 
такмичењу у организацији ССДТ у периоду од две такмичарске сезоне.  



 

30. уколико дође до повреде антидопинг правила привремено суспендује спортисту из 
даљег такмичења до доношења одлуке ТДК. 

31. Утврђује предлог Статута Савеза и предлоге општих аката које доноси Скупштина 
Савеза. 

32. одлучује о другим битним питањима, уколико овим Статутом није другачије одређено: 
расподели средстава прибављених донацијама и спонзорством; обављању делатности 
ССДТ; прибављању, употреби и располагању покретном и непокретном имовином – 
објектима, справама и реквизитима које поседује, односно користи ССДТ; учешћу ССДТ на 
спортским такмичењима; додељује признања, материјалне и новчане награде; висини 
чланарине за чланове ССДТ; инвестицијама које нису утврђене плановима и програмима 
ССДТ. 

33. врши друге послове из делатности Савеза који нису у делокругу Скупштине Савеза.  

 

Управни одбор може да пренесе своја овлашћења на Председника ССДТ, на једног или 
више својих чланова, на комисије и радна тела које је образовао. 

 

Председник ССДТ 

Члан 52. 

Председника Савеза именује и разрешава Скупштина на основу предлога чланова 
Скупштине ССДТ. 

Председник ССДТ је по функцији Председник УО ССДТ и Председник Скупштине ССДТ. 

Председник Савеза бира се из реда истакнутих спортских радника. 

 

Члан 53. 

Мандат Председника ССДТ траје 4 године и може бити поново изабран на исту функцију. 

За свој рад Председник ССДТ одговара Скупштини ССДТ. 

 

Члан 54. 

Председнику ССДТ престаје функција пре истека времена на коју је изабран услед смрти, 
оставком, разрешењем. 
Уколико Председник ССДТ поднесе оставку, његове послове преузима потпредседник 
скупштине ССДТ, који је дужан да сазове ванредну изборну скупштину, која ће се одржати 
најкасније три месеца од дана подношења оставке. 

Поступак кандидатуре, именовања и престанка мандата Председника ССДТ, ближе се уређује 
Пословником о раду Скупштине ССДТ. 

 

Члан 55. 

Председник ССДТ: 

1. представља и заступа ССДТ у земљи и иностранству и финансијски је налогодавац за 
извршење финансијског плана 

2. сазива и председава седницама Скупштине ССДТ 

3. сазива седнице и руководи радом УО ССДТ 

4. стара се и одговара за законитост рада ССДТ  

5. организује и води активности и пословање Савеза 

6. закључује уговоре који се односе на текуће пословање  

7. брине се о уредном вођењу прописаних евиденција и пословних књига 

8. спроводи одлуке Скупштине и УО ССДТ 



 

9. координира рад свих органа и тела ССДТ 

10. подноси финансијске извештаје 

11. потписује одлуке и друга акта које доноси Скупштина ССДТ и УО ССДТ  

12. организује, усмерава и врши координацију сарадње са надлежним државним органима 
и другим органима и организацијама; 

13. обавља и друге послове из делокруга утврђених у Закону и прописима, овим Статутом 
и актима ССДТ, као и послове које му повере Скупштина и УО ССДТ.  

 

Председник Савеза, уз сагласност Управног Одбора, одређена овлашћења из свог 
делокруга може пренети на Потпредседника и Генералног секретара Савеза, Спортског 
директора или нека друга правна или физичка лица.  

 

 

Потпредседник ССДТ  

Члан 56. 

Потпредседник Савеза замењује Председника Савеза у свим правима и обавезама за 
време његовог одсуства и обавља све друге послове и задатке које на њега пренесе 
Председник УО ССДТ.  

 

Члан 57. 

Потпредседник Савеза бира се из реда истакнутих спортских радника. 

 

Потпредседник Савеза бира се на време од четири године и може поново бити биран на 
исту функцију.  

 

 

Генерални секретар ССДТ  

 

Члан 58. 
Генерални секретар Савеза:  
1. представља и заступа ССДТ у земљи и иностранству;  
2. извршава одлуке Скупштине и Управног одбора;  
3. закључује уговоре који се односе на текуће пословање;  
4. координира рад стручних комисија;  
5. помаже Председнику, члановима Управног одбора и стручних комисија у извршавању 
њихових права и дужности утврђених овим Статутом и општим актима Савеза;  
6. стара се о вођењу записника са седница органа Савеза; 
7. организује и руководи радом административно стручне службе Савеза;  
8. обавља и друге послове предвиђене Законом, Статутом и општим актима Савеза.  
 

Генерални секретар бира се из реда истакнутих спортских радника. 

 
Члан 59.  

За свој рад Генерални секретар ССДТ одговара Скупштини ССДТ. 

 
Члан 60. 

У случају истовремене спречености и председника и потпредседника да обављају своје 
функције, њих замењује у свим правима и обавезама генерални секретар Савеза. 

 
 



 

 

Надзорни одбор ССДТ 

Члан 61. 

Надзорни одбор је надзорни одрган Савеза који врши контролу спровођења Статута и 
других општих аката Савеза, контролу материјално-финансијског пословања Савеза и 
његове стручне службе и надзор над законитошћу рада органа управљања Савеза.  

Рад Надзорног одбора ССДТ уређује се Пословником о раду. 

 

Члан 62. 

Надзорни одбор ССДТ има Председника и два члана.  

Надзорни одбор бира из свог састава председника Надзорног одбора.  

 

Члан 63. 

Надзорни одбор подноси Скупштини Савеза извештај о питањима из свог делокруга 
најмање једанпут годишње приликом усвајања извештаја о раду Савеза.  

 

Члан 64. 

НО ССДТ ради у седницама које сазива Председник Надзорног одбора, а одлуке доноси 
већином гласова присутних чланова. 

 

9. ОБЛИЦИ ОРГАНИЗОВАЊА И РАДА У САВЕЗУ 

 

Члан 65. 

Управни одбор Савеза образује радна тела и органе.  

Председника радног тела бира Управни одбор.  

Председник радног тела предлаже Управном одбора ССДТ чланове радног тела, делокруг 
рада и правилник о раду на верификацију.  

Савез обавезно организује следећа радна тела, органе, комисије: 

- Спортски директор ССДТ 

- Национални тренер/тренери ССДТ 

- Такмичарско-дисциплинска комисија ССДТ 

- Комесар за судијске послове ССДТ  

- Комесар за безбедност ССДТ 

- Регистрациона комисија ССДТ  

- Здравствена комисија ССДТ  

- друге комисије и тела, које по указаној потреби може основати УО ССДТ. 

 

 

Спортски директор ССДТ 

 

Члан 66. 

Спортски директор Савеза:  

1. заступа Савез у складу са пренетим овлашћењима;  

2. извршава одлуке Скупштине и Управног одбора;  



 

3. организује и прати стручни рад у Савезу;  

4. одговоран је за рад свих Националних селекција; 

5. израђује са националним тренерима планове и програме рада националних селекција; 

6. учествује у остваривању спортске сарадње с другим  спортским организацијама, 
друштвима и савезима;  

7. координира израду програма и планова стручног рада и прати њихово остваривање;   

8. организује стручно усавршавање спортских стручњака у Савезу;  

9. израђује списак категорисаних спортиста ССДТ; 

10. предлаже УО Савеза списак стипендиста ССДТ; 

11. након заказивања Скупштине Савеза, израђује извештај, листу клубова – чланова 
ССДТ који у најмање две узрасне категорије не наступају на званичном такмичењу у 
организацији ССДТ у периоду од две такмичарске сезоне.  

12. Сарађује са Антидопинг агенцијом Републике Србије, антидопинг комисијама 
међународних федерација и Светском антидопинг агенцијом; 

13. обавља и друге послове предвиђене Законом, Статутом и општим актима Савеза;  

 

Члан 67. 

Спортски директор се именује из реда истакнутих спортских радника на предлог Управног 
одбора Савеза.  

Делокруг рада Спортског директора ближе се уређује Правилником о раду са Националним 
селекцијама.  

Спортски директор предлаже Правилник о раду са Националним селекцијама УО ССДТ 
који врши његову верификацију. 

 

Национални тренер ССДТ 

Члан 68. 

Национални тренер ССДТ, тренер репрезентације Србије у дизању тегова је лице одговорно за 
рад националне селекције за коју је изабран.  

За сваку старосну категорију, за оба пола, може се именовати национални тренер (тренер 
репрезентације Србије у дизању тегова) и помоћни тренер (помоћни тренер репрезентације 
Србије у дизању тегова).  

Националног тренера ССДТ именује и разрешава УО ССДТ на предлог Спортског 
директора ССДТ, а на мандатни период од 4 (четири) године.  

Помоћног тренера (помоћни тренер репрезентације Србије у дизању тегова) одређује 
Национални тренер ССДТ и о томе обавештава Спортског директора и УО ССДТ. 

Делокруг рада Националног тренера ближе се уређује Правилником о раду са 
Националним селекцијама.  

 

 

Такмичарско-дисциплинска комисија ССДТ 

 

Члан 69. 

Такмичараско-дисциплинска комисија ССДТ (ТДК ССДТ) је радно тело УО ССДТ, које је 
задужено да:  

• Заједно са Комесаром за судијске послове ССДТ контролише спровођење 
такмичења у организацији ССДТ,  

• Решава жалбе по основу оцена суђења,  



 

• Утврђује повреду антидопинг правила и изриче одговарајуће мере,  

• Води дисциплински поступак и изриче дисциплнске казне против чланова ССДТ, 
такмичара, судија, тренера, спортских радника ССДТ и чланица ССДТ, запослених у 
ССДТ и свих других лица који се активно баве дизањем тегова, у складу са Законом, 
Статутом ССДТ, општим актима ССДТ. 

 

На одлуке комисије, незадовољна странка која учествује у дисциплинском поступку, има 
право жалбе у складу са Дисциплинским правилником ССДТ и то у року од 15 дана од дана 
пријема одлуке.  

ТДК ССДТ чине председник и два чланова, које именује и разрешава УО ССДТ на предлог 
председника комисије. 

 

Делокруг рада ТДК ССДТ се ближе одређује Одлуком о саставу и делокругу рада ТДК 
ССДТ и Дисциплинским правилником ССДТ. 

 

 
 

 
Члан 70. 

ТДК ССДТ своје одлуке доноси већином гласова од укупног броја члановаа. 
Одлука ТДК ССДТ која се односи на дисциплинску меру, дисциплински прекршај и 
дисциплински поступак доноси се у писменој форми и мора бити образложена. 
Против одлука ТДК ССДТ допуштена је жалба у складу са Дисциплинским правилником 
ССДТ, у року од 15 дана од дана уручења одлуке. 
У поступку пред ТДК ССДТ у принципу јавност је искључена.  

 

 

 

Комесар за судијске послове ССДТ 

Члан 71. 

Комесар за судијске послове ССДТ је задужен за послове везане за судијска питања у 
ССДТ. 

Комесара за судијске послове ССДТ именује и разрешава УО ВСС. 

УО ССДТ може одредити свог члана за Комесара за судијске послове ССДТ.  

Комесар за судијске послове мора бити међународни судија прве категорије (са лиценцом IWF 
за текући олимпијски циклус).  

Делокруг рада Комесара за судијске послове ССДТ посебно се односи на: 

- заједно са Спортским директором предлаже УО ССДТ листу кандидата судија за 
национална такмичења ССДТ, 

- заједно са Спортским директором, предлаже УО ССДТ листу кандидата судија за 
међународна такмичења и листу кандидата за међународне судије 

- организује перманентну контролу суђења на свим националним такмичењима у 
организацији ССДТ, 

- стара се о стручном усавршавању судија, 

- анализира суђење, 

- предлаже УО ССДТ, правилник о судијама, 

- предлаже потребне мере и активности и обавља друге послове из свог домена за које га 
овласти УО ССДТ. 



 

Делокруг рада Комесара за судијске послове ССДТ ближе се уређује Одлуком о раду 
Комесара за судијске послове ССДТ. 

 

Комесар за безбедност ССДТ 

Члан 72. 

Комесар за безбедност је задужен за безбедно одржавање спортске приредбе у 
организацији ССДТ и да предузме мере којима се предупређује и онемогућава избијање 
насиља и недоличног понашања гледалаца.  

 

Регистрациона комисија ССДТ 

Члан 73. 

Регистрациона комисија ССДТ (РК ССДТ) је радно тело УО ССДТ, које је задужено за 
регистрацију и евиденцију такмичара који су чланови клубова у чланству ССДТ. 

Регистрациона комисија води евиденцију о клубовима у чланству ССДТ.  

РК ССДТ чине председник и два члана, које именује и разрешава УО ССДТ на предлог 
председника комисије. 

Делокруг рада РК ССДТ се ближе одређује Одлуком о саставу и делокругу рада РК ССДТ 
који се доставља као предлог УО ССДТ на усвајање. 

 

Здравствена комисија ССДТ 

Члан 74. 

Здравствена комисија ССДТ је радно тело УО ССДТ задужено за праћење превентиве и 
медицинске заштите чланова репрезентативних селекција ССДТ. 

Здравствену комисију ССДТ чине председник Здравствене комисије ССДТ и потребан број 
чланова, које именује и разрешава УО ССДТ, на предлог Председника Здравствене 
комисије ССДТ. 

Председника Здравствене комисије ССДТ именује и разрешава УО ССДТ.  

Делокруг рада Здравствене комисије ССДТ утврђен је Правилником о раду са 
Националним селекцијама. 

 

 
10. РЕШАВАЊЕ СПОРОВА 
 

Члан 75. 

Решавање спорова и дисциплинских поступака у оквиру ССДТ спроводи Такмичарско-
дисциплинска комисија ССДТ, а у другом степену на основу жалбе (подноси се у року од 15 
дана) на одлуку првостепене одлуке, коначну одлуку доноси Скупштина ССДТ. 
Незадовољна страна у спору остварује право на заштиту законистости искључиво преко 
Сталне спортске арбитраже Олимпијског комиета Србије.   
 
Прихватањем одредби овог Статута и учлањењем у ССДТ, чланови ССДТ прихватају да се 
заштита законитости, врши искључиво преко Сталне спортске арбитраже Олимпијског 
комиета Србије у решавању међусобних спорова.  
 
Одлука Сталне спортске арбитраже Олимпијског комитета Србије има снагу правоснажне 
судске одлуке.  
 

Члан 76. 

Стална спортска арбитража Олимпијског комитета Србије задужена је између осталог за:  



 

X решавање спорова између чланова ССДТ који настану у остваривању чланских права 
обавеза и одговорности у ССДТ,  
X решавање спорова између члана ССДТ и ССДТ који настану у остваривању чланских 
права обавеза и одговорности у ССДТ,  
X поступа у другим случајевима у складу са правилима о раду Сталне спортске арбитраже 
Олимпијског комитета Србије у складу са законским прописима који регулишу ову област, 
 
 
11. СТРУЧНА СЛУЖБА ССДТ 

Члан 77. 

За обављање стручних, административних и помоћних послова Савез има Стручну службу. 
За обављање одређених послова Савез може ангажовати специјализоване организације и 
стручне појединце. 
Пословима Стручне службе Савеза руководи генерални секретар Савеза. 

 

Члан 78. 

У Стручној служби обезбеђује се вођење базичних матичних евиденција чланова ССДТ, 
спортских објеката, врхунских спортиста, спортских стручњака и спортских резултата, као и 
вођење других евиденција у складу са прописима односно посебним одлукама органа 
Савеза. 
Свака промена података које се евидентира у матичним евиденцијама, мора се пријавити 
стручној служби ССДТ у року од 30 (тридесет) дана од настанка промене. 
О стручном раду у ССДТ воде се прописане евиденције у складу са прописима и општим 
актима ССДТ. 

Члан 79. 

Права обавезе и одговорности из радног односа запослених и радно ангажованих лица у 
стручној служби ССДТ, остварују се на основу Закона, прописа и општих аката ССДТ. 
О појединачним правима, обавезама и одговорностима из радног односа запослених и 
радно ангажованих лица у стручној служби ССДТ, одлучује Председник ССДТ, уколико 
Законом или актом ССДТ није предвиђена искључива надлежност другог органа. 
 

 

 

12. ОПШТА АКТА ССДТ 

Члан 80. 

Општи акти Савеза су Статут Савеза, правилници, пословници и одлуке којима се на 
општи начин уређују одређена питања.  

 

Члан 81. 

Иницијативу за доношење Статута Савеза, односно општег акта и за његове измене и 
допуне може дати Надзорни одбор, Председник Савеза, Генерални секретар, облик 
организовања и рада у Савезу, чланови Савеза и чланови Скупштине.  

Иницијативу за доношење Статута, односно за његове измене и допуне разматра Управни 
одбор Савеза у року од 30 дана од дана подношења иницијативе. Уколико Управни одбор 
утврђује Нацрт Статута, односно нацрт измена и допуна Статута, дужан је да организује 
јавну расправу међу члановима Савеза. Јавна расправа траје 30 дана од дана 
достављања материјала на расправу.  

У року од 30 дана од окончања јавне расправе, Управни одбор Савеза утврђује предлог 
Статута, односно измена и допуна Статута Савеза и доставља га Скупштини Савеза на 
усвајање.  

У хитним случајевима Управни одбор може упутити Скупштини предлог за измене и допуне 
Статута и без спровођења јавне расправе.  

 



 

Члан 82. 

Иницијативу за доношење општих аката из надлежности Управног одбора Савеза могу 
дати Надзорни одбор, Председник Савеза, Генерални секретар Савеза, облици 
организовања и рада у Савезу, чланови Савеза и чланови Управног одбора.  

 

Члан 83. 

Општи акти Савеза ступају на снагу 8 (осмог) дана од дана објављивања, осим ако је 
одлуком о њиховом доношењу одређен други рок њиховог ступања на снагу.  

Одлуком о доношењу општег акта Савеза, одређује се начин његовог објављивања. 

 

Члан 84. 

Општи акти члана Савеза морају бити у сагласности са општим актима Савеза. У случају 
несагласности одредбе општег акта члана Савеза са одредбом општег акта Савеза, 
непосредно се примењује одредба општег акта Савеза. 

У случају несагласности општег акта Савеза и овог Статута примениће се одредбе 
Статута. 

У случају неслагања општег акта Савеза и општег акта Међународне федерације за 
дизање тегова, непосредно се примењују одредбе општег акта Међународне федерације 
за дизање тегова.  

У случају неслагања општег акта Савеза и општег акта Светске антидопинг агенције, 
непосредно се примењују одредбе општег акта Светске антидопинг агенције.  

Појединачни акти које доносе органи и овлашћени појединци у Савезу морају бити у складу 
с општим актом Савеза. 

 

 

 

13. ЈАВНОСТ РАДА, ПОСЛОВНА И СЛУЖБЕНА ТАЈНА 

 

Члан 85. 

Рад Савеза је јаван, у складу са законом и овим Статутом. Јавност рада Савеза обезбеђује 
се јавношћу седница органа Савеза, објављивањем одлука органа Савеза и 
благовременим и адекватним информисањем јавности и чланова Савеза о активностима 
Савеза. 

Интернет презентација ССДТ је службено гласило Савеза. 
ССДТ може имати и своје штампано гласило у складу са одлуком УО ССДТ. 

Постављањем аката и информација на интернет презентацији сматра се да су постале 
доступне члановима и општој јавности. 

Органи ССДТ могу обезбедити јавност рада и тако што ће одлучити да се одлуке, 
информације и акти ССДТ и органа ССДТ, достављају члановима Савеза искључиво путем 
њихове електронске поште. 

ССДТ упознаје своје чланове и јавност са одлукама, ставовима и предлозима усвојеним на 
седницама органа и тела и других скупова у ССДТ и актуелним дешавањима у члановима 
ССДТ, на интернет презентацији Савеза, електронском поштом, путем средстава јавног 
информисања, конференција за штампу или издавањем посебних информација и билтена. 

 

Члан 86. 

Органи и тела Савеза могу искључити, или ограничити јавност на седницама или скупу, 
када се разматрају документа или подаци поверљиве природе.  

 



 

Члан 87. 

Ставове ССДТ, односно њених органа и тела могу да износе и заступају само изабрани 
функционери ССДТ.  

Представник Савеза који даје податке и информације у вези са радом Савеза одговоран је 
за њихову тачност. 

 

Члан 88. 

Овим Статутом се утврђује да пословну, односно, службену тајну ССДТ представља свака 
исправа, податак и информација о ССДТ и раду ССДТ чије би саопштавање могло угрозити 
или отежати остваривање програма и планова, циљева и задатака ССДТ или чије 
неовлашћено изношење трећим лицима може нанети штету ССДТ. 

Дужност свих чланова ССДТ и запослених радника ССДТ је да чувају пословну и службену 
тајну ССДТ, чак и по престанку радног односа или чланства у ССДТ. 

 

14. ПРИЗНАЊА 

Члан 89. 

Посебном одлуком УО ССДТ ближе се уређују сва питања која се односе на признања 
ССДТ. 

 

 

15. НАЧИН СТИЦАЊА СРЕДСТАВА И РАСПОЛАГАЊЕ СРЕДСТВИМА 

 

Члан 90. 

Средства за рад ССДТ обезбеђују се из следећих извора:  

1) приходи од органа државне управе,  

2) доприноса ( чланарине) његових чланова,  

3) накнаде за услуге,   

4) прилога донатора и спонзора,  

5) приходи од средстава по објављеним конкурсима,  

6) других извора у складу са законом.  

 

ССДТ може стицати приходе и организовањем игара на срећу и од привредне делатности 
у складу са законом.  

 

Члан 91. 

Финансијским средствима располаже Управни одбор ССДТ, Председник и Генерални 
секретар ССДТ.  

 

Члан 92.  

Савез може објекте и средства којима располаже, односно користи, дати на коришћење 
члановима Савеза, под условима утврђеним одлуком Управног одбора Савеза. 

 

 

 

 



 

16. АНТИ-ДОПИНГ ПРАВИЛА 
 
 

Члан 93. 

Забрањен је допинг у спорту.  
Повреда антидопинг правила утврђена је Законом о спречавању допинга у спорту, 
правилима националне антидопинг агенције, ССДТ, IWF, WADA.  
Управни одбор Савеза доноси Правилник о мерама за превенцију и спречавање допинга и 
Програм антидопинг деловања у складу са законом и правилима надлежног међународног 
савеза. 
На такмичењима у надлежности Савеза могу да учествују само лица која су сагласна са 
спровођењем антидопинг контроле на такмичењу и изван такмичења, најављено и 
ненајављено.  
За кршење антидопинг допинг правила, одговорном лицу се изричу одговарајуће казне, у 
складу са законом, општим актима Савеза Србије за дизање тегова, Међународне 
федерације за дизање тегова и Светске антидопинг агенције.  
 
 
 
17. ПРЕСТАНАК РАДА ССДТ 

Члан 94. 

Поред случајева утврђених Законом, ССДТ престаје са радом Одлуком Скупштине ССДТ 
коју доноси двотрећинска већина од укупног броја чланова Скупштине ССДТ.  

О престанку ССДТ, лице које је обављало функцију Генералног секретара ССДТ, дужно је 
да у року од 15 дана од дана престанка, обавести надлежни орган ради брисања из 
регистра. 

 

Члан 95. 

У случају престанка рада ССДТ, целокупна имовина Савеза прелази на организацију која 
остварује исте или сличне циљеве као и Савез Србије за дизање тегова, а ако такве 
организације нема, на Олимпијски комитет Србије. 

 
 
 
18. ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 
 
 

Члан 96. 

Општи акти и рад Савеза усагласиће се са одредбама овог Статута у року од 6 месеци од 
дана ступања на снагу Статута. 
До доношења аката на основу овог Статута, примењиваће се акти донети на основу 
претходног Статута, осим ако су у супротности са Законом о спорту или овим Статутом.  
 

Члан 97. 

Чланови ССДТ дужни су да ускладе своју организацију, рад и општа акта са Законом о 
спорту и овим Статутом ССДТ, у року од 60 дана од дана ступања на снагу овог Статута, а 
најкасније до истека рока за усклађивање рада са Законом о спорту. 
Чланови Савеза дужни су да након усаглашавања својих статута са Законом о спорту и 
овим Статутом, доставе Савезу Србије за дизање тегова, један примерак свог статута у 
року од 15 дана од дана ступања на правну снагу. 
 

Члан 98. 

Избори за органе Савеза и њихово конституисање спровешће се у складу са одредбама 
овог Статута. 



 

Избори за нове органе одржаће се по истеку мандата раније изабраних органа Савеза.  
 

Члан 99. 

Ако надлежни државни орган за регистрацију захтева измену или допуну одређених 
одредби Статута из формалних разлога, Управни одбор се овлашћује да том захтеву 
удовољи без сазивања Скупштине Савеза. 
Управни одбор Савеза се овлашћује да Статут очисти од стилских грешака и 
несагласности.  
Ступањем на снагу овог Статута престаје да важи Статут Савеза који је донела Скупштина 
ССДТ на седници дана 21.11.2009. године. 
 

Члан 100. 

Овај Статут ступа на снагу осмог дана од дана објављивања, које се врши истицањем 
Статута на огласној табли Савеза у седишту Савеза. 
 
У Београду, 19.02.2012. 

САВЕЗ СРБИЈЕ ЗА ДИЗАЊЕ ТЕГОВА 
              П Р Е Д С Е Д Н И К    С К У П Ш Т И Н Е 

 
Проф.др Милан В. Михајловић 

 
     м.п 


