
1 
 

 

                                       

 

ПРОГРАМ РАЗВОЈА ДИЗАЊА ТЕГОВА 

У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ 

ЗА ПЕРИОД 2017-2020 ГОДИНЕ 
 

 

 

Београд, 2017. 



2 
 

САДРЖАЈ: 

УВОД  

1. АНАЛИЗА СТАЊА У ДИЗАЊУ ТЕГОВА У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ  

1.1. Преглед стања по питању клубова за дизање тегова  

1.2. Преглед стручног рада у клубовима и ССДТ  

1.3. Анализа постигнутих резултата националних селекција у 2016. години  

1.4. Анализа постигнутих резултата националних селекција у олимпијском циклусу 2012-2016. године 

1.5. Анализа такмичења на националном нивоу 2016. године  

1.5.1. Појединачна такмичења  

1.5.2. Екипна такмичења  

1.6. Анализа услова рада репрезентација Србије и дизачких клубова  

2. ЦИЉЕВИ  

3. ПРОГРАМ РАЗВОЈА ДИЗАЊА ТЕГОВА У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ ЗА ПЕРИОД 2017-2020. ГОДИНЕ  

3.1. План реализације програма развоја дизања тегова у 2017. години  

3.1.1. Укључивање што већег броја спортиста у тренажни процес клубова за дизање тегова  

3.1.1.1. Узраст У15 и У17   

3.1.1.2. Узраст У20  

3.1.2. „Спорт у школе“ – отварање секција за дизање тегова при основним школама  

3.1.3. Повећање броја спортиста на такмичењима регионалног нивоа и подизање критеријума 

организације такмичења   

3.1.4. Повећање броја спортиста на такмичењима националног нивоа и подизање критеријума 

организације такмичења  

3.1.5. Повећање броја спортиста у репрезентативним селекцијама  

3.1.6. Унапређење дизања тегова  

3.1.7. Унапређење квалитета такмичарки  

3.1.8. Унапређење рада и резултата сениорске селекције   



3 
 

3.1.9. Укључивање сениорских репрезентативаца Србије у рад клубова као демонстратора  

3.1.10. Побољшање услова рада клубова за дизање тегова по питању опреме и сала за тренинг   

3.1.11. Изградња националног тренажног центра за дизање тегова  

3.1.12. Унапређење стручног рада спортских стручњака  

3.1.13. Унапређење рада судија и судијске организације  

3.1.14. Унапређење рада стручњака у спорту  

3.1.15. Награђивање клубова на основу броја првих места на првенствима Србије 

3.1.16. Постављање функционисања канцеларије ССДТ на виши организациони ниво  

3.1.17. Унапређење здравственог аспекта бављења дизањем тегова  

3.1.18. Унапређење система за примену допинг правила  

3.1.19. Одређивање ширег списка дизача тегова учесника у пројекту  

4. ФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА  

5. ПЛАН РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПОСТАВЉЕНИХ ЦИЉЕВА ПО ОСТАЛИМ ГОДИНАМА  

5.1. План реализације постављених циљева 2018. године  

5.2. План реализације постављених циљева 2019. године  

5.3. План реализације постављених циљева 2020. године  

6. ПРОГРАМ РАЗВОЈА ДИЗАЊА ТЕГОВА У РС ЗА ПЕРИОД 2021-2024.   

7. АКЦИОНИ ПЛАН НА ИМПЛЕМЕНТАЦИЈИ ПРОГРАМА РАЗВОЈА ДИЗАЊА ТЕГОВА У РС ЗА 2017.  

 

 

 

 

 

 

 



4 
 

На основу члана 100. став 6. Зaкона о спорту ("Службени гласник РС", бр. 10/2016) Управни одбор 

Савеза Србије за дизање тегова на својој 18. седници одржаној 29.12.2016. године. Доноси 

 

ПРОГРАМ РАЗВОЈА ДИЗАЊА ТЕГОВА У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ ЗА ПЕРИОД 2017-2020/24. ГОДИНЕ 

 

 

УВОД 

Програм развоја дизања тегова у Републици Србији за период 2017-2024. године (у даљем тексту – 

Програм развоја), ослања се на следећа нормативна акта, и то:  

 Закон о спорту Републике Србије; 

 Стратегија развоја спорта у Републици Србији за период 2014-2018. године; 

 Начела Олимпијске повеље Међународног олимпијског комитета; 

 Правна акта Олимпијског комитета Србије; 

 Правна акта Међународне и Европске федерације за дизање тегова (IWF и EWF); 

 Закон о спречавању допинга у спорту; 

 Кодекс спортске етике и Конвенције о спречавању допинга у спорту 

Програм развоја подељен је у четири дела.  

Предвиђено је да се за сваку годину дугорочног програма развоја спорта дизање тегова, прави 

годишњи програм развоја у циљу испуњавања годишњих циљева за сваку годину, али и генералних 

циљева за 2020. и 2024. годину. 

Један од најзначајнијих циљева за 2020. годину је квалификовање и пласман до 8 места на 

Олимпијским играма 2020. године. 

Савез Србије за дизање тегова је у протеклом периоду остварио најзначајније успехе у својој 

досадашњој историји: освојене су медаље на универзитетском првенству (2008), европском (2014, 

2015, 2016) и светском првенству (2016) и на Олимпијским играма за младе (2014). Ови резултати нису 

забележени до сада и за ове успехе је био потребан период планског и систематског рада. На основу 

овог искуства сада је могуће лакше доћи до остварења планираних циљева у овом олимпијском 

циклусу. 

Дизање тегова, као спортска грана, се налази у породици олимпијских спортова од првих Олимпијских 

игара 1896. године у Атини, па све до данас. У оквиру Међународне федерације за дизање тегова 

(International Weightlifting Federation – IWF) активно је 183 националних федерација (Пан Америка 37, 

Африка 36, Европа 46, Азија 44, Океанија 20) међу којима је и Савез Србије за дизање тегова (у даљем 

тексту – ССДТ).  
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Међународне федерације за дизање тегова (International Weightlifting Federation – IWF) препознаје 

следеће дисциплине: 

 Трзај 

 Избачај 

 Тотал 

На Олимпијским играма се додељују медаље у „Тоталу“, а на европским и светским првенствима у све 

три дисциплине, „Трзају“, „Избачају“ и „Тоталу“.  

Такмичења у дизању тегова се одржавају у мушкој и женској конкуренцији, у следећим старосним 

категоријама: 

1. Млади: 13 – 17 година старости (У17)  

2. Јуниори: 15 – 20 година старости (У20)  

3. Сениори: 15 и више година старости  

4. Ветерани, 35 и више година старости 

Европска федерација за дизање тегова (Europe Weightlifting Federation – EWF) одржава такмичења и у 

старосним категоријама 13 - 15 година старости (У15) и 21 - 23 године старости (У23).  

Све горе поменуте старосне групе рачунају се по календарској години у којој је такмичар рођен. За 

учешће на Олимпијским играма и Олимпијским играма младих примењују се правила Међународног 

олимпијског комитета. 

Такмичења се организују у 8 тежинских категорија за мушкарце и жене:  

 Јуниорке (У20) и Сениорке  

48 кг, 53 кг, 58 кг, 63 кг, 69 кг, 75 кг, 90 кг, +90 кг  

 Младе такмичарке (У17)  

44 кг, 48 кг, 53 кг, 58 кг, 63 кг, 69 кг, 75 кг, +75 кг  

 Јуниори (У20) и Сениори  

56 кг, 62 кг, 69 кг, 77 кг, 85 кг, 94 кг, 105 кг, +105 кг  

 Млади такмичари (У17)  

50 кг, 56 кг, 62 кг, 69 кг, 77 кг, 85 кг, 94 кг, +94 кг  

Сва такмичења се организују по наведеном редоследу тежинских категорија. 
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Такмичења у дизању тегова се налазе на програму Медитеранских игара и Универзијаде.  

Светска и континентална првенства, као и међународни турнири се налазе у календару такмичења IWF.  

Основни носиоци целокупних активности на реализацији овог плана биће САВЕЗ СРБИЈЕ ЗА ДИЗАЊЕ 

ТЕГОВА и КЛУБОВИ ЗА ДИЗАЊЕ ТЕГОВА са територије Рерублике Србије, уз подршку Министарства 

омадине и спорта Републике Србије, Олимпијског комитета Србије, Покрајинског секретаријата са 

спорт и омладину и надлежних органа јединица локалних самоуправа.  

Одређену помоћ у реализацији ових планова очекујемо и од Међународне федерације за дизање 

тегова (IWF) и од Европске федерације за дизање тегова (EWF). 

1. АНАЛИЗА СТАЊА У СПОРТУ ДИЗАЊЕ ТЕГОВА У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ 

1.1. Преглед стања по питању клубова за дизање тегова  

Савез Србије за дизање тегова тренутно окупља 23 клубова за дизање тегова који раде и делују на 

територији Републике Србије. 

1) „Црвена звезда“, Београд 

2) „Ниш“, Ниш 

3) „Јединство“, Нови Бечеј 

4) „Јединство“, Стара Пазова 

5) „Раднички“, Сомбор 

6) „Херкулес“, Бач 

7) „Железничар“, Инђија 

8) „Спартак“, Суботица 

9) „Партизан“, Београд 

10) „Шварц“, Београд 

11) „Срем“, Сремска Митровица 

12) „Бањица“, Београд 

13) „Спорт Актив“, Београд 

14) „Камен“, Инђија 

15) „Титан џим“, Београд 

16) „Младост“, Врање 

17) „Ф џим“, Београд 

http://pretraga2.apr.gov.rs/PretrageSportskihUdruzenja/Home/BusinessData/5752153
http://pretraga2.apr.gov.rs/PretrageSportskihUdruzenja/Home/BusinessData/5668191
http://pretraga2.apr.gov.rs/PretrageSportskihUdruzenja/Home/BusinessData/5942814
http://pretraga2.apr.gov.rs/PretrageSportskihUdruzenja/Home/BusinessData/6020299
http://pretraga2.apr.gov.rs/PretrageSportskihUdruzenja/Home/BusinessData/6225380
http://pretraga2.apr.gov.rs/PretrageSportskihUdruzenja/Home/BusinessData/5688363
http://pretraga2.apr.gov.rs/PretrageSportskihUdruzenja/Home/BusinessData/5779337
http://pretraga2.apr.gov.rs/PretrageSportskihUdruzenja/Home/BusinessData/5872147
http://pretraga2.apr.gov.rs/PretrageSportskihUdruzenja/Home/BusinessData/4920044
http://pretraga2.apr.gov.rs/PretrageSportskihUdruzenja/Home/BusinessData/5862618
http://pretraga2.apr.gov.rs/PretrageSportskihUdruzenja/Home/BusinessData/5893627
http://pretraga2.apr.gov.rs/PretrageSportskihUdruzenja/Home/BusinessData/5684676
http://pretraga2.apr.gov.rs/PretrageSportskihUdruzenja/Home/BusinessData/5823113
http://pretraga2.apr.gov.rs/PretrageSportskihUdruzenja/Home/BusinessData/5772168
http://pretraga2.apr.gov.rs/PretrageSportskihUdruzenja/Home/BusinessData/5839025
http://pretraga2.apr.gov.rs/PretrageSportskihUdruzenja/Home/BusinessData/6152368
http://pretraga2.apr.gov.rs/PretrageSportskihUdruzenja/Home/BusinessData/5720295
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18) „Ас Лозница“, Лозница 

19) „Лејди џим“, Лозница 

20) „Три главе“, Сремска Каменица 

21) „8. Март“, Ириг 

22) „Наисус“, Ниш 

23) „Динамо“, Панчево 

 

 

 

1.2. Преглед стручног рада у клубовима и ССДТ 

 

У клубовима за дизање тегова ССДТ ангажовано је укупно 43 спортска стручњака. Сви спортски 

стручњаци присуствују семинарима који се бодују за издавање дозволе за рад у складу са 

Правилником о стручном раду у ССДТ. До сада је издато 53 дозволе за рад које издаје ССДТ. 

Савез Србије за дизање тегова учествује у финансирању својих чланова: од стручног оспособљавања, 

образовања на вишим школама, академским, мастер и докторским студијама. На овај начин је 

показано да Савез брине о својим члановима и да се улаже у будућност дизања тегова у Србији. 

Стручни рад са националним селекцијама организован је на следећи начин: 

1. Спортски директор; 

2. Национални селектор (главни тренер) свих националних селекција; 

3. Тренери репрезентације:  

 сениори,  

 У20,  

 У17 и У15 

 сениорке  

Укупно је у раду са националним селекцијама ангажовано 4 тренера, 1 главни тренер и 1 спортски 

директор.  

Надзор над радом стручњака у спорту како на клупском, тако и националном нивоу, спроводи 

Скупштина ССДТ и Управни одбор.  

http://pretraga2.apr.gov.rs/PretrageSportskihUdruzenja/Home/BusinessData/6220413
http://pretraga2.apr.gov.rs/PretrageSportskihUdruzenja/Home/BusinessData/4966041
http://pretraga2.apr.gov.rs/PretrageSportskihUdruzenja/Home/BusinessData/6654334
http://pretraga2.apr.gov.rs/PretrageSportskihUdruzenja/Home/BusinessData/7470823
http://pretraga2.apr.gov.rs/PretrageSportskihUdruzenja/Home/BusinessData/5916671
http://pretraga2.apr.gov.rs/PretrageSportskihUdruzenja/Home/BusinessData/8196091
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1.3. Анализа постигнутих резултата националних селекција у 2016. години 

 

Најважније такмичење у 2016. години су биле Олимпијске игре у Бразилу. Систем квалификација за 

Олимпијске игре је екипни, тако да иако имамо изузетно талентованог и успешног појединца, он није 

могао да се квалификује. Међутим, због изузетно доброг резултата неколико наших такмичара, који су 

остварени на квалификационим турнирима за Рио, Међународна федерација за дизање тегова је 

упутила позив нашем такмичару за учешће. Олимпијски комитет Србије није прихватио овај позив тако 

да нисмо имали представника на Олимпијским играма 2016. Напомињемо да је позив стигао за 

такмичара који је на Олимпијским играма младих у Нанжингу 2014 освојио сребрну медаљу и који је 

на Европском јуниорском првенству (децембар, 2016) постао Европски прванк победивши освајача 

медаље у Риу.  

У Дижoну (Француска) је 05.03.2016. гoдине oдржан “Grand Prix International de France”. Наступали су 

представници Кубе, Египта, Камеруна, Србије и Француске. За репрезентацију Србије је наступап 

Мишел Гвозденовић, у старосној категприји до 20 година и заузео је 4. место по синклер бодовима. 

Куп Председника Руске Федерације је одржан од 18. до 21. марта 2016. године у Казању (Русија). За 

репрезентацију Србије су наступали:  

 Игор Томић (кат. 94 кг) 143, 172, 315  

 Ненад Кужић (кат. 105 кг) 155, 190, 345  

 Тивадар Кајдочи (+105 кг) 157, 207, 364  

Ово такмичење, које је уједно било квалификационо за Олимпијске игре у Риу, показало је да Србија 

има изузетно талентоване и перспективне такмичаре. 

На Европском првенству за сениоре, које је одржано у Фордеу (Норвешка) од 10. до 16. априла 2016. 

године, најмлађи од 24 пријављена учесника у категорији +105 кг, деветнаестогодишњи 

репрезентативац Србије, Тамаш Кајдочи, члан КДТ “Спартак” из Суботице, подигао је 215 кг у избачају 

и оборио укупно 15 наципналних рекорда за узраст јунипра (У20), млађих сенипра (У23) и сениора у 

избачају и биатлпну. Ово је до тада највећа подигнута тежина на нашим просторима. Наш јуниорски 

репрезентативац је победио у Б финалу, у трзају је са 170 кг заузео 11 место, у избачају са 215 кг 10 

место и у укупном пласману је освојио 11 место (385 кг). 

„1st Malta International Weightlifting Open“ је одржан 7. и 8. маја 2016. године у Валети (Малта). На овај 

први, међународни отворени турнир Малте, Федерација Малте за дизање тегова је позвала Савез 

Србије за дизање тегова. За репрезентацију Србије су наступали:  

 Милощ Јошић, категорија 56 кг (У17)  

 Кристијан Бертран, категприја 85 кг (У20)  
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Међународна федерација за дизање тегова је 9.маја 2016. године објавила Ранг листу најбољих 

јуниора у 2016. години. По први пут је такмичар Србије био првопласиран на светској ранг листи. Тамаш 

Кајдочи је био првопласиран у старосној категприји јуниора, у тежинској категорији +105 кг. 

У Техерану (Иран) је, од 30 маја до 2 јуна, одржан „1st International Fajr Cup, IWF Grand Prix”, 

квалификационо такмичење за Олимпијске игре у Риу. Наша репрезентација, у саставу Ервин Рожњик, 

Игор Томић, Ненад Кужић и Тивадар Кајдочи, освојила је друго место у екипној конкуренцији и тако 

отворила врата за позив за учешће на Олимпијским играма у Риу. Победила је репрезентација Ирана, 

друга је била Србија, следе Русија итд. У појединачној конкуреницји, Ненад Кужић је у категорији 105 

кг освпјио сребрну медаљу у дисциплини избачај, подигао је 203 кг, претходно 165 кг у трзају и са 368 

кг у биатлону, оборио сва три рекорда Србије. Ервин Рожњик је у категорији 85 кг подигао 295 кг (135, 

160) и оборио националне рекорде у трзају и биатлону, у старпсној категорији до 23 године. Игор 

Томић је у категорији 94 кг, подигао 309 кг (139, 170). Тивадар Кајдочи је у категорији +105 кг, подигао 

359 кг (157, 202). 

На Светском првенству за јуниоре, које је одржано од 23.06. до 02.07.2016. године у Тбилисију 

(Грузија), Тамаш Кајдочи је освојио три бронзане медаље и тиме постигао највећи успех до тада за наш 

спорт. Оборени су државни рекпрди и постигнути су изузетни резултати: трзај 171 кг, избачај 216 кг, 

биатлпн 387 кг. 

У организацији Савеза Србије за дизање тегова, 08.10.2016. године, у Инђији је одржан 9. 

Међународни меморијални турнир Владан Михајловић. Ово такмичење се налази у Календару 

такмичења Међународне федерације за дизање тегова. Такмичењу су присуствовали представници 

Града Инђија, Спортског савеза Србије, Светске и Европске федерације за дизање тегова и бројна 

публика. Уз учешће спортиста из осам земаља постигнути су изузетни спортски резултати. Ненад 

Кужић, победник такмичења у дисциплини избачај (Наисус, Ниш) је оборио национални рекорд за 

сениоре у дисциплини избачај (категприја 105 кг), са подигнутих 205 кг, а Бошко Миљуш (Камен, 

Инђија) је два пута обарао национални рекорд за такмичаре до 23 године. Александра Прокић (Наисус, 

Ниш), Ана Илић (Ниш, Ниш), Верица Душанић (Раднички, Сомбор) и Антун Фирањ (Три главе, Сремска 

каменица) су обарали личне рекорде и показали како се бори за дрес репрезентације Србије. 

Европско првенство у дизању тегова за јуниоре и такмичаре до 23 године старости је одржано од 4. до 

10. децембра 2016. године у Еилату (Израел). Репрезентација Србије је наступала у следећем саставу:  

Јуниори:  

 Тамаш Кајдочи (Спартак, Субптица)  

Такмичари до 23 године  

 Бошко Миљуш (Камен, Инђија)  

 Ервин Рожњик (Спартак, Суботица)  

 Тивадар Кајдoчи (Спартак, Суботица)  
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Изузетан спортски резултат је остварен последњег дана такмичења. Тамаш Кајдочи је у јуниорској 

конкуренцији у категорији +105кг, освојио златну медаљу у избачају, са подигнутих 225 кг. У трзају и 

биатлону је освојио сребрне медаље са подигнутих 173 кг, тј. 398 кг. Поставио је нове државне рекорде 

у трзају, избачају и биатлону за јуниоре и такмичаре до 23 године, као и у избачају и биатлону за 

сениоре. 

4. Куп Катара је одржан у Дохи (Катар) од 14. до 17. децембра 2016. године. На овом престижном 

такмичењу учествовао је Ненад Кужић. 

Због недовољно финансијских средства и великих трошкова за одлазак на првенство света за младе 

до 17 година у Малезији и FISU светско првенство у Мексику, наше националне селекције нису 

наступиле на овим такмичењима. 

 

 

 

1.4. Анализа постигнутих резултата националних селекција у олимпијском циклусу 2012.-2016. године 

 

Постигнути спортски резултати у периоду 2012 – 2016 представљају најзначајније спортске резултате у 

историји Савеза Србије за дизање тегова.  

Најзначајнији спортски резултати у последњем олимпијском циклусу (2012-2016) су следећи: 

1. Олимпијске игре младих 2014. године, сребрна медаља, Тамаш Кајдочи 

2. Првенство Европе У23 2015. године, једна бронзана медаља, Тивадар Кајдочи  

3. Јуниорско првенство света 2016. године, три бронзане медаље, Тамаш Кајдочи 

4. Јуниорско првенство Европе 2016. године, једна златна медаља, две сребрне медаље, Тамаш 

Кајдочи  

5. Јуниорско првенство Европе 2015. године, једна сребрна медаља, две бронзане медаље, Тамаш 

Кајдочи  

6. Јуниорско првенство Европе 2014. године, две бронзане медаље, Тамаш Кајдочи  

7. Првенство Европе У17 2014. године, једна сребрна медаља, две бронзане медаље, Тамаш Кајдочи  

8. Fajr Cup – квалификационо такмичење за Олимпијске игре 2016, једна сребрна медаља, Ненад 

Кужић 

9. Првенство Европе У23 2015, четврто место , Ервин Рожњик 
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10. Првенство Европе У15 2015, четврто место , Милош Јошић 

 

Из претходног прегледа може се видети да су наши дизачи тегова освојили укупно 17 медаља на 

великим међународним такмичењима, Олимпијским играма младих, светским и европским 

првенствима у узрасту У23, У20, У17 и квалификационом турниру за Олимпијске игре. 

Колико су ово значајни помаци у спортским резултатима у овом олимпијском циклусу, најбоље говори 

податак да ни у времену СФРЈ, а ни после распада, нисмо имали медаље на европским и светским 

првенствима.  

 

 

1.5. Анализа такмичења на националном нивоу 2016. године 

 

1.5.1. Појединачна такмичења 

Савез Србије за дизање тегова је током 2016. године, организовао следећа званична појединачна 

такмичења, за оба пола, која се налазе у календару ССДТ: 

1. Првенства Србије У15 

2. Првенства Србије У17 

3. Првенства Србије У20 

4. Првенства Србије У23 

5. Првенства Србије за сениоре/ке 

6. Студентско првенство Србије 

7. Ветеранско првенство Србије 

8. Гала куп Србије 

Одржавана су Првенства Београда и Првенства Војводине у наведеним старосним категоријама.  

ССДТ је за сва такмичења националног нивоа обезбедио медаље, пехаре и сносио трошкове судија. У 

више случајева је плаћао закуп објекта за такмичење.  

1.5.2. Екипна такмичења 

Савез Србије за дизање тегова је у 2016.години организовао следећа екипна такмичења, за оба пола: 



12 
 

1. Екипно првенство Србије У15 

2. Екипно Првенство Србије У17 

3. Екипно Првенство Србије У20 

4. Екипно Првенство Србије У23 

5. Екипно Првенство Србије за сениоре/ке у три кола лиге 

Одржавана су Екипна првенства Београда и Екипна првенства Војводине у наведеним старосним 

категоријама.  

ССДТ је за сва такмичења националног нивоа обезбедио медаље, пехаре и сносио трошкове судија. У 

више случајева је плаћао закуп објекта за такмичење.  

 

 

1.6. Анализа услова рада репрезентација Србије и клубова за дизање тегова 

 

У Републици Србији су изузетно скромни услови у којима наши клубови раде када су у питању сале за 

тренинг, како за клубове тако и за националне селекције. Не постоји ни један специјализован објекат 

за такмичење у дизању тегова. Дакле, по питању објеката за тренинг и такмичење у дизању тегова, 

стање је изузетно лоше у Републици Србији. 

Једна половина клубова има простор који могу користити цео дан, док друга половина клубова 

користи простор за тренинг са другим спортским клубовима.  

Међутим, и клубови који имају неки простор за одржавање тренинга током целог дана, на 

располагању имају заправо изузетно скучен простор, са старом опремом.  

Репрезентативне селекције немају одговарајући простор за тренинг, већ се користи простор клубова 

или простор у Спортском кампу Караташ.  

Сматрамо изузетно лошим што немамо адекватан тренинг центар за завршне припреме за значајна 

такмичења, где би наше селекције евентуално могле да тренирају  са неким другим националним 

селекцијама. ССДТ нема могућности (финансијских и просторних) да угости ни једну репрезентацију 

да би се заједнички припремали за велика међународна такмичења. 

Изградња тренажног центра за дизање тегова би било веома значајно за даљи развој дизања тегова у 

Републици Србији. 
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2. ЦИЉЕВИ 

У вези спровођења Програма развоја дизања тегова у Републици Србији, планирани су за сваку годину 

примене Програма развоја следећи годишњи циљеви:  

1. Укључивање што већег броја спортиста у тренажни процес клубова за дизање тегова; 

2. „Спорт у школе“ - отварање секција за дизање тегова при основним школама; 

3. Повећање броја спортиста на такмичењима регионалног нивоа и подизање критеријума 

организације такмичења; 

4. Повећање броја спортиста на такмичењима националног нивоа и подизање критеријума 

организације такмичења; 

5. Повећање броја спортиста у репрезентативним селекцијама; 

6. Унапређење рада и резултата репрезентативних селекција; 

7. Укључивање сениорских репрезентативаца Србије у рад клубова у функцији демонстратора; 

8. Побољшање услова рада клубова за дизање тегова по питању тегова, подијума сала за тренинг и 

такмичење; 

9. Изградња националног тренажног центра за дизање тегова; 

10. Унапређење стручног рада спортских стручњака; 

11. Постављање функционисања канцеларије ССДТ на виши организациони ниво; 

12. Одређивање ширег списка дизача тегова учесника у пројекту „ОИ – 2020.“; 

13. Повећање броја судија националног и међународног нивоа; 

14. Унапређење бриге о здрављу спортиста; 

15. Строго поштовање анти допинг правила АДАС и WADA; 

16. Учешће на ОИ у Токију 2020. године; 

17. Освајање медаља на светским и европским првенствима.  
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3. ПРОГРАМ РАЗВОЈА ДИЗАЊА ТЕГОВА У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ ЗА ПЕРИОД 2017-2020. ГОДИНА 

 

За сваку годину олимпијског циклуса 2017-2020. биће исти циљеви који ће се реализовати у оквиру 

једне календарске године. На крају сваке календарске године ће бити урађена стручна анализа 

остварених циљева и на основу те анализе ће се вршити корекције планираних циљева за следећу 

календарску годину. 

3.1. План реализације програма развоја дизања тегова у 2017. години 

Ово је најзначајнији део Програма развоја дизања тегова у Републици Србији за период 2017-2020. 

године. 

У овом делу ће бити разрађене све активности које ССДТ планира да реализује у сарадњи са својим 

чланицама и спортским стручњацима током 2017. године. 

 

3.1.1. Укључивање што већег броја спортиста у тренажни процес клубова за дизање тегова 

У плану је да се у центрима за дизање тегова у Србији, у сваком граду где постоји клуб за дизање тегова 

и где је изражен значајан интерес деце и младих, да се баве дизањем тегова, организује тренажни 

процес по јединственом плану и програму који ће се израдити од стране ССДТ. Планира се 

организовање школа за дизање тегова у Београду, Нишу, Новом Бечеју, Старој Пазови, Сомбору, Бачу, 

Инђији, Суботици, Сремској Митровици, Врању, Лозници, Сремској Каменици, Иригу, Панчеву.  

Тренажни процес ће се одвијати 3-5 пута недељно у зависности од узрасне категорије, као и од нивоа 

техничко-тактичког знања полазника. 

ССДТ ће да координира рад свих ових школа за дизање тегова. Планира се одржавање јавних часова, 

а над радом спортских стручњака који спроводе овај рад, вршиће се перманантна контрола како се 

спроводе тренажни процеси и оцењиваће квалитет њиховог рада. 

За млађе узрасне категорије потребно је организовати здравствене прегледе и тестирање физичких 

способности. Циљ је препознавање талената. Ово тестирање ће бити обављено у сарадњи са Заводима 

за спорт и медицину спорта у Београду и Новом Саду. 

 

3.1.2. „Спорт у школе“ – отварање секција за дизање тегова при основним школама 

Значајна активност у наредном периоду биће поклоњена отварању што већег броја секција за дизање 

тегова при основним школама. Овај задатак треба да реализују клубови за дизање тегова у градовима 

и општинама где раде. Неопходно је да се оствари сарадња са основним школама и да се школама 

понуди стручни кадар који ће да спроводи стручни рад.  
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Основне школе траба да обезбеде адекватан простор за спровођење тренинга, док би клубови и ССДТ 

требали да обезбеде основну опрему за тренинг. За све ученике основних школа не би се наплаћивала 

никаква чланарина и деца би могла бесплатно да се баве дизањем тегова. 

Осим тренажног процеса у општинама и градовима које имају 3 (три) и више основних школа, за њих 

ће се организовати градска/општинска такмичења ученика основних школа. У овом такмичењу ђаци 

би се такмичили за своју основну школу.  

Ђаци би на овом такмичењу наступали са ученичком књижицом и потврдом о обављеном лекарском 

прегледу. Носиоц активности и организатор овог такмичења ће бити клуб којег одреди ССДТ. 

У првој години реализације овог пројекта организовале би се такмичења у следећим већим градовима 

Србије и то: Београд, Суботица, Бач, Сомбор, Врање и Ниш (укупно у 6 центара). У наредним годинама 

након анализе спроведених такмичења овај пројекат ће се проширити и на остале градове у Србији. 

 

3.1.3. Повећање броја спортиста на такмичењима регионалног нивоа и подизање критеријума 

организације такмичења 

Неопходно је да се у наредном периоду осигурају услови да буде што више учесника на регионалним 

такмичењима које организују Савез Београда за дизање тегова и Савез за дизање тегова Војводине. 

Нарочито је важно да што више буде такмичара узраста У15 и У17, а као последица отварања већег 

броја школских секција у нашим основним школама. 

Потребно је подићи критеријуме за организацију регионалних такмичења по питању условности сала 

за одржавање такмичења као и пратеће опреме. Неопходно је значајније присуство у медијима везано 

за најаву регионаних првенстава и објављивање резултата. 

 

3.1.4. Повећање броја спортиста на такмичењима националног нивоа и подизање критеријума 

организације такмичења 

Неопходно је да се у наредном периоду осигурају услови како би било што више учесника на 

националним такмичењима које организује ССДТ.  

Нарочито је важно да што више буде такмичара узраста У15, У17 и У20, а као последица отварања већег 

броја школских секција у нашим основним школама. 

У прве две године спровођења стратегије потребно је да се стимулише масовност на овим 

такмичењима и потребно је, на одређени начин, наградити три екипе које изведу највећи број 

такмичара у млађим узрасним категоријама (јуниори, У17 и У15). Након тога, у наредним годинама 

треба да се стимулишу они клубови који буду имали највише освојених првих места, односно највише 

медаља на свим националним такмичењима. 



16 
 

Од 2017. године потребно је организовати такмичење у извођењу техника дизања тегова, без обзира 

на узраст. За потребе реализације овог програма биће израђен посебан Правилник и организацији 

такмичења за ученике основних и средњих школа у Републици Србији. 

Неопходно је значајније присуство у медијима везано за најаву државних првенстава и објављивање 

резултата. Потребно је створити услове да се државна првенства могу преносити директно преко 

интернета, каква је досадашња пракса за сениорска првенства. Резултате такмичења треба 

објављивати на веб сајту Савеза најкасније 24 часа након такмичења. Тако ће резултати са државних 

првенства бити доступни свим заинтересованим медијима и љубитељима дизања тегова. 

 

3.1.5. Повећање броја спортиста у репрезентативним селекцијама 

Појачаним радом у клубовима члановима ССДТ требало би у наредном периоду доћи 

до значајног помака у квалитету дизача тегова на клупском нивоу. То би се морало одразити и на 

подизање квалитета наступа тих дизача тегова на међународним такмичењима, прво на нивоу 

међуклупских међународних турнира, а након тога и на побољшању резултата на званичним 

међународним турнирима у календару IWF и на првенствима Медитерана, Европе и света. 

У том циљу неопходно је да се професионализује рад са овим узрастима и одредити тренера који ће 

моћи више да се бави овим узрастом. То подразумева да би именовани тренер за млађе узрасте имао 

чешће посете клубовима који имају квалитетне јуниоре, кадете и пионире, као и да се организују 

чешће викенд припреме. 

У плану је, за време распуста, организовање кампова за најквалитетније пионире, кадете и јуниоре у 

трајању од 7-14 дана.  

Постигнути резултати јуниора и У23 у последњих 3-4 године су изузетни. У наредном периоду мора се 

посветити пажња да они наставе са добрим резултатима у сениорској конкуренцији, али посебно са 

млађим узрасним категоријама (У15 и У17), дакле са онима који требна да наследе изузетне спортске 

резултате садашње генерације јуниора и млађих сениора. 

Везано за развој квалитета млађих селекција једна од основних активности ће бити и учешће на 5-6 

међународних јуниорских и кадетских турнира, како би наши млади дизачи тегова стекли значајно 

међународно искуство.  

 

3.1.6. Унапређење рада и резултата репрезентативних селекција  

Главни акценат у Програму развоја стављен је на рад са јуниорским и У23 узрастом, с обзиром да са 

њима тренутно имамо највеће спортске успехе. Потребно је да их плански доведемо до сениорске 

репрезентације и сениорских резултата. 
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Рад и резултати сениора, биће посебно планирани сваке године у програму рада ССДТ, као и 

финансијско праћење њихових активности.  

Финансирање рада репрезентативних селекција је посебан сегмент у планирању и он је највише 

ослоњен на редовни програм рада ССДТ и редовно финасирање преко МОС-а и ОКС. 

 

3.1.7. Укључивање сениорских репрезентативаца Србије у рад клубова у функцији демонстратора 

Од великог је значаја да се наши врхунски дизачи тегова укључе у акцију популаризације овог спорта, 

не само у својим клубовима него и шире.  

Ангажовањем наших најбољих спортиста као демонстратора на тренинзима млађих селекција биће 

двострука корист. Прва корист је да ће млади дизачи тегова моћи да виде како то врхунски 

такмичари/ке изводе своје технике, а друга је да ће се они поистовећивати са њима и добиће значајан 

мотив да још више и савесније раде у наредном периоду. 

Ово до сада није била пракса у нашим клубовима, али могу се очекивати позитивни резултати од 

овакве активности.  

 

3.1.8. Побољшање услова рада клубова за дизање тегова по питању тегова, подијума, сала за тренинг 

и такмичење 

У Републици Србији су више него скромни услови у којима наши клубови раде, како по питању 

простора за одржавање тренинга, тако и по питању спортске опреме. 

Један од значајнијих приоритета у наредном периоду је да се у сарадњи са локалним самоуправама, 

ССДТ и МОС у већини клубова обезбеди адекватан простор за несметани рад (24/7). 

Осим адекватног простора, неопходно је обезбедити и потребну опрему, дрес - трико , патике, тегове, 

подијуме... која се углавном не производи у Србији. 

Немогуће је у једној години обезбедити адекватне услове за рад свим клубовима. Из тог разлога УО 

ССДТ ће на основу прикупљених података о условима у којима раде клубови да направи план улагања 

у спортску инфраструктуру. У првој години примене програма обезбедиће се тренажна опрема за 

клубове.  

 

3.1.9. Изградња националног тренажног центра за дизање тегова 

Изградња националног тренажног центра за дизање тегова је један од најзначајнијих приоритета у 

овом Програму развоја дизања тегова у наредном периоду. Било би неопходно да се обезбеди 

простор да може да се постави минимално 10 подијума који би били стално на располагању, у 
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терминима који би се планирали за сваку селекцију. Овај простор би могли да користе и остали 

спортови у слободним терминима како би се постигла рентабилност у коришћењу.  

Сам простор за 10 подијума заузима 400 м2 (20х20 метара). 

Осим овог простора неопходно је да се обезбеди простор за: 

- простор за такмичење (400 м2 - 20х20 метара, са простором за публику) 

- свлачионице са тушевима и санитарним чвором; 

- смештај; 

- ресторан; 

- сауна; 

- базен за релаксацију; 

- справарница; 

- канцеларијски простор; 

- паркинг простор; 

- и остали простори за несметано функционисање објекта. 

На овај начин Савез Србије за дизање тегова би имао комплетно решен спортски иадминистративни 

део рада. У изради је идејно решење за национални тренажни центар за дизање тегова, а потом је 

неопходно направи пројекат, одреди град и локацију као и изворе финансирања. 

Изградњом националног тренажног центра дугорочно би се решио проблем простора у којем би се 

све наше репрезентативне селекције могле несметано припремати заједно са осталим националним 

селекцијама које би биле позиване за време завршних припрема за велика међународна такмичења. 

 

3.1.10. Унапређење стручног рада спортских стручњака 

Један од кључних приоритета је улагање у спортске стручњаке који непосредно раде са спортистима у 

клубовима. Савез је до сада финансирао стручно усавршавање младих и перспективних тренера. 

Такође су издвајана средства за школовање на основним, мастер и докторским студијама. Потребно 

је у овом сегменту одвојити значајна средства како за спортско усавршавање тако и за плате за њихов 

стручни рад у адекватном износу. 

Посебна пажња се мора обратити на начин ангажовања спортских стручњака који раде са 

националним селекцијама у свим узрастима. Из тог разлога потребна је професионализација стручног 

кадра који ради са репрезентаивним селекцијама. Досадашњи стучни рад највећим делом је заснован 
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само на 1-2 спортска стручњака (селектор и тренер репрезентације) и на 1-2 стручњака у спорту 

(председника и секретара ССДТ). 

Стручни рад у у наредном периоду треба да обављају следећи спортски стручњаци са наведеним 

статусом: 

1. Спортски директор свих националних селекција – Професионално или уговор о ангажовању 

спортских стручњака 

2. Национални селектор (главни тренер) свих националних селекција – Професионално или уговор о 

ангажовању спортских стручњака 

3. Тренери репрезентације - Уговор о ангажовању спортских стручњака 

За спровођење оваквог програма рада на националном нивоу неопходно је у наредном периоду 

посветити значајну пажњу и унапређењу тренерског кадра у ССДТ. 

Из тог разлога велика пажња ће бити посвећена даљој едукацији и усавршавању клупских и 

националних тренера, ако и менаџера / секретара у клубовима. 

У наредне четири године ССДТ ће помоћи оперативним тренерима да заврше своје формално стручно 

усавршавање и да на основу Закона о спорту оперативни тренери положе и додатно оспособљавање 

за рад са децом. 

За све клупске тренере ће бити организовано најмање два стручна семинара годишње у циљу њиховог 

стручног усавршавања и обезбеђивања услова за продужење дозволе за рад коју издаје ССДТ на три 

године. Исто тако, сви тренери ће добијати све потребне информације о стручним семинарима и 

саветовањима на којима ће моћи стручно да се усавршавају у разним стручним подручјима 

(кондициона припрема, физичка припрема, психолошка припрема, исхрана и суплементација). 

Тренерима који раде са националним селекцијама биће посвећена посебна пажња у односу на њихово 

перманентно усавршавање. На основу годишњег програма рада и на основу расположивих 

финансијских средстава поједини национални тренери ће бити упућивани на међународне семинаре 

које организује Међународна и европска федерација за дизање тегова. Исто тако, ССДТ ће упућивати 

тренере у друге земље да се стручно усавршавају и да стичу неопходно искуство у стручном раду у 

другим земљама. 

Посебна пажња у стручном усавршавању и едукацији тренера биће посвећено упознавању са анти-

допинг прописима, како би се спречили било какви пропусти у примени суплементације спортиста, 

како на клупском тако и на националном нивоу. 

За праћење обимнијег програма такмичења, како на националном, тако и на међународном нивоу 

неопходно је у наредном периоду посветити значајну пажњу и унапређењу судијског кадра у ССДТ. 

У наредном периоду биће спроведене активности да се преко клубова чланова ССДТ регрутује већи 

број takmičara узраста од 20 до 25 година који би требало да полажу за судију.  
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Будући да је за напредовање у судијском звању у оквиру Међународне федерације за дизање тегова 

неопходно познавање енглеског језика, неопходно је издвојити судије са адекватним образовањем за 

представљање Савеза на међународном нивоу. ССДТ обезбеђује судијске лиценце међународним 

судијама.  

Од великог је значаја да ССДТ има судије највише међународне категорије. Такође је значајно да на 

међународним такмичењима имамо што више представника на разним техничким позицијама (нпр. 

Дежурни лекар на такмичењу, судија, жири ...). 

 

3.1.10. Унапређење рада стручњака у спорту 

Значајан проблем у функционисању спортских клубова чланова ССДТ, представља недостатак 

квалитетних стручњака у спорту. Ту се првенствено мисли на председнике и секретаре дизачких 

клубова, али и на све остале стручњаке у спорту који су неопходни за успешан рад клубова (лекари, 

физиотерапеути, масери, нутриционисти, психолози, менаџери, књиговође, административни 

радници...). Такође, за само функционисање ССДТ неопходно је укључивање најквалитетнијих 

стручњака у спорту који ће бити ангажовани у разним комисијама ССДТ. 

За потребе стручног усавршавања стручњака у спорту ССДТ ће у наредном периоду организовати разне 

врсте усавршавања путем семинара или издавањем одређених публикација које ће помоћи 

стручњацима у спорту да могу да дају значајан допринос у раду како клубова тако и ССДТ у целини. 

Нови Закон о спорту је предвидео да надлежни национални спортски савези и клубови који се такмиче 

у националним спортским лигама морају да имају запосленог или ангажованог спортског стручњака 

или стручњака у спорту са положеним спортским стручним испитом. Због наведеног законског услова 

ССДТ ће у наредном периоду помоћи свим клубовима да испуне ову законску обавезу. 

 

3.1.11. Постављање функционисања канцеларије ССДТ на виши организациони ниво 

За овако обиман програм, од изузетног значаја је успешно функционисање канцеларије ССДТ. 

Организација рада канцеларије ССДТ највише ће зависити од благовременог одрађивања свих 

дневних, недељних и месечних послова и радних задатака, које пред канцеларију ССДТ буду 

постављали: Председник и Генерални секретар ССДТ, Спортски директор ССДТ, Главни тренер 

(Селектор), ационални тренери и Председници свих комисија и радних тела ССДТ. 

Садашњи простор у којем је смештена канцеларија ССДТ је неусловна за рад. Из наведеног разлога је 

неопходно обезбедити адекватан простор за успешан рад канцеларије. 

Потребно је обезбедити посебну канцеларију за Генералног секретара и Председника ССДТ, једну 

канцеларију за остале запослене у ССДТ, коју ће користити и председници свих комисија ССДТ, као и 

једну већу просторију за одржавање седница УО ССДТ и комисија ССДТ. 
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Свакодневна комуникација са МОС и ОКС је од великог значаја за испуњавање свих обавеза према 

надлежним институцијама. 

Најзначајнији послови запослених у канцеларији ССДТ: 

- праћење и вођење домаћег програма; 

- праћење и вођење свих послова око одласка на међународна такмичења; 

- организација припрема свих националних селекција, 

- послови за извршавање свих финансијских обавеза; 

- рад на пословима око расписивања јавних набавки; 

- припрема планова рада и финансијских планова према МОС и ОКС; 

- припрема и предаја периодичних и годишњих извештаја МОС и ОКС; 

- комуникација са IWF и EWF; 

- припрема предлога и измена нормативних аката; 

- припрема седница Управног одбора и Скупштине ССДТ; 

- припрема материјала за објаву на званичној интернет страници ССДТ; 

- регистрација спортиста, тренера, судија, делегата, лекара; 

- остали послови по наголу Председника и Генералног секретара Савеза. 

 

У наредном периоду значајна пажња ће бити посвећена бризи о здрављу спортиста. То подразумева 

да ни једном спортисти неће бити дозвољено да наступи на такмичењима уколико нема потврду да је 

обавио адекватан здравствени преглед. 

Нови Закон о спорту је предвидео да сви спортски стручњаци (тренери) који раде са спортистима 

морају да обаве редовни лекарски преглед чије је време трајања шест месеци. 

Без ове потврде о позитивном лекарском прегледу спортски стручњак не може да добије дозволу за 

рад, односно ако је већ издата она ће бити повучена ако тренер не приложи потврду о обављеном 

лекарском прегледу. 

Значајна пажња у наредном четворогодишњем периоду биће посвећена едукацији како тренера, тако 

и такмичара/ки везано за допинг. Првенствено се овде мисли на њихову перманентну едукацију по 

питању коришћења недозвољених средстава, као и последицама која та средства могу да изазову у 

организму спортисте. 
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Осим перманентне едукације, канцеларија ССДТ ће свим својим члановима доставити законску 

регулативу која третира ово подручје и то: 

А) Закони: 

- Закон о спречавању допинга у спорту 

- Закон о потврђивању међународне конвенције против допинга у спорту 

- Закон о ратификацији европске конвенције против допинговања у спорту, са додатком 

- Закон о спорту 

Б) Правилници 

- Правилник о листи забрањених допинг средстава 

- Правилник о утврђивању изгледа маркице са знаком „ДОПИНГ ФРИ“ и поступку за издавање маркице 

- Правилник о допинг контроли на спортским такмичењима и изван такмичења 

- Правилник о одобравању изузетака за терапеутску употребу 

- Правилник о утврђивању одговорности лица које је учинило повреду антидопинг правила 

- Правилник о усаглашавању антидопинг правила АДАС са Светским антидопинг кодексом 

Ова документа су доступна на сајту Савеза.  

 

3.1.12. Одређивање ширег списка дизача тегова учесника у пројекту „ОИ 2020“ 

Програм развоја подразумева дугорочно планирање везано за олимпијски циклус 2017-2020. године. 

Међутим, такође је неопходно водити рачуна и о могућим учесницима ОИ 2024. године.  

Из тог разлога, неопходно је на почетку планског периода одредити шири списак кандидата који ће 

битиу у овом пројекту. На крају прве године реализације Програма развоја значајно ће се смањити овај 

шири списак и на њему ће остати мањи број такмичара/ки у узрасту сениора, У-23, У20, У17 и У15. 

Главни ослонац у процесу остваривања олимпијских норми за 2020. године биће на такмичарима/кама 

који су рођени 1998. године и старији. Основни критеријум је постигнути резултат на такмичењу. 

Укупно 20дизача тегова, такмичара/ки се налази на ширем списку.  

На основу постигнутих резулта у последње три године на домаћим и међународним такмичењима и 

на основу резултата тестирања извршиће се категоризација перспективних јуниора, У17 и У15, у три 

групе по квалитету за два пројекта „ОИ Токио – 2020“ и ОИ – 2024“. 

Такмичари/ке биће укључени у ове пројекте преко ОКС и МОС. 
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Комплетан пројекат са јуниорима, У17 и У15 ће се у 2017. години реализовати кроз следеће фазе: 

I Одређивање ширег списка учесника у Програму развоја 

II Тестирање ширег списка рођених 1997-2003. 

III Предлог ужег списка учесника у Програму развоја за 2017. 

IV Камп перспективних спортиста 

V Викенд припреме  

VI Припреме за велика међународна таклмичења  

VII Наступ на великим међународним такмичењима 

VII Анализа реализације пројекта у 2017.  
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4. ФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА 

 

Спровођење овако обимног прогама активности ССДТ у 2017. години и свим осталим годинама у овом 

олимпијском циклусу захтева значајна финансијска средства и стабилне изворе финансирања. 

Основни извор финансирања у наредном периоду треба да буду, као и до сада, Министарство 

омладине и спорта Републике Србије и Олимпијски комитет Србије. Међутим, без једног великог 

спонзора биће јако тешко остварити све постављене циљеве у овом програму развоја. 

Министарству омладине и спорта и Олимпијском комитету Србије предати су програми рада са 

потребним финансирањем.  

1. Укључивање што већег броја спортиста у тренажни процес клубова за дизање тегова 

Трошкови сале за тренинг - 1.000.000 

Справе и реквизизити 1.000.000 

Опрема (патике и дресови) 1.000.000 

Медијско праћење активности 500.000 

Тестирање у Заводима за спорт 500.000 

 

2. „Спорт у школе“  

Хонорари водитеља секција 

750.000 

3. Повећање броја спортиста на такмичењима регионалног нивоа и подизање критеријума 

организације такмичења 

Трошкови организације такмичења 540.000 

Превоз 100.000 

Трошкови судија 300.000 

Трошкови медаља и пехара 100.000 

4. Повећање броја спортиста на такмичењима националног нивоа и подизање критеријума 

организације такмичења 

Трошкови организације такмичења 540.000 
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Превоз 100.000 

Трошкови судија 300.000 

Трошкови медаља и пехара 100.000 

5. Повећање броја спортиста у репрезентативним селекцијама 

Зимски камп – 10 дана смештај/исхрана – укупно 20 особа 300.000 

Летњи камп – 10 дана смештај/исхрана – укупно 20 особа 300,000 

Викенд припреме смештај/исхрана 5 x 3 дана - укупно 20 особа 350,000 

Завршне припреме за велика међународна такмичења 

– смештај/исхрана 21 дан х 10 особа 735.000 

Учешће на великим међународним такмичењима (светско и европско првенство, сениори, јуниори, 

кадети) 

Смештај/исхрана – 5 такмичења x 4 дана х 10 особа  

Пут 10 особа 1.200.000 

Учешће на такмичењу 1.200.000 

Спортска опрема 20 комплета 

450.000 

6. Унапређење рада и резултата сениорске селекције  

Финасирање на основу годишњег програма рада ССДТ 

Укључивање сениорских Хонорари за 10 репрезентативаца  

7. Побољшање услова рада клубова по питању тегова, подијума и сала за тренинг и такмичење 

Помоћ у санацији спортских сала  

5 сала - 500.000 

Набавка тегова  

3.000.000 

Набавка подијума  

1.000.000 
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8. Изградња националног тренажног центра 

Израда пројектне документације за тренажни центар 

Радови на изградњи тренажног центра 

9. Унапређење стручног рада спортских стручњака 

Професионални аганжман или уговор о делу 3.000.000 

Трошкови додатног оспособљавања оперативних тренера 300.000  

Трошакови организације тренерских семинара 100.000  

Трошкови издавања стручних радова, књига и видео издања 250.000  

10 Унапређење рада судија и судијске организације 

Трошкови усавршавање знања енглеског језика судија 200.000  

Трошкови организације стручних семинара и предавања за судије 150.000  

Трошкови ппревода и издавања нових Правила 300.000  

11 Унапређење рада стручњака у спорту  

12. Награђивање клубова на основу броја првих места на првенствима Србије 

Наградни фонд 1.000.000  

13. Постављање функционисања канцеларије ССДТ на виши организациони ниво 

2.000.000 

Запослени у канцеларији 

Закуп простора 

14. Одређивање ширег списка учесника у пројекту  
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5. ПЛАН РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПОСТАВЉЕНИХ ЦИЉЕВИМА ПО ОСТАЛИМ ГОДИНАМА 

 

У првом делу Програма развоја разрађени су сви елементи за прву годину спровођења активности 

(2017. годину). За све остале године у олимпијском циклусу 2017-2020. године биће у децембру месецу 

текуће године направљени разрађени годишњи програми развоја за наредну годину. 

5.1. План реализације постављених циљева 2018. године 

У децембру месецу 2017. године УО ССДТ ће извршити анализу остваривања постављених циљева за 

2017. годину и на основу те анализе урадити конкретан План активности за 2018. годину. 

Посебно ће се обратити пажња на праћење постигнутих резултата спортиста који се налазе на списку 

учесника у овом пројекту.  

5.2. План реализације постављених циљева 2019. године 

У децембру месецу 2018. године УО ССДТ ће извршити анализу остваривања постављених циљева за 

2018. годину и на основу те анализе урадити конкретан План активности за 2019. годину. 

Посебно ће се обратити пажња на праћење постигнутих резултата спортиста који се налазе на списку 

учесника у овом пројекту.  

Највећа активност ће бити везана за обезбеђивање услова да се освоји олимпијскa нормa за 

Олимпијске игре 2020. године у Токију. 

5.3. План реализације постављених циљева 2020. године 

У децембру месецу 2019. године УО ССДТ ће извршити анализу остваривања постављених циљева за 

2019. годину, и на основу те анализе направити конкретан План активности за 2020. годину.  

Посебно ће се обратити пажња на праћење постигнутих резултата спортиста који се налазе на списку 

учесника у овом пројекту.  

Највећа активност ће бити везана за обезбеђивање услова да се освоји што више олимпијских норми 

на квалификационим турнирима за Олимпијске игре 2020. године у Токију. На основу постигнутих 

резултата са квалификационих турнира у току 2020. године ће се модификовати и годишњи план рада 

за 2020. годину. 
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6. ПРОГРАМ РАЗВОЈА ДИЗАЊА ТЕГОВА У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ ЗА ПЕРИОД 2021-2024. ГОДИНА 

 

У периоду септембар-децембар 2020. године ће се извршити комплетна анализа испуњења 

постављених циљева из сваке године олимпијског циклуса 2017-2020. године. На основу ове анализе 

правиће се нови Програм развоја за нови олимпијски циклус 2021-2024. године. 

За развојни пројекат „ОИ – 2024“ биће евидентирани дизачи тегова рођени од 2000. до 2003. године 

који би требали да прођу комплетан процес припрема у периоду 2017-2020. године . 

Ови такмичари/ке би требали бити главни ослонац за укључивање у борбу за остваривање 

олимпијских норми 2024. године. 

 

 

 

 

 
 
Генерални секратар:  
 
Рита Шпајзер 

 

 
 
Председник ССДТ:  
 
Милан Михајловић 

39  
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7. АКЦИОНИ ПЛАН НА ИМПЛЕМЕНТАЦИЈИ 

ПРОГРАМА РАЗВОЈА ДИЗАЊА ТЕГОВА У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ ЗА 2017. ГОДИНУ 

 

  

  
3.1.  ПЛАН РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОГРАМА РАЗВОЈА ДИЗАЊА ТЕГОВА У 2017. ГОДИНИ  

ЦИЉЕВИ, МЕРЕ, АКТИВНОСТИ  ПОКАЗАТЕЉИ  ИЗВОРИ 

ВЕРИФИКАЦИЈЕ  ПРЕТПОСТАВКЕ  ОДГОВОРНЕ 

ИНСТИТУЦИЈЕ  
БУЏЕТ + ИЗВОР  

ФИНАНСИРАЊА  
ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ  

Општи циљ 3.1.1. Укључивање што већег броја спортиста у тренажни процес клубова        

Посебан циљ 3.1.1.1. Побољшање материјално-техничких  услова за тренажни процес у клубовима  

Мера 3.1.1.1.1. Опремање клубова      

Активност 3.1.1.1.1.1  Израда  анализe 

стања опремљености спортских објеката 

(справа и реквизита) у којима тренирају 

клубови  

Урађена анализа 

стања справа, 

реквизита,тегова, 

подијума  

Извештај о анализи  Заинтересованост 

субјеката   
КДТ, СДТВ,  , ССДТ  Не требају средства  Јануар, 2017.  

Активност 3.1.1.1.1.2.  Израда  плана 

опремања клубова са теговима и 

подијумима 

Израђен план за 

опремање 

спортских објеката  

План опремања  Заинтересованост 

субјеката,   
КДТ, СДТВ,  , ССДТ  Не требају средства  Фебруар, 2017.  

Активност 3.1.1.1.1.3.  Набавка опреме за 

клубове за дизање тегова 
Број недостајућих 

тегова и подијума  

из анализе   

Извештај о анализи 

и план опремања  
Заинтересованост КДТ,  
СДТВ,  , ССДТ, ЈЛС,  
МОС, ОКС  

КДТ, СДТВ,  , ССДТ, 

ЈЛС, МОС, ОКС.  
 Предвиђена 

средства у 

финансијском плану 

Март – децембар  
 2017.  



30 
 

Активност 3.1.1.1.1.5. Израда  плана 

опремања сала са теговима и подијумима, 

посебно такмичарска и посебно тренажна 

сала 

Израђен план за 

опремање 

тренажних и 

такмичарских сала  

Извештај  Довољан број 

валидних података  
КДТ, СДТВ,  , ССДТ  Не требају средства  Фебруар, 2017.  

 

ЦИЉЕВИ, МЕРЕ, АКТИВНОСТИ  ПОКАЗАТЕЉИ  ИЗВОРИ 

ВЕРИФИКАЦИЈЕ  ПРЕТПОСТАВКЕ  ОДГОВОРНЕ 

ИНСТИТУЦИЈЕ  
БУЏЕТ + ИЗВОР  

ФИНАНСИРАЊА  
ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ  

Активност 3.1.1.1.1.6.  Набавка опреме за 

такмичења и тренинг  
Број недостајућих 
недостајућих  
тегова и подијума 

за такмичење и 

тренинг из анализе   

Извештај о анализи 

и план набавке   
Заинтересованост 

субјеката, ЈЛС, МОС, 

ОКС  

КДТ, СДТВ,  , ССДТ, 

ЈЛС,ПССО, МОС, 

ОКС.  

 Предвиђена 

средства у 

финансијском плану 

Март – децембар  
 2017.  

Пoсебан циљ 3.1.1.2. Активност на промоцији и пропаганди дизања тегова у медијима       

Мера 3.1.1.2.1. Укључивање што више писаних и електронских медија и спортских новинара (од националног до локалног нивоа) у медијски пул ССДТ 

и објављивање што више информација о дизању тегова  

Активност 3.1.1.2.1.1. Израда плана рада за  
2017. г. Комисије за маркетинг и пропаганду 

ССДТ  

Усвојени План рада 

Комисије за 

маркетинг и 

пропаганду  

Књига одлука  
Управног одбора  
 

Активни рад чланова 

Комисије за маркетинг 

и пропаганду  

Комисија за 

маркетинг и 

пропаганду, УО 

ССДТ  

Не требају средства  Јануар, 2017.  

Активност 3.1.1.2.1.2. Именовање лица за 

контакт са медијима у свим субјектима за 

дизање тегова од локалног до националног 

нивао  

Број изабраних 

лица у клубовима и 

савезима  

База података о 

именованим 

лицима за контакт 

са медијима  

Заинтересованост 

изабраних лица за 

контакт са медијима  

ССДТ, СДТВ,  , КДТ.  Не требају средства  Јануар, 2017.  

Активност 7.1.1.1.1.3. Стварање базе 
података о писаним и електронским 
медијима  укључених у медијски пул ССДТ на  
локалном и националном нивоу  

Број евидентираних 

писаних и 

електронских 

медија у бази 

података ССДТ  

База података 

Комисије за 

маркетинг и 

пропаганду  

Довољан  број 

заинтересованости 

медијских кућа и 

новинара  

ССДТ, СДТВ,  , КДТ.  Не требају средства  Фебруар, 2017.  
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Активност 7.1.1.1.1.4.  Праћење медија о 

промоцији дизања тегова   
Број текстова и 

емисија о дизању 

тегова и дизачима 

од националног до 

локалног нивоа  

Чланци и емисије у 

медијима  
Заинтересованост 

одговорних лица за 

контакт са медијима, 

ССДТ, СДТВ,  , КДТ.  

ССДТ, СДТВ,  , КДТ.  Предвиђена 

средства у 

финансијском плану 

Март – децембар  
 2017.  

Активност 7.1.1.1.1.5.  Перманентно 

давање информација о терминима и месту 

одржавања тренинга у  дизачким 

клубовима  

Број информација о 

одржавању 

тренинга у  

дизачким 

клубовима  

База података 

Комисије за 

маркетинг и 

пропаганду ССДТ  

Агилност лица за 

контакт са медијима у  

дизачким клубовима.  

ССДТ, СДТВ,  , КДТ.  Не требају средства  Јануар  – 

децембар 2017.  

Активност 7.1.1.1.1.6.  Објављивање 

информација о  дизачким такмичењима у 

медијима (конференција за штампу, 

најаве...) званичних дизачких такмичења 

у календару ССДТ  

Број информација о 

одржавању 

дизачких 

такмичењима у 

медијима  

База података 

Комисије за 

маркетинг и 

пропаганду ССДТ  

Агилност лица за 

контакт са медијима у  

дизачким клубовима 

и савезима  

ССДТ, СДТВ,  , КДТ.  Предвиђена 

средства у 

финансијском плану 

Јануар  –  

децембар 2017.  

 

ЦИЉЕВИ, МЕРЕ, АКТИВНОСТИ  ПОКАЗАТЕЉИ  ИЗВОРИ 

ВЕРИФИКАЦИЈЕ  ПРЕТПОСТАВКЕ  ОДГОВОРНЕ 

ИНСТИТУЦИЈЕ  
БУЏЕТ + ИЗВОР  

ФИНАНСИРАЊА  
ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ  
Активност 7.1.1.1.1.7.  Именовање лица у 

ССДТ за промоцију дизања тегова преко 

друштвених мрежа и перманентно 

објављивање свих значајних информација   

Број објављених 

информација на 

друштвеним 

мрежама   

Одлука УО ССДТ  Заштвинтересованост 

лица за промоцију 

дизања тегова преко 

друштвених  мрежа  

УО ССДТ  Предвиђена средства 

у финансијском плану 
Јануар  – 

децембар 2017.  

Пoсебан циљ 3.1.1.3. Повећан број спортиста у  дизачким клубовима  

Мера 3.1.1.3.1. Укључивање што већег броја спортистау тренажни процес на основу побољшања услова у  дизачким клубовима и већим медијским 

праћењем свих дизачких активности  

Активност 3.1.1.3.1.1.  Квалитетан 

стручнопедагошки рад на тренинзима у  

дизачким клубовима   

Број дизача тегова 

на тренинзима 

клубова  

Књига чланова 

дизачких клубова  
Квалитетан стручно – 

педагошки рад 

допринеће већем 

броју спортиста на 

тренингу  

КДТ, УО ССДТ, 

МОС  
Предвиђена средства 

у финансијском плану 
Јануар  –  

децембар 2017.  

Пoсебан циљ 3.1.1.4. Тестирање перспективних спортиста  
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Мера 3.1.1.4.1. Тестирање дизача тегова који су препознати у Програму развоја дизања тегова у циљу свеобухватне процене оправданости улагања у 

наредном периоду у укључене дизаче у пројекат  

Активност 3.1.1.4.1.1.  Инцијално 

тестирање дизача тегова препознатих у 

Пројекту развоја дизања тегова  

Број тестираних 

дизача тегова  
Подаци Завода за 

спорт  
Квалитетна 

организација 

тестирања  

Републички и 

покрајински 

заводи за спорт и 

медицину спорта  

Предвиђена средства 

у финансијском плану 
Јануар - фебруар  

2017.  

Активност 3.1.1.4.1.2.  Транзитно 

тестирање дизача тегова препознатих у 

Пројекту развоја дизања тегова  

Број тестираних 

дизача тегова  
Подаци Завода за 

спорт  
Квалитетна 

организација 

тестирања  

Републички и 

покрајински 

заводи за спорт и 

медицину спорта  

Предвиђена средства 

у финансијском плану 
Мај  - јун  

2017.  

  

  

  

ЦИЉЕВИ, МЕРЕ, АКТИВНОСТИ  ПОКАЗАТЕЉИ  ИЗВОРИ 

ВЕРИФИКАЦИЈЕ  ПРЕТПОСТАВКЕ  ОДГОВОРНЕ 

ИНСТИТУЦИЈЕ  
БУЏЕТ + ИЗВОР  

ФИНАНСИРАЊА  
ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ  
Општи циљ 3.1.2. „Спорт у школе“ - отварање дизачких секција при основним школама  

Посебан циљ 3.1.2.1.  Повећано интересовање ученика основних школа за укључивање у дизачке секције при основним школама  

Мера 3.1.2.1.1. Промоција дизања тегова у основним школама (демонстрација дизачких техника, подела флајера о дизању тегова и др,)  

Активност 3.1.2.1.1.1.  Израда  плана 

презентације дизања тегова у основним 

школама које гравитирају  дизачким 

клубовима  

Урађен план 

презентација   
Извештаји органа 

управљања клубова 

о спроведеним 

активностима  

Заинтересованост 

дизачких субјеката за 

израду плана у 

основним школама  

КДТ, СДТВ,  , ССДТ  Не требају средства  Јануар, 2017.  

 

ЦИЉЕВИ, МЕРЕ, АКТИВНОСТИ  ПОКАЗАТЕЉИ  
ИЗВОРИ 

ВЕРИФИКАЦИЈЕ  ПРЕТПОСТАВКЕ  
ОДГОВОРНЕ 

ИНСТИТУЦИЈЕ  
БУЏЕТ + ИЗВОР  

ФИНАНСИРАЊА  
ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ  
Активност 3.1.2.1.1.2.  Прентација дизања 

тегова у основним школам уз учешће свих 

дизача тегова укључени у Програм развоја 

дизања тегова  

Број одржаних 

презентација  
Извештаји органа 

управљања клубова 

о спроведеним 

активностима  

Заинтересованост 

дизачких субјеката за 

презентације у 

основним школама  

КДТ, СДТВ,  , ССДТ  Не требају средства  Фебруар, 2017.  
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Пoсебан циљ 3.1.2.2. Организовани систем такмичења за ученике основних школа      

Мера 3.1.2.2.1. Израда пропозиција такмичења за ученике основних школа у мини дизању тегова   

Активност 3.1.2.2.1.1. Организација 

општинских / градских првенстава   
Израђене 

пропозиције 

такмичења  

Билтени са 

такмичења  
Активни рад свих КДТ 

на организацији 

такмичења   

Органи 

управљања КДТ  
Предвиђена средства 

у финансијском плану  
Март - децембар, 

2017.  

Активност 3.1.2.2.1.2. Организација 

првенства основних школа Србије у мини 

дизању тегова   

Израђене 

пропозиције 

такмичења  

Билтени са 

такмичења  
Активни рад свих КДТ  
и ССДТ  на 

организацији 

такмичења   

КДТ, СДТВ,  , ССДТ,  
МОС  

Предвиђена средства 

у финансијском плану  
Март - децембар, 

2017.  

  

  

ЦИЉЕВИ, МЕРЕ, АКТИВНОСТИ  ПОКАЗАТЕЉИ  ИЗВОРИ 

ВЕРИФИКАЦИЈЕ  ПРЕТПОСТАВКЕ  ОДГОВОРНЕ 

ИНСТИТУЦИЈЕ  
БУЏЕТ + ИЗВОР  

ФИНАНСИРАЊА  
ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ  

Општи циљ 3.1.3. Повећање броја спортиста на такмичењима регионалног нивоа и подизање критеријума организације такмичења  

Посебан циљ 3.1.3.1. Повећање броја спортиста на такмичењима регионалног нивоа  

Мера 3.1.3.1.1. Доношење стимулативних мера за учешће већег броја такмичара у млађим узрасним категоријама  

Активност 3.1.3.1.1.1. Награђивање екипе 

која на регионална првенства у узрастима 

јуниора, кадета и У-15, изведу највећи број 

такмичара  

Број такмичара у 

узрастима јуниора, 

кадета и пионира 

У-15  

Званични билтени 

са регионалних 

такмичења  

Заинтересованост КДТ 

да изведу што више 

такмичара на 

регионална прв.  

КДТ, СДТВ,  , ССДТ  Предвиђена средства 

у финансијском плану  
мај, 2017.  

Посебан циљ 3.1.3.1.  Подизање нивоа квалитета организације регионалних првенстава по питању услова и материјалних средстава  

Мера 3.1.3.1.1. Побољшање условности објеката и материјалних средстава за регионална првенства и дорада нормативних аката  

Активност 3.1.3.1.1.1.  Рад на доради 

Такмичарског правилника по питању 

постављених критеријума за спортске сале и 

спортске реквизите  

Усвојене измене и 

допуне 

Такмичарског 

правилника  

Одлука УО ССДТ  Ангажовање 
Такмичарске комисије 
ССДТ на измени  
Такмичарског прав.  

КДТ, СДТВ,  , ССДТ  Не требају средства  Јануар, 2017.  
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Активност 3.1.3.1.1.2. Организација 

регионалних првенства за све узрасне 

категорије  

Календари 

такмичења 

регионалних савеза  

Одлуке органа 

управљања 

регионалних савеза  

Успешна организација 

регионалних 

такмичења  

КДТ, СДТВ,  , ССДТ  Предвиђена средства 

у финансијском плану  
Март-април 2017  

 

ЦИЉЕВИ, МЕРЕ, АКТИВНОСТИ  ПОКАЗАТЕЉИ  ИЗВОРИ 

ВЕРИФИКАЦИЈЕ  ПРЕТПОСТАВКЕ  ОДГОВОРНЕ 

ИНСТИТУЦИЈЕ  
БУЏЕТ + ИЗВОР  

ФИНАНСИРАЊА  
ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ  

Општи циљ 3.1.4. Повећање броја спортиста на такмичењима националног нивоа и подизање критеријума организације такмичења  

Посебан циљ 3.1.3.1. Доношење стимулативних мера за повећање броја спортиста на такмичењима националног нивоа и подизање критеријума 

организације такмичења (државна првенства и такмичења за Куп Србије)  

Мера 3.1.4.1.1. Доношење стимулативних мера за учешће већег броја такмичара у млађим узрасним категоријама  

Активност 3.1.4.1.1.1. Награђивање екипа 
које на националним првенствима у свим 
узрасним категоријама имају освајаче  
златних медаља  

Број освајача 

златних медаља  
Званични билтени 

са националних 

првенстава  

Заинтересованост КДТ 

да постижу вхунски 

резултат на 

националном прв.  

КДТ, СДТВ,  , ССДТ  Предвиђена средства 

у финансијском плану  
јун, 2017.  

Посебан циљ 3.1.4.1.  Постављање већих критеријума организаторима националних првенстава по питању услова и материјалних средстава  

Мера 3.1.4.1.1. Побољшање условности објеката и материјалних средстава за национална првенстава и дорада нормативних аката  

Активност 3.1.4.1.1.2.  Рад на доради 

Такмичарског правилника по питању 

постављених критеријума за спортске сале и 

спортске реквизите  

Усвојене измене и 

допуне 

Такмичарског 

правилника  

Одлука УО ССДТ  Ангажовање 
Такмичарске комисије 
ССДТ на измени  
Такмичарског прав.  

ТК ССДТ, УО ССДТ  Не требају средства  Јануар, 2017.  

  

  

ЦИЉЕВИ, МЕРЕ, АКТИВНОСТИ  ПОКАЗАТЕЉИ  ИЗВОРИ 

ВЕРИФИКАЦИЈЕ  ПРЕТПОСТАВКЕ  ОДГОВОРНЕ 

ИНСТИТУЦИЈЕ  
БУЏЕТ + ИЗВОР  

ФИНАНСИРАЊА  
ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ  

Општи циљ 3.1.5. Повећање броја спортиста у репрезентативним селекцијама  

Посебан циљ 3.1.5.1.Појачани тренажни рад са перспективним младим дизачима   
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Мера 3.1.5.1.1. Организација викенд припрема и кампова  

Активност 3.1.5.1.1.1. Организација викенд 

припреме за узрасте јуниора, кадета и 

пионира У-15. Укупно у 4 термина  

Усвојен план 

организације 

викенд припрема  

Одлука УО ССДТ  Израђен план викенд 

припрема од стране 

Стручне комисија 

ССДТ  

КДТ, ССДТ, МОС  Предвиђена средства 

у финансијском плану  
Фебруар - 

септембар, 2017.  

Активност 3.1.5.1.1.2. Организација 

кампова за узрасте јуниора, кадета и У-15 за 

време зимског и летњег школског распуста  

Усвојен план 

организације 

зимског и летњег 

кампа  

Одлука  УО ССДТ  Израђен план рада на 

камповима од стране 

Стручне комисија 

ССДТ  

КДТ, ССДТ, МОС  Предвиђена средства 

у финансијском плану  
Јануар и јул, 

2017.  

Посебан циљ 3.1.5.2.  Повећани број учешћа на међународним турнирима  

Мера 3.1.5.2.1. Осигурање услова за одлазак на међународне турнире  

 

ЦИЉЕВИ, МЕРЕ, АКТИВНОСТИ  ПОКАЗАТЕЉИ  ИЗВОРИ 

ВЕРИФИКАЦИЈЕ  ПРЕТПОСТАВКЕ  ОДГОВОРНЕ 

ИНСТИТУЦИЈЕ  
БУЏЕТ + ИЗВОР  

ФИНАНСИРАЊА  
ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ  

Активност 3.1.5.2.1.1. Учешће на 5-6 

међународних турнира за јуниоре и кадете у 

циљу припреме за наступ на светским и 

европским првенствима јуниора и кадета  

Усвојен план 

наступа на 

међународним 

турнирима  

Одлука УО ССДТ  Израђен план наступа 

на међународним 

турнирима у 2017.  

УО ССДТ  Предвиђена средства 

у финансијском плану  
Фебруар - 

новембар, 2017.  

Активност 3.1.5.2.1.2. Учешће јуниора, 

кадета и У-15 на званичним првенствима 

света, Европе, Медитерана и Балкана  

Усвојен план 
наступа на 
званичним међ.   
првенствима  

Календар ССДТ и  
IWF, Одлука УО  
ССДТ  

Израђен план наступа 

на  званичним међ. 

првенствима  

УО ССДТ  Предвиђена средства 

у финансијском плану  
Фебруар - 

децембар, 2017.  

  

  

ЦИЉЕВИ, МЕРЕ, АКТИВНОСТИ  ПОКАЗАТЕЉИ  
ИЗВОРИ 

ВЕРИФИКАЦИЈЕ  ПРЕТПОСТАВКЕ  
ОДГОВОРНЕ 

ИНСТИТУЦИЈЕ  
БУЏЕТ + ИЗВОР  

ФИНАНСИРАЊА  
ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ  

Општи циљ 3.1.5. Унапређење квалитета дизача тегова  

Посебан циљ 3.1.5.1. Појачани тренажни рад са перспективним младим дизачима   
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Мера 3.1.5.1.1. Организација викенд припрема и кампова  

Активност 3.1.5.1.1.1. Организација викенд 

припреме за узрасте јуниора, кадета и У-15. 

Укупно у 4 термина  

Усвојен план 

организације 

викенд припрема  

Одлуке УО ССДТ  Израђен план викенд 

припрема од стране 

Стручне комисија 

ССДТ  

СК ССДТ  Предвиђена средства 

у финансијском плану  
Фебруар - 

септембар, 2017.  

Активност 3.1.5.1.1.2. Организација 

кампова за узрасте јуниора, кадета и У-15 за 

време зимског и летњег школског распуста  

Усвојен план 

организације 

зимског и летњег 

кампа  

Одлуке УО ССДТ  Израђен план рада на 

камповима од стране 

Стручне комисија 

ССДТ  

СК ССДТ  Предвиђена средства 

у финансијском плану  
Јануар и јул, 

2017.  

Посебан циљ 3.1.5.2.  Повећани број учешћа на међународним турнирима  

Мера 3.1.5.2.1. Осигурање услова за одлазак на међународне турнире  

Активност 3.1.5.2.1.1. Учешће на 5-6 

међународних турнира за јуниоре и кадете у 

циљу припреме за наступ на светским и 

европским првенствима јуниора и кадета  

Усвојене измене и 

допуне 

Такмичарског 

правилника  

Одлуке УО ССДТ  Израђен план наступа 

на међународним 

турнирима у 2017.  

СК ССДТ,  
Национални 

селектор, тренери 

јуниора и кадета  

Предвиђена средства 

у финансијском плану  
Фебруар - 

новембар, 2017.  

  

  

ЦИЉЕВИ, МЕРЕ, АКТИВНОСТИ  ПОКАЗАТЕЉИ  
ИЗВОРИ 

ВЕРИФИКАЦИЈЕ  ПРЕТПОСТАВКЕ  
ОДГОВОРНЕ 

ИНСТИТУЦИЈЕ  
БУЏЕТ + ИЗВОР  

ФИНАНСИРАЊА  
ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ  

Општи циљ 3.1.6. Унапређење дизања тегова  

Посебан циљ 3.1.6.1. Проширење базе клубова који тренирају дизање тегова и броја учесника на државним првенствима  

Посебан циљ 3.1.6.2.Стручно оспособљавање и усавршавање тренера   

Мера 3.1.6.2.1. Обезбеђивање услова за стручно оспособљавање и усавршавање тренера  
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Активност 3.1.65.1.1.1. Школовање и 

усавршавање спортских стручњака (тренера)  

за дизање тегова  

Усвојен план 

стручног 

оспособљавања и 

усавршавања 

спортских 

стручњака  

Одлука УО ССДТ  Израђен план 

стручног 

оспособљавања и 

усавршавања 

спортских стручњака  

УО ССДТ  Предвиђена средства 

у финансијском плану  
Јануар – 

децембар 2017.  

Посебан циљ 3.1.6.3. Препознавање талената  

Мера 3.1.6.3.1. Обезбеђивање услова за напредак перспективних дизача тегова  

Активност 3.1.6.3.1.1. Тестирање 

перспективних дизача тегова  
Број тестираних 

дизача тегова  
Подаци Завода за 

спорт  
Квалитетна 

организација 

тестирања  

Републички и 

покрајински 

заводи за спорт и 

медицину спорта  

Предвиђена средства 

у финансијском плану  
Фебруар 2017  

 

ЦИЉЕВИ, МЕРЕ, АКТИВНОСТИ  ПОКАЗАТЕЉИ  ИЗВОРИ 

ВЕРИФИКАЦИЈЕ  ПРЕТПОСТАВКЕ  ОДГОВОРНЕ 

ИНСТИТУЦИЈЕ  
БУЏЕТ + ИЗВОР  

ФИНАНСИРАЊА  
ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ  

Активност 3.1.6.3.1.2. Одређивање списка 

перспективних дизача тегова узраста 14-17 

година  

Утврђен  списак 

перспективнох 

дизача тегова  

Одлука УО РС  Направљен списак 

перспективних дизача 

тегова  

СК ССДТ, УО ССДТ  Не требају средства  Јун 2017  
Након државних 

првенства  

Посебан циљ 3.1.6.3. Додатни рад  са перспективним дизачима  

Мера 3.1.6.3.1. Организација кампова и викенд припрема за перспективне дизаче  

Активност 3.1.6.3.1.1. Организација викенд 

припрема за узраст од 14 до 17 година (2 

пута)  

Усвојен план 

организације 

викенд припрема  

УО ССДТ  Израђен план викенд 

припрема од стране 

Стручне комисија 

ССДТ  

КДТ, ССДТ  Предвиђена средства 

у финансијском плану  
Фебруар - 

септембар, 2017.  

Активност 3.1.6.3.1.2. Организација кампова 

за узраст од 14 до 17 година, за време 

зимског и летњег школског распуста  

Усвојен план 

организације 

зимског и летњег 

кампа  

УО ССДТ  Израђен план рада на 

камповима од стране 

Стручне комисија 

ССДТ  

КДТ, ССДТ  Предвиђена средства 

у финансијском плану  
Јануар и јул, 

2017.  
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ЦИЉЕВИ, МЕРЕ, АКТИВНОСТИ  ПОКАЗАТЕЉИ  ИЗВОРИ 

ВЕРИФИКАЦИЈЕ  ПРЕТПОСТАВКЕ  ОДГОВОРНЕ 

ИНСТИТУЦИЈЕ  
БУЏЕТ + ИЗВОР  

ФИНАНСИРАЊА  
ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ  

Општи циљ 3.1.7. Унапређење дизања тегова за жене  

Посебан циљ 3.1.7.1. Проширење базе клубова у којима тренирају жене и броја учесника на државним првенствима  

Мера 3.1.7.1.1. Одређивање дизачких клубова у којима ће приоритет бити рад са женама  

Активност 3.1.6.1.1.1. Спровођење 

тренажног процеса у дизачким клубовима 

којима је приоритет рад са женама у свим 

узрасним категоријама  

Број клубова у 

којима је приоритет 

рад са женама  

Одлука УО ССДТ  Зинтересованост 

дизачких клубова за 

рад са женама  

КДТ, УО ССДТ  Предвиђена средства 

у финансијском плану  
Јануар  - 

децембар  2017.  

Активност 3.1.7.1.1.2. Организација 

пригодних дизачких турнира  у дизању 

тегова за жене  

Број клубова који 

организују пригодне 

турнире за жене  

УО ССДТ  Израђен годишњи  

план организције 

пригодних 

међународ. турнира у 

дизању тегова за 

жене  

КДТ, ССДТ  Предвиђена средства 

у финансијском плану  
Фебруар  - 

децембар  2017.  

Активност 3.1.7.1.1.3. Учешће што већег 

броја такмичарки на међународним 

турнирима  у организацији КДТ  

Број клубова и 

такмичара 

учесника на 

међународним 

турнорима у 

дизању тегова за 

жене  

Билтени такмичења  Одобрен наступ 

клубовима на 

међународним 

турнирима у 

иностранству  

КДТ, ССДТ  Предвиђена средства 

у финансијском плану  
Фебруар  - 

децембар  2017.  
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ЦИЉЕВИ, МЕРЕ, АКТИВНОСТИ  ПОКАЗАТЕЉИ  ИЗВОРИ 

ВЕРИФИКАЦИЈЕ  ПРЕТПОСТАВКЕ  ОДГОВОРНЕ 

ИНСТИТУЦИЈЕ  
БУЏЕТ + ИЗВОР  

ФИНАНСИРАЊА  
ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ  

Активност 3.1.7.1.1.4. Учешће што већег 

броја такмичарки на првенствима Србије у 

дизању тегова за жене  

Број клубова и 

такмичара учесника 

на државним 

првенствима у 

дизању тегова за 

жене  

Билтени државних 

првенстава  
Усвојен национални 

календар такмичења 

за 2017.  

КДТ, ССДТ  Предвиђена средства 

у финансијском плану  
Мај и јун, 2017.  

Посебан циљ 3.1.7.2.Стручно оспособљавање и усавршавање тренера дизања тегова за жене  

Мера 3.1.7.2.1. Обезбеђивање услова за стручно оспособљавање и усавршавање тренера дизања тегова за жене  

Активност 3.1.7.1.1.1. Школовање и 
усавршавање спортских стручњака  
(тренера)  за дизањњ тегова и рад са женама  

Усвојен план 

стручног 

оспособљавања и 

усавршавања 

спортских 

стручњака и рад са 

женама  

Одлука УО ССДТ  Израђен план 

стручног 

оспособљавања и 

усавршавања 

спортских стручњака и 

рад са женама  

УО ССДТ  Предвиђена средства 

у финансијском плану  
Јануар – 

децембар 2017.  

Посебан циљ 3.1.7.3. Препознавање талената у дизању тегова за жене  

Мера 3.1.7.3.1. Обезбеђивање услова за напредак перспективних такмичарки  

Активност 3.1.7.3.1.1.Тестирање 

перспективних такмичарки  
Број тестираних 

такмичарки  
Подаци Завода за 

спорт  
Квалитетна 

организација 

тестирања  

Републички и 

покрајински 

заводи за спорт и 

медицину спорта  

Предвиђена средства 

у финансијском плану  
Фебруар 2017  

Активност 3.1.7.3.1.2. Одређивање списка 

перспективних такмичарки узрста 14-17 

година  

Утврђен  број 

перспективних 

такмичарки  

Одлука УО РС  Направљен списак 

перспективних 

такмичарки  

СК ССДТ, УО ССДТ  Не требају средства  Јун 2017  
Након државних 

првенства  

Посебан циљ 3.1.7.4.Додатни рад  са перспективним такмичаркима  

Мера 3.1.7.4.1. Организација кампова и викенд припрема за перспективне такмичарке 



40 
 

Активност 3.1.7.4.1.1. Организација викенд 

припреме за такмичарке узраста од 14 до 17 

година (2 пута)  

Усвојен план 

организације 

викенд припрема  

УО ССДТ  Израђен план викенд 

припрема од стране 

Стручне комисија 

ССДТ  

КДТ, ССДТ  Предвиђена средства 

у финансијском плану  
Фебруар - 

септембар, 2017.  

Активност 3.1.7.4.1.2. Организација кампова 

за такмичарке узраста од 14 до 17 година, за 

време зимског и летњег школског распуста  

Усвојен план 

организације 

зимског и летњег 

кампа  

УО ССДТ  Израђен план рада на 

камповима од стране 

Стручне комисија 

ССДТ  

КДТ, ССДТ  Предвиђена средства 

у финансијском плану  
Јануар и јул, 

2017.  

  

 

  

ЦИЉЕВИ, МЕРЕ, АКТИВНОСТИ  ПОКАЗАТЕЉИ  ИЗВОРИ 

ВЕРИФИКАЦИЈЕ  ПРЕТПОСТАВКЕ  ОДГОВОРНЕ 

ИНСТИТУЦИЈЕ  
БУЏЕТ + ИЗВОР  

ФИНАНСИРАЊА  
ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ  

Општи циљ 3.1.8. Унапређење рада и резултата сениорске репрезентације   

Посебан циљ 3.1.8.1. Обезбеђење услова за припреме и наступе сениорске репрезентације у 2017. г.  

Мера 3.1.8.1.1. Спровођење плана активности сениорске репрезентације у 2017. г.   

Активност 3.1.8.1.1.1. Припреме и наступи на 

међународним такмичењима сениорске 

репрезентације у 2017. г.   

Утврђен програм 

рада сениорске 

репрезентације  

Одлуке Скупштине и 

УО ССДТ  
Обезбеђени услови за 

несметани рад 

сениорске репр.  

УО  ССДТ  Предвиђена средства 

за редовно 

финансирање ССДТ  

Јануар  - 

децембар  2017.  

  

  

ЦИЉЕВИ, МЕРЕ, АКТИВНОСТИ  ПОКАЗАТЕЉИ  
ИЗВОРИ 

ВЕРИФИКАЦИЈЕ  ПРЕТПОСТАВКЕ  
ОДГОВОРНЕ 

ИНСТИТУЦИЈЕ  
БУЏЕТ + ИЗВОР  

ФИНАНСИРАЊА  
ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ  

Општи циљ 3.1.9. Укључивање сениорских репрезентативаца Србије у рад клубова у функцији демонстратора  

Посебан циљ 3.1.98.1. Помоћ клупским тренерима у раду са перспективним дизачима  

Мера 3.1.9.1.1. Демонстрација техника и тактичке припреме за извођење дизачких бацања  
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Активност 3.1.9.1.1.1. Учешће сениорских 

репрезентативаца 2 пута недељно на 

тренинзима перспективних спортиста   

Утврђен распоред 

по клубовима 

доласка 

репрезентативаца  

Одлука УО ССДТ  Зинтересованост 

репрезентативаца и 

дизачких клубова за 

овај вид помоћи  

КДТ, СК ССДТ, ИО  

ССДТ  
Предвиђена средства 

у финансијском плану  
Јануар  - 

децембар  2017.  

Активност 3.1.9.1.1.2.  Помоћ клупским 

тренерима у прављењу оперативних планова 

тренинга  

Број направљених 

оперативних 

планова рада  

Планови рада 

клупских тренера  
Побољшани планови 

рада са 

перспективним 

спортистима  

КДТ, СК ССДТ  Предвиђена средства 

у финансијском плану  
Јануар  - 

децембар  2017.  

Активност 3.1.9.1.1.3. Помоћ клупским 

тренерима у видео анализама мечева након 

такмичења у циљу исправљања грешака 

перспективних дизача тегова  

Број извршених 

прегледа видео 

борби са такмичења 

са анализом  

Извештаји клупских 

тренера  
Брже напредовање 

песрпективних дизача 

тегова  

КДТ, ССДТ  Предвиђена средства 

у финансијском плану  
Јануар  - 

децембар  2017.  

  

  

ЦИЉЕВИ, МЕРЕ, АКТИВНОСТИ  ПОКАЗАТЕЉИ  ИЗВОРИ 

ВЕРИФИКАЦИЈЕ  ПРЕТПОСТАВКЕ  ОДГОВОРНЕ 

ИНСТИТУЦИЈЕ  
БУЏЕТ + ИЗВОР  

ФИНАНСИРАЊА  
ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ  

Општи циљ 3.1.10. Побољшање услова рада дизачких клубова по питању справа, реквизита, струњача и сала за тренинг  

Посебан циљ 3.1.10.1.Побољшани материјално-технички услови за тренажни процес у  дизачким клубовима  

Мера 3.1.10.1.1. Опремање клубова справама, реквизитима,  дизачким борилиштима (струњачама), као санација и адаптација дизачких сала  

 

ЦИЉЕВИ, МЕРЕ, АКТИВНОСТИ  ПОКАЗАТЕЉИ  ИЗВОРИ 

ВЕРИФИКАЦИЈЕ  ПРЕТПОСТАВКЕ  ОДГОВОРНЕ 

ИНСТИТУЦИЈЕ  
БУЏЕТ + ИЗВОР  

ФИНАНСИРАЊА  
ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ  

Активност 3.1.10.1.1.1.  Израда  анализe 

стања опремљености спортских објеката 

(справа и реквизита) у којима тренирају 

КЛУБ ЗА ДИЗАЊЕ ТЕГОВАови  

Урађена анализа 

стања справа и 

реквизита  

Извештај о анализи  Заинтересованост 

дизачких субјеката   
КДТ, СДТВ,  , ССДТ  Не требају средства  Јануар, 2017.  
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Активност 3.1.10.1.1.2.  Израда  плана 

опремања дизачких сала са справама и 

реквизитима  

Израђен план за 

опремање 

спортских објеката 

реквизитима и 

справама  

План опремања  Заинтересованост 

дизачких субјеката  
КДТ, СДТВ,  , ССДТ  Не требају средства  Фебруар, 2017.  

Активност 3.1.10.1.1.3.  Набавка справа и 

реквизита за опремања дизачких сала  
Број недостајућих 

справа и реквизита 

из направљене 

анализе   

Извештај о анализи 

и план опремања  
Заинтересованост  
КДТ, СДТВ,  , ССДТ,  
ЈЛС, МОС, ОКС, ПССО  

КДТ, СДТВ,  , ССДТ,  
ЈЛС, МОС, ОКС,  
ПССО  

Предвиђена средства 

у финансијском плану  
Март – децембар 

2017.  

Активност 3.1.10.1.1.4. Израда  анализe 

стања дизачких борилишта (струњача) у 

којима тренирају КЛУБ ЗА ДИЗАЊЕ 

ТЕГОВАови, посебно такмичарска борилишта 

и посебно тренажна борилишта  

Урађена анализа 

стања по питању 

тренажних и 

такмичарских 

борилишта  

Извештај о анализи  Заинтересованост 

дизачких клубова  
КДТ, СДТВ,  , ССДТ  Не требају средства  Јануар, 2017.  

Активност 3.1.10.1.1.5. Израда  плана 

опремања дизачких сала са  дизачким 

борилиштима (струњачама), посебно 

такмичарска борилишта и посебно тренажна 

борилишта  

Израђен план за 

опремање 

тренажним и 

такмичарским 

борилиштима  

План опремања  Довољан  број 

валидних података  
КДТ, СДТВ,  , ССДТ,  
ЈЛС, МОС, ОКС,  
ПССО  

Не требају средства  Фебруар, 2017.  

Активност 3.1.10.1.1.6.  Набавка дизачких 

борилишта(струњача) за такмичења и 

тренинг  

Број недостајућих 
борилишта  
(струњача) за 

такмичење и 

тренинг   

Извештај о анализи 

и план набавке 

борилишта  

Заинтересованост  
КДТ, СДТВ,  , ССДТ,  
ЈЛС, МОС, ОКС, ПССО  

КДТ, СДТВ,  , ССДТ, 

ЈЛС, МОС, ОКС. 

ПССО  

Предвиђена средства 

у финансијском плану  
Март – децембар 

2017.  

Активност 3.1.10.1.1.7. Израда  анализe 

стања дизачких сала у којима тренирају 

КЛУБ ЗА ДИЗАЊЕ ТЕГОВАови  

Урађена анализа 

стања по питању 

стања дизачких 

сала  

Извештај о 

извршеној анализи  
Заинтересованост 

дизачких клубова  
КДТ, СДТВ,  , ССДТ  Не требају средства  Јануар, 2017.  
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Активност 3.1.10.1.1.8. Израда  плана 

санације дизачких сала у којима тренирају 

КЛУБ ЗА ДИЗАЊЕ ТЕГОВАови  

Израђен план 

санације 

дизачких сала   

План санације  Заинтересованост 

дизачких клубова  
ПССО  Не требају средства  Фебруар, 2017.  

ЦИЉЕВИ, МЕРЕ, АКТИВНОСТИ  ПОКАЗАТЕЉИ  ИЗВОРИ 

ВЕРИФИКАЦИЈЕ  ПРЕТПОСТАВКЕ  ОДГОВОРНЕ 

ИНСТИТУЦИЈЕ  
БУЏЕТ + ИЗВОР  

ФИНАНСИРАЊА  
ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ  

Активност 3.1.10.1.1.9. Адаптација и 

санација  дизачких сала по утврђеном плану 

за 2017.г.  

Број адаптираних и 

санираних 

спортских сала  

Извештај о 

адаптацији и 

санацији  

Заинтересованост  
КДТ, СДТВ,  , ССДТ,  
ЈЛС, МОС, ОКС, ПССО  

КДТ, СДТВ,  , ССДТ,  
ЈЛС, МОС, ОКС,  
ПССО  

Предвиђена средства 

у финансијском плану  
Март – децембар 

2017.  

  

  

  

ЦИЉЕВИ, МЕРЕ, АКТИВНОСТИ  ПОКАЗАТЕЉИ  
ИЗВОРИ 

ВЕРИФИКАЦИЈЕ  ПРЕТПОСТАВКЕ  
ОДГОВОРНЕ 

ИНСТИТУЦИЈЕ  
БУЏЕТ + ИЗВОР  

ФИНАНСИРАЊА  
ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ  

Општи циљ 3.1.11. Изградња тренажног центра за дизање тегова 

Посебан циљ 3.1.11.1.Унапређивање услова рада свих националних селекција  

Мера 3.1.11.1.1. Стварање предуслова за израдњу тренажног центра  

Активност 3.1.11.1.1.1. Доношење одлуке о 

локацији изградње тренажног центра  
Донета одлуа о 

локацији  
Донете одлуке од 
стране надлежних 
институција ССДТ, 
МОС, ПССО, ОКС,  
ЈЛС  

Одређивање 

адекватне локације за 

изградњу  

ССДТ, МОС, ПССО, 

ОКС, ЈЛС  
Не требају средства  Јануар – март  

2017.  

Активност 3.1.11.1.1.2.  Израда  пројектне 

документације за изградњу пројектне 

документације  

Израђена пројектна 

документација  
Верификавана 
документација од 
стране надлежних 
институција УО 
ССДТ, МОС, ПССО,  
ОКС, ЈЛС  

Израђена пројектна 

документација  
ССДТ, МОС, ПССО, 

ОКС, ЈЛС  
Предвиђена средства 

у финансијском плану  
2017.  
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Активност 3.1.11.1.1.3. Затварање 

финансијске конструкције за изградњу 

тренинг центра  

Обезбеђена 

финансијска 

средства  

Доношење одлука  
од стране 
надлежних 
институција УО 
ССДТ, МОС, ПССО,  
ОКС, ЈЛС  

Потписани уговору о 

финансирању пројекта  
УО ССДТ, МОС, 

ПССО, ОКС, ЈЛС  
Предвиђена средства 

у финансијском плану  
2017.  

Активност 3.1.11.1.1.4. Изградња тренажног 

центра  
Почетак изградње   Доношење одлука 

од стране надлеж. 
институција УО 
ССДТ, МОС, ПССО,  
ОКС, ЈЛС  

Обезбеђени сви 

услови за почетак 

изградње тренажног 

центра  

УО ССДТ, МОС, 

ПССО, ОКС, ЈЛС  
Предвиђена средства 

у финансијском плану  
2017.  

  

  

  

 

ЦИЉЕВИ, МЕРЕ, АКТИВНОСТИ  ПОКАЗАТЕЉИ  ИЗВОРИ 

ВЕРИФИКАЦИЈЕ  ПРЕТПОСТАВКЕ  ОДГОВОРНЕ 

ИНСТИТУЦИЈЕ  
БУЏЕТ + ИЗВОР  

ФИНАНСИРАЊА  
ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ  

Општи циљ 3.1.12. Унапређење стручног рада спортских стручњака  

Посебан циљ 3.1.12.1. Стварање услова за школовање и стручно усавршавање спортских стручњака који раде са националним селекцијама и у 

клубовима  члановима ССДТ  

Мера 3.1.12.1.1. Обезбеђивање услова за додатно школовање и стручно усавршавање спортских стручњака који раде са националним селекцијама и 

у клубовима члановима ССДТ  

Активност 3.1.12.1.1.1. Израда плана 

додатног школовања и стручног 

усавршавања спортских стручњака који раде 

са националним селекцијама  

Израђен план 

додатног 

школовања и 

стручног 

усавршавања  

Усвојен план од 
стране СК ССДТ и   
УО ССДТ  

Утврђене потребе за 
додано школовање  
и стручно 

усавршавање   

СК ССДТ, УО ССДТ,     Не требају средства  Јануар – 

децембар  2017.  
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Активност 3.1.12.1.1.2. Додатно школовање 

и стручно усавршавање спортских стручњака 

који раде са националним селекцијама  

Број полазника који 

су се додатно 

школовали или 

стручно 

усавршавали  

Извештаји о 

школовању и 

стручном 

усавршавању  

Значајно повећан 

стручни потенцијал 

спортских стручњака и 

заинтересованост сп. 

стручњака  

СК ССДТ, УО ССДТ,     Предвиђена средства 

у финансијском плану  
Јануар – 

децембар  2017.  

Активност 3.1.12.1.1.3. Упућивање 

оперативних тренера на додатно 

оспособљавање стручњака у спорту  

Израђен списак свих 

оперативних 

тренера дизања 

тегова  

Књига чланова 

спортских 

стручњака   

Заинтересованост 

оперативних тренера 

за додатним 

оспособљавањем  

СК ССДТ, УО ССДТ,     Предвиђена средства 

у финансијском плану  
Јануар – 

децембар  2017.  

Активност 3.1.12.1.1.4. Организација 

стручних семинара и предавања за све 

спортске стручњаке који раде у клубовима  

Израђен план 

додатног 

школовања и 

стручног 

усавршавања  

Књига  издатих 

дозвола за рад  
Заинтересовансот 

спортских стручњака 

за перманентним 

усавршавањм  

СК ССДТ, УО ССДТ,     Предвиђена средства 

у финансијском плану  
Јануар – 

децембар  2017.  

Активност 3.1.12.1.1.5. Издавачка 

делатност везана за писана и електронска 

издања  

План издавања 

стручне литературе  
План УО ССДТ  Заинтересованост 

спортских стручњака 

да издају стручну 

литературу  

СК ССДТ, УО ССДТ,     Предвиђена средства 

у финансијском плану  
Јануар – 

децембар  2017.  

  

  

ЦИЉЕВИ, МЕРЕ, АКТИВНОСТИ  ПОКАЗАТЕЉИ  
ИЗВОРИ 

ВЕРИФИКАЦИЈЕ  ПРЕТПОСТАВКЕ  
ОДГОВОРНЕ 

ИНСТИТУЦИЈЕ  
БУЏЕТ + ИЗВОР  

ФИНАНСИРАЊА  
ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ  

Општи циљ 3.1.13. Унапређење рада судија и судијске организације  

Посебан циљ 3.1.13.1.Стручно усавршавање рвчких судија   

Мера 3.1.13.1.1. Обезбеђивање услова за стручно усавршавање дизачких судија  
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ЦИЉЕВИ, МЕРЕ, АКТИВНОСТИ  ПОКАЗАТЕЉИ  ИЗВОРИ 

ВЕРИФИКАЦИЈЕ  ПРЕТПОСТАВКЕ  ОДГОВОРНЕ 

ИНСТИТУЦИЈЕ  
БУЏЕТ + ИЗВОР  

ФИНАНСИРАЊА  
ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ  

Активност 3.1.13.1.1.1. Израда плана 

полагања за  дизачке судије почетнике као и 

план напредовања у судијском звању  

Израђен план 

полагања и план 

напредовања у 

судијским звањима  

Усвојен план од 
стране Судијске 
комисије ССДТ,  
УО  
ССДТ,     

Утврђене потребе за 
судијским кадром у  
ССДТ   

Судијска комисија 

ССДТ, УО ССДТ,     
Не требају средства  Јануар – 

децембар  2017.  

Активност 3.1.13.1.1.2. Усавршавање знања 

енглеског и француског језика дизачких 

судија  

Утврђен ниво знања 

енглеског и 

француског јеика 

дизачких судија  

Документација 

везана за ниво 

познавања 

енгелског и 

француског језика  

Заинтересованост 

рвчких судија за 

усавршавање страних 

језика  

Судијска комисија 

ССДТ, УО ССДТ,     
Предвиђена средства 

у финансијском плану  
Јануар – 

децембар  2017.  

Активност 3.1.13.1.1.3. Организација 

стручних семинара и предавања за судије 

по питању примене дизачких правила  

Израђен план 

стручног 

усавршавања  

Књига  чланова     Заинтересовансот 

дизачких судија за 

перманенто 

усавршавање  

Судијска комисија 

ССДТ, УО ССДТ,     
Предвиђена средства 

у финансијском плану  
Јануар – 

децембар  2017.  

Активност 3.1.13.1.1.4. Издавачка делатност 

везана за Правила дизања тегова  
План издавања 

стручне литературе  
План УО ССДТ  Издата нова правила 

дизања тегова од 

стране Светске 

федерације за 

дизање тегова 

Судијска комисија 

ССДТ, УО ССДТ,     
Предвиђена средства 

у финансијском плану  
Јануар – 

децембар  2017.  

  

  

ЦИЉЕВИ, МЕРЕ, АКТИВНОСТИ  ПОКАЗАТЕЉИ  ИЗВОРИ 

ВЕРИФИКАЦИЈЕ  ПРЕТПОСТАВКЕ  ОДГОВОРНЕ 

ИНСТИТУЦИЈЕ  
БУЏЕТ + ИЗВОР  

ФИНАНСИРАЊА  
ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ  

Општи циљ 3.1.14. Унапређење рада стручњака у спорту  

Посебан циљ 3.1.14.1.Стручно усавршавање стручњака у спорту  

Мера 3.1.14.1.1. Обезбеђивање услова за стручно усавршавање стручњака у спорту  
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Активност 3.1.14.1.1.1. Израда плана 

стручног оспособљавања стручњака у спорту  
Утврђено стање по 

питању стручњака у 

спорту у оквиру 

клубова и ССДТ  

Усвојен план од  

стране УО ССДТ  
Утврђене потребе за 

стручњацима у спорту 

у клубовима и ССДТ   

УО ССДТ, Клубови 

чланови ССДТ  
Не требају средства  Јануар – 

децембар  2017.  

Активност 3.1.14.1.1.2. Организација 

стручних семинара и предавања за 

стручњаке у спорту  

Израђен план 

стручног 

усавршавања  

Евиденција 

стручњака у спорту 

у ССДТ  

Заинтересовансот 

стручњака у спорту за 

перманенто 

усавршавање  

УО ССДТ, Клубови 

чланови ССДТ  
Предвиђена средства 

у финансијском плану  
Јануар – 

децембар  2017.  

Активност 3.1.14.1.1.3. Полагање спортског 

стручног испита спортских стручњака и 

стручњака у спорту  

План полагања 

спортског стручног 

испита  

План УО ССДТ  Заинтересовансот сп. 
стручњака и  
струч. у спорту за 

полагање испита  

УО ССДТ, Клубови 

чланови ССДТ  
Предвиђена средства 

у финансијском плану  
Јануар – 

децембар  2017.  

 

  

  

ЦИЉЕВИ, МЕРЕ, АКТИВНОСТИ  ПОКАЗАТЕЉИ  ИЗВОРИ 

ВЕРИФИКАЦИЈЕ  ПРЕТПОСТАВКЕ  ОДГОВОРНЕ 

ИНСТИТУЦИЈЕ  
БУЏЕТ + ИЗВОР  

ФИНАНСИРАЊА  
ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ  
Општи циљ 3.1.15.  Награђивање клубова на основу броја првих места на првенствима Србије  

Посебан циљ 3.1.15.1. Мотивисање клубова за стварање квалитетних дизача тегова у свим узрасним категоријама  

Мера 3.1.15.1.1. Обезбеђивање финансијских средстава за награђивање најуспешнијих клубова  

Активност 3.1.13.1.1.1. Израда Правилника о 

награђивању клуовоа за постигнуте 

резултате на државним првенствима  

Припремљен 

Правилник о 

награђивању  

Усвојен  
Правилник од 

стране СК ССДТ и  

УО ССДТ  

Заинтересованост 

клубова за стварање 

квалитетних дизача 

тегова  

СК ССДТ, УО ССДТ  Не требају средства  Јануар – 

децембар  2017.  

Активност 3.1.15.1.1.2. Награђивање 

клубова према броју освојених титула на 

државним првенствима у свим узрасним 

категоријама  

Број титула на 

државним 

првенствима у свим 

државним 

првенствима  

Усвојен финансијски 

план награђивања 

од стране УО ССДТ  

Направљена анализа  
постигнутих резултата 

на државним 

првенствима  

СК ССДТ, УО ССДТ  Предвиђена средства 

у финансијском плану  
Јануар – 

децембар  2017.  
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ИЗВОРИ ОДГОВОРНЕ БУЏЕТ + ИЗВОР ВРЕМЕ  

ЦИЉЕВИ, МЕРЕ, АКТИВНОСТИ ПОКАЗАТЕЉИ ПРЕТПОСТАВКЕ  
ВЕРИФИКАЦИЈЕ ИНСТИТУЦИЈЕ ФИНАНСИРАЊА РЕАЛИЗАЦИЈЕ  

Општи циљ 3.1.16.  Постављање функционисања канцеларије ССДТ на виши организациони ниво  

Посебан циљ 3.1.16.1. Унапређење квалитета рада канцеларије ССДТ  

Мера 3.1.16.1.1.  Подела посла на запослене у канцеларији ССДТ, председнике комисија, тренере националних селекција  

Активност 3.1.16.1.1.1. Подела посла 

запослених у канцеларији ССДТ – праћење 

домаћег програма, праћење међународног 

програма, праћење финансија и јавних 

набавки  

Припремљен 

Правилник о 

функционисању 

канцеларије ССДТ  

Усвојен Правилник 

од стране УО ССДТ  
Заинтересованост за 

равномерно 

оптерећење свих 

послова  

УО ССДТ, Комисије 

ССДТС  
Предвиђена средства 

у финансијском плану  
Јануар – 

децембар  2017.  

Активност 3.1.16.1.1.2. Обавезе председника 
комисија и тренера  
националних селекција према канцеларији 

ССДТ  

Припремљен 

Правилник о 

функционисању 

канцеларије ССДТ  

Усвојен Правилник 

од стране УО ССДТ  
Заинтересованост за 

равномерно 

оптерећење свих 

послова  

УО ССДТ, СК ССДТ 

у национални 

тренери  

Не требају средства  Јануар – 

децембар  2017.  

  

  

ЦИЉЕВИ, МЕРЕ, АКТИВНОСТИ  ПОКАЗАТЕЉИ  ИЗВОРИ 

ВЕРИФИКАЦИЈЕ  ПРЕТПОСТАВКЕ  ОДГОВОРНЕ 

ИНСТИТУЦИЈЕ  
БУЏЕТ + ИЗВОР  

ФИНАНСИРАЊА  
ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ  

Општи циљ 3.1.17. Унапређење здравственог аспекта бављења дизањем 

тегова 
    

 

ЦИЉЕВИ, МЕРЕ, АКТИВНОСТИ  ПОКАЗАТЕЉИ  ИЗВОРИ 

ВЕРИФИКАЦИЈЕ  ПРЕТПОСТАВКЕ  ОДГОВОРНЕ 

ИНСТИТУЦИЈЕ  
БУЏЕТ + ИЗВОР  

ФИНАНСИРАЊА  
ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ  

Посебан циљ 3.1.17.1. Подизње знања и нивоа свести о потреби здравствене зштите спортиста и спортских стручњака  

Мера 3.1.17.1.1. Обезбеђивање услова за побољшану здрвствену заштиту спортиста и спортских стручњака  
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Активност 3.1.17.1.1.1. Спровођење 

редовних и посебних лекарских прегледа 

свих регистрованих дизача тегова и 

спортских стручњака  

Утврђено стање по 

питању стручњака у 

спорту у оквиру 

клубова и ССДТ  

Број регистрованих 
спортиста и 
спортских 
стручњака у бази  
ССДТ  

Обавеза поштовања 

законских прописа  
УО ССДТ  Предвиђена средства 

у финансијском плану  
Јануар – 

децембар  2017.  

Активност 3.1.17.1.1.2. Израда Правилника о 

здравственој заштити спортиста  
Израђен Правилник 

о здравственој 

заштити спортиста  

Усвојен Правилника 

о здравственој 

заштити спортиста  

Вођење бриге о 

заштити здравља 

спортиста  

УО ССДТ  Предвиђена средства 

у финансијском плану  
Јануар – 

децембар  2017.  

Активност 3.1.17.1.1.3. Организација 

стручних семинара и предавања за 

спортисте, спортске стручњаке и стручњаке у 

спорту  

Израђен план 

семинара и 

предавања  

План УО ССДТ  Заинтересованост 

спортиста, сп. струч. и 

струч. у спорту за 

предавања  

УО ССДТ, Клубови 

чланови ССДТ  
Предвиђена средства 

у финансијском плану  
Јануар – 

децембар  2017.  

  

  

ЦИЉЕВИ, МЕРЕ, АКТИВНОСТИ  ПОКАЗАТЕЉИ  ИЗВОРИ 

ВЕРИФИКАЦИЈЕ  ПРЕТПОСТАВКЕ  ОДГОВОРНЕ 

ИНСТИТУЦИЈЕ  
БУЏЕТ + ИЗВОР  

ФИНАНСИРАЊА  
ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ  

Општи циљ 3.1.18. Унапређење система за примену допинг правила  

Посебан циљ 3.1.18.1. Подизње нивоа знања и нивоа свести о потреби примене анти допинг правила  

Мера 3.1.18.1.1. Обезбеђивање услова за упознавање са свим законским прописима из борбе против допинг ау спорту  

Активност 3.1.18.1.1.1. Организација 

стручних семинара и предавања за 

спортисте, спортске стручњаке и стручњаке у 

спорту о допингу и законској регулативи  

Израђен план 

семинара и 

предавања  

План УО ССДТ  Заинтересованост 

спортиста, сп. струч. и 

струч. у спорту за 

предавања о допингу  

УО ССДТ, Клубови 

чланови ССДТ  
Предвиђена средства 

у финансијском плану  
Јануар – 

децембар  2017.  

Активност 3.1.18.1.1.2. Достављање свих 

законских прописа из подручја борбе против 

допинга свим клубовима члановима ССДТ  

Број законских 

прописа о допингу  
Усвојени законски 

прописи из подручја 

допинга  

Ажурност 

канцеларије и УО 

ССДТ у достављању 

прописа  

УО ССДТ, Клубови 

чланови ССДТ  
Предвиђена средства 

у финансијском плану  
Јануар – 

децембар  2017.  
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ЦИЉЕВИ, МЕРЕ, АКТИВНОСТИ  ПОКАЗАТЕЉИ  ИЗВОРИ 

ВЕРИФИКАЦИЈЕ  ПРЕТПОСТАВКЕ  ОДГОВОРНЕ 

ИНСТИТУЦИЈЕ  
БУЏЕТ + ИЗВОР  

ФИНАНСИРАЊА  
ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ  

Општи циљ 3.1.19.  Одређивање ширег списка дизача тегова учесника у пројекту    

Посебан циљ 3.1.19.1. Избор најбољих дизача тегова у свим узрасним категоријама    

Мера 3.1.19.1.1.  Постављање критеријума за одабир учесника у пројекту и избор учесника за 2017. г.    

Активност 3.1.19.1.1.1. Израда критеријума 

за избор учесника у пројекту   
Усвојен Правилник 

о избору учесника 

у пројекту прогама 

развоја дизачког 

спорта  

Усвојен Правилник 

од стране УО ССДТ  
Квалитетна анализа 

постигнутих резултата 

на такмичењу и 

тестирању  

СК ССДТ, УО ССДТ,  Не требају средства  Јануар, 2017.  

Активност 3.1.19.1.1.2. Избор учесника у 

пројекту  
Усвојена листа 

спортиста учесника 

у пројекту прогама 

развоја дизања 

тегова.  

Усвојена листа 

спортиста од стране 

УО ССДТ  

Избор најбољих 

спортиста за учеснике 

у Пројекту  

СК ССДТ, УО ССДТ,  Не требају средства  Фебруар,  2017.  

СКРАЋЕНИЦЕ:  

ССДТ  САВЕЗ СРБИЈЕ ЗА ДИЗАЊЕ ТЕГОВА  МОС  МИНИСТАРСТВО ОМЛАДИНЕ И СПОРТА РЕП. СРБИЈЕ  
УО ССДТ  УПРАВНИ ОДБОР САВЕЗА СРБИЈЕ ЗА ДИЗАЊЕ ТЕГОВА ОКС  ОЛИМПИЈСКИ КОМИТЕТ СРБИЈЕ  
СК ССДТ  СТРУЧНА КОМИСИЈА ССДТ  ПССО  ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА СПОРТ И ОМЛАДИНУ  
ТК ССДТ  ТАКМИЧАРСКА КОМИСИЈА ССДТ  ЈЛС  ЈЕДИНИЦА ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ  
КДТ  КЛУБ ЗА ДИЗАЊЕ ТЕГОВА          
СДТВ  САВЕЗ ВОЈВОДИНЕ ЗА ДИЗАЊЕ ТЕГОВА          
 


