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На основу члана 41. Статута Савеза Србије за дизање тегова, члана 100. Закона о 

спорту и и члана 2. Спортских правила Савеза Србије за дизање тегова, Управни одбор 

Савеза Србије за дизање тегова на седници одржаној 14.02.2017. године усвојио је 

ПРАВИЛНИК 

О СТРУЧНОМ РАДУ  

У САВЕЗУ СРБИЈЕ ЗА ДИЗАЊЕ ТЕГОВА 

ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 1. 

Правилник о стручном раду у Савезу Србије за дизање тегова (у даљем тексту – 

Правилник) регулише питања која су од значаја за стручни рад спортских стручњака 

(тренера) у оквиру Савеза Србије за дизање тегова (у даљем тексту – ССДТ). 

Овим Правилником разрађују се одредбе које је прописао Закон о спорту, као и 

подзаконски акти а који се односе на питање рада спортских стручњака. 

Члан 2. 

Основни носиоци уређења система по питању стручног рада у ССДТ су: Управни одбор 

ССДТ, Комисија за издавање дозвола за рад тренера ССДТ (Комисија за лиценцирање 

тренера ССДТ) и Национални тренер/Спортски директор. 

 

1. СТРУЧНИ РАД У СПОРТСКИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА И ССДТ 

Члан 3. 

Стручни рад у клубовима члановима ССДТ и у Савезу Србије зуа дизање тегова могу 

да обављају спортски стручњаци (тренери) у складу са овим Правилником и осталим 

законским прописима које прописује Министарство омладине и спорта Републике 

Србије. 

Спортском стручњаку се може издати или обновити дозвола за рад уколико су 

испуњени услови у погледу потребне стручне спреме или стручне оспособљености, 

односно спортског звања, припадности националном спортском савезу, здравствене 

способности, професионалне праксе (практичног стручног рада), стручног спортског 

искуства, стручног усавршавања, постигнутих спортских резултата, трошкова издавања 

дозволе за рад. 
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Члан 4. 

Свако кршење овог Правилника од стране спортских стручњака наведених у овом 

Правилнику подлеже дисциплинској оговорности и санкционишу се на основу 

Дисциплинског правилника ССДТ. 

 

2. СПОРТСКИ СТРУЧЊАЦИ (ТРЕНЕРИ) 

Члан 5. 

Стручни рад у клубовима члановима ССДТ могу да обављају спортски стручњаци 

(тренери) у дизању тегова како је то регулисано овим Правилником. 

Спортски стручњаци су лица која имају одговарајуће образовање у области спорта, 

односно физичке културе или су завршили стручно оспособљавање за обављање 

одређених стручних послова у спорту дизање тегова. 

Рад са децом до 16 година старости дозвољен је следећим спортским стручњацима: 

- спортски стручњаци са завршеним образовањем из подручка спорта и физичке 

културе, 

- спортски стручњаци са завршеним стручним оспособљавањем, а који су посебно 

стручно оспособљени за рад са децом у складу са Законом о спорту и подзаконским 

актима Министарства омладине и спорта Републике Србије  

- спортски стручњаци који раде се са децом до 16. година могу и даље да обављају тај 

посао, ако су до ступања на снагу Закона о спорту (16.02.2016.) најмање 25 година 

обављали васпитно-образовни рад, од чега најмање 15 година у раду са децом, а на 

основу потврде ССДТ. 

Члан 6. 

Евиденцију тренера за дизање тегова води Комесар за регистрације ССДТ. Подаци о 

тренерима за дизање тегова се објављују на званичом интернет сајту ССДТ. У јавном 

подацима који се објављују на сајту ССДТ, наводе се следећи подаци: име и презиме, 

стручно звање у спорту, ниво дозволе за рад, клуб у којем је спортских стручњак 

ангажован и рок важења дозволе за рад. 

Члан 7. 

Под одговарајућим образовањем сматра се завршено образовање у следећим 

образовним установама: 

- Факултет за спорт / физичко васпитање (VII-1 и VIII степен стручне спреме), 
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- Струковне студије из подручја дизања тегова / спортова снаге (VII степен стручне 

спреме), 

- Виша тренерска школа из подручја дизања тегова / спортова снаге (VI степен стручне 

спреме) 

Да би се признала могућност рада у дизању тегова са завршеним Факултетом за спорт / 

физичко васпитање, неопходно је да кандидат из дизања тегова има следеће: 

- положен испит из предмета дизање тегова или спортови снаге у оквиру којег је 

полагао и дизање тегова, или 

- одбрањен дипломски рад из дизањa тегова и положен испит из одређеног предмета у 

оквиру којег је полагао и дизање тегова / спортове снаге. 

Члан 8. 

Под одговарајућим оспособљавањем сматра се завшено стручно оспособљавање III 

нивоа (оперативни тренер дизања тегова) са фондом од 240 часова. 

 

3. ШКОЛОВАЊЕ И ОСПОСОБЉАВАЊЕ СПОРТСКИХ СТРУЧЊАКА 

Члан 9. 

На основу Закона о спорту Управни одбор ССДТ ће склопити са високошколским 

установама уговоре о пословно техничкој сарадњи на школовању и оспособљавању 

спортских стручњака. 

Члан 10. 

Код издавања дозвола за рад држављанима Србије (лиценцирање тренера) ССДТ ће да 

призна све издате дипломе или уверења о завршеном образовању у подручју спорта из 

смера дизање тегова или спортови снаге и оспособљености од стране факултета за 

спорт и осталих установа које су акредитоване за вршење школовања и оспособљавања 

спортских стручњака у дизању тегова, а у складу са законским прописима. 

Страни спортски стручњаци, односно лица са страним држављанством који имају 

одговарајуће образовање или стручну оспособљеност у области спорта, у складу са 

законом државе чији су држављани, сматрају се спортским стручњаком у смислу овог 

закона. 

За признавање међународне дозволе за рад (међународна лиценца у дизању тегова) 

признаје се само међународна лиценца која је издата од Међународне федерације за 

дизање тегова (IWF – International Weightlifting Federation). 
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4. ДОЗВОЛА ЗА РАД (ЛИЦЕНЦА) СПОРТСКИХ СТРУЧЊАКА 

Члан 11. 

Издавање дозвола за рад (лиценца) спортским стручњацима врши ССДТ у сарадњи са 

високошколском установом која има акредитован програм школовања кадрова из 

подручја спорта, а са којом ССДТ склопи уговор о пословно техничкој сарадњи. 

Управни одбор ССДТ формира Комисију за издавање дозвола за рад тренера која се 

састоји од: истакнутог  тренера ССДТ (поседује највиши ниво лиценце Савеза), 

Представника УО ССДТ и представника факултета, а на основу овог Правилника. 

Управни одбор ССДТ на предлог Комисије за издавање дозволе за рад доноси одлуку о 

лиценцираним тренерима за период од 3 године. 

Члан 12. 

Молбу за издавање дозволе за рад у ССДТ подноси спортски стручњак (тренер) лично. 

Захтев за издавање дозволе за рад тренера мора да садржи следеће: 

1. име и презиме спортског стручњака; 

2. фотографију (може се доставити и у електронској форми); 

3. уговор са организацијом за дизање тегова о ангажовању, са наведеном узрасном 

категоријом са којом спортски стручњак (тренер) ради или одлуку о именовању за 

тренера, ако је тренер члан клуба, 

4. копија дипломе или уверења о оспособљености,  

5. потврда клуба о тренерском стажу, 

6. потврда клуба о постигнутим резултатима у раду са спортистима 

7. лекарско уверење. 

Члан 13. 

Важење издате дозволе за рад (лиценце) је 3 године од дана издавања дозволе за рад од 

стране Управног одбора ССДТ. 

Члан 14. 

Спортском стручњаку се може издати или обновити дозвола за рад уколико су 

испуњени следећи услови: 

1. да има потребну стручну спрему или стручну оспособљеност, 

2. да има спортско звање у складу са номенклатуром спортских звања и занимања, 
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3. да је члан организације која је члан Савеза Србије за дизање тегова, 

4. да је здравствено способан, 

5. да у протеклом периоду од 3 године има тренерску праксу од најмање 90 часова, 

6. да има стручно или такмичарско искуство, 

7. да се стручно усавршавао у протеклом периоду, 

8. да има одређене спортске резултате у протеклом периоду као тренер, 

9. да спортском стручњаку није забрањено обављање стручног рада у тренутку 

издавања дозволе за рад, 

10. да уплати предвиђену таксу за издавање дозволе за рад. 

Савез Србије за дизање тегова на основу увида у достављену документацију и након 

испуњења свих горе наведениух услова издаје тренерску дозволу за рад одговарајућег 

нивао. 

За испуњеност услова из става 1. овог члана, тачке: 5, 6, 7 и 8 доставља се потврда 

клуба о стручном раду тренера. Образац потврде се налази у прилогу овог Правилника 

и чини његов саставни део. 

Члан 15. 

У тренерској дозволи за рад (која се штампа у виду картице) пишу следећи подаци: 

На предњој страни пишу следећи подаци: 

- Савез Србије за дизање тегова 

- Serbian Weightlifting Federation 

- Тренерска дозвола за рад 

- Број дозволе за рад 

- Спортско звање 

- Ниво дозволе за рад 

- клуб за дизање тегова и место 

- Датум издавања и 

- Рок важења 

На полеђини се налазе следећи подаци: 
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- Савез Србије за дизање тегова 

- Serbian Weightlifting Federation 

- Скениран печат ССДТ 

- Скениран потпис одговорног лица ССДТ 

Члан 16. 

У Књизи издатих дозвола за рад коју води надлежни орган ССДТ уносе се следећи 

подаци о стручњаку у спорту (тренеру): 

- име, име родитеља и презиме; 

- датум и место рођења; 

- адреса становања; 

- број телефона; 

- стручни/академски назив; 

- спортско звање; 

- назив и ниво дозволе за рад; 

- датум положеног стручног/завршног испита и постигнут успех на испиту, односно 

укупна просечна оцена; 

- фотографија; 

- оцена здравствене способности за бављење спортским активностима и стручним 

радом у спорту; 

- спортски ранг према одговарајућој националној категоризацији; 

- узрасна спортска категорија са којом ради; 

- функција која се обавља у организацији у области спорта; 

- јединствени матични број заступника организације у области спорта; 

- број исправе (личне карте или путне исправе) која служи за идентификацију лица; 

- датум издавања, 

- рок важности документа; 

- евиденција броја бодова за продужење дозволе за рад са датумом остваривања. 
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Члан 17. 

За све спортске стручњака води се Књига бодова за добијање/продужење дозволе за 

рад. У књигу се уносе следећи подаци: 

- основ за остваривање бодова (присуство семинару, презентација, издавање стручно-

научног рада из дизања тегова...), 

- датум одржавања: семинара/презентације/издавања, 

- број остварених бодова за сваку активност, 

- укупан број бодова за издавање нове лиценце 

Члан 18. 

За обнављање дозволе за рад (исти ниво), или за стицање вишег нивоа, неопходно је да 

спортски стручњак (тренер) има минимално 100 акредитованих бодова у периоду од 3 

године. 

Тренер који не сакупи 100 акредитованих бодова у периоду од 3 године од дана 

последње акредитације не може добити лиценцу до испуњења услова од 100 

акредитованих бодова. 

Акредитовани бодови се могу скупити по следећим основама и то: 

1) Присуствовању стручних семинара у организацији ССДТ (40 бодова), 

2) Презентација рада на стручним семинарима у организацији ССДТ (50), 

3) Присуствовању стручно-научним семинарима у организацији:  

1) Олимпијског комитета Србије (30), 

2) Спортског савеза Србије (30), 

3) Факултета за спорт (30), 

4) Националних спортских струковних удружења из Србије (30), 

5) Присуствовање тренерском семинару IWF (50), 

6) и осталих стручних семинара на којима се презентује рад са тематиком 

дизање тегова (20), 

4) Презентација рада из дизања тегова на стручним семинарима у организацији осталих 

субјеката (50). 

5) Издавање стручно-научних радова из подручја дизања тегова објављених у домаћим 

стручним издањима (30), 
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6) Издавање стручно-научних радова из подручја дизања тегова објављених у 

иностраним стручним издањима (50), 

7) Одржан јавни час (50), 

8) Израда и одбрана дипломског рада из подручја дизање тегова (60), 

9) Израда мастер рада и његова одбрана из подручја дизање тегова (80), 

10) Израда докторске дисертације и његове одбрана из подручја дизање тегова (100), 

11) Израда видео радова из подручја дизање тегова (50), 

12) Издавање књиге из подручја дизање тегова (80). 

У заградама је наведено колико је предвиђено бодова по сваком наведеном основу. 

Члан 19. 

Да би акредитовани бодови били признати од стране Комисије за издавање дозвола за 

рад, неопходно је да тренер приложи доказ о присуствовању семинару (сертификат / 

потврду) или да приложи рад који је предвиђен у претходном члану овог Правилника. 

Докази се достављају препорученом пошиљком у канцеларију ССДТ најкасније од 15 

дана од дана остваривања права на квалификационе бодове. 

Члан 20. 

Дозволе за рад (лиценце) спортских стручњака ССДТ имају 3 нивоа вредности и то: 

1. Основна лиценца: Б (Basic),  

2. Профи лиценца: А (Profy) и  

3. Мастер лиценца: А+ (Master).  

За стицање сваке од ових лиценци неопходно је испунити опште и посебне услове 

прописане овим Правилником.  

Врстом (нивоом) лиценце регулише се врста послова које може да обавља лице 

ангажовано у области дизања тегова.  

Самоиницијативно обављање послова у организацијама за дизање тегова које су 

чланови ССДТ, без поседовања одговарајуће лиценце, аутоматски суспендује лице без 

лиценце из започетих послова и захтева покретање поступка пред дисцилинском 

комисијом Савеза Србије за дизање тегова и пријаву надлежном органу за стручни 

надзор и инспекцијске послове ресорног Министарства. 
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Члан 21. 

За стицање Основне лиценце: Б (основне дозволе за рад) у области дизања тегова на 

територији Републике Србије, неопходни су следећи услови:  

1. Да има одговарајуће оспособљавање описано у члану 8. овог правилника;  

2. Најмање једногодишње радно искуство на пословима демонстратора или сарадника 

тренера у клубу који је регистрован од стране ССДТ;  

3. Измирене финансијске обавезе према Савезу Србије за дизање тегова, на име 

трошкова издавања лиценце.  

Основна лиценца за рад у области дизања тегова се мора обновити након три године, 

при чему Савез Србије за дизање тегова може да пропише и додатне услове за свако 

наредно обнављање лиценце које се састоји од активног учествовања на стручним 

семинарима. 

Члан 22.  

За стицање Профи лиценце: А, у области дизања тегова на територији Републике 

Србије, неопходни су следећи услови:  

1.  

1. Да има одговарајуће образовање описано у члану 7. овог правилника;  

2. Остварени запажени резултати дизача тегова које тренира: најмање десет 

медаља на националним првенствима,  

3. Минимално петогодишње радно искуство на пословима тренера у клубу који 

је регистрован од стране ССДТ,  

или  

1. Да има одговарајуће оспособљавање описано у члану 8. овог правилника;  

2. Остварени запажени резултати дизача тегова које тренира: најмање десет 

првих места на националним првенствима у дизању тегова и оборено више 

националних рекорда  

3. минимално десетогодишње радно искуство на пословима тренера у клубу који 

је регистрован од стране ССДТ  

2.  

Измирене финансијске обавезе према Савезу Србије за дизање тегова, на име трошкова 

издавања лиценце.  
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Члан 23.  

Профи лиценца: А, за рад у области дизања тегова се мора обновити након три године, 

при чему Савез Србије за дизање тегова може да пропише и додатне услове за свако 

наредно обнављање лиценце.  

Ови услови подразумевају:  

1. активно учествовање на стручним семинарима,  

2. допринос спортског стручњака за дизање тегова пракси,  

3. остварене резултате на домаћим и међународним такмичењима.  

Процену испуњености наведених услова спроводи Комисија за издавање дозвола за рад 

тренера. 

Члан 24. 

За стицање Мастер лиценце: А+ у области дизања тегова на територији Републике 

Србије, неопходни су следећи услови: 

1. 

1. Да има одговарајуће образовање описано у члану 7. овог правилника; 

2. Остварени запажени резултати дизача тегова које тренира: најмање десет 

првих места на националним првенствима у дизању тегова и оборено више 

националних рекорда;  

3. Учешће спортисте из клуба, или као тренер на такмичењима из Календара 

IWF, 

4. Минимално десетогодишње радно искуство на пословима тренера у клубу 

који је регистрован од стране ССДТ, 

или 

1. Да има одговарајуће оспособљавање описано у члану 8. овог правилника; 

2. Остварени запажени резултати дизача тегова које тренира: најмање десет 

првих места на националним првенствима у дизању тегова и оборено више 

националних рекорда; 

3. Остварен запажени резултат дизача тегова које тренира, или као тренер на 

такмичењу да је освајио медаљу на: 

o Олимпијским играма / Олимпијским играма младих, или 

o Светском / европском првенству у дизању тегова 
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4. Минимално 25 година радног искуство у васпитно – образовном раду, од чега 

најмање 15 година у раду са децом у клубу који је регистрован од стране ССДТ 

2.  

Измирене финансијске обавезе према Савезу Србије за дизање тегова, на име трошкова 

издавања лиценце; 

Члан 25. 

Мастер лиценца за рад у области дизања тегова се мора обновити након три године, 

при чему Савез Србије за дизање тегова може да пропише и додатне услове за свако 

наредно обнављање лиценце. Ови услови подразумевају: 

1. активно учествовање на стручним семинарима; 

2. допринос спортског стручњака за дизање тегова пракси, 

3. остварене резултате на домаћим и међународним такмичењима. 

Процену испуњености наведених услова спроводи Комисија за издавање дозвола за рад 

тренера. 

Члан 26. 

Спортском стручњаку који има завршено образовање или оспособљавање, а који не 

испуњава неки од услова за добијање одређеног нивоа лиценце, додељује се обавезно 

један нижи ниво дозволе за рад.  

Тренери могу да напредују у нивоу лиценце само у случају да су њихови спортисти 

постигли врхунске спортске резултате. 

Ако је спортиста прешао у нови клуб спортски резултати за тренера у млађим узрасним 

категоријама (У15, У17, У20) се додељују тренеру из клуба који је радио са њим у 

млађим узрасним категоријама и тај клуб доставља потребну потврду.  

Да би се клупском тренеру признали спортски резултати за освојене медаље мора да 

прође минимално година дана од преласка спортисте у тај клуб. 

У случају спора по овом питању коначну одлуку доноси Комисија за издавање дозвола 

за рад тренера.  

Давање лажних података по питању издавања потврде за тренера од стране заступника 

клуба подлеже дисциплинској и прекршајној одговорности. 

Члан 27. 

Носиоцу одређеног нивоа лиценце омогућено је да обавља послове у области дизања 

тегова онако како је прописано правилником министарства за одређен ниво лиценце.  
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Члан 28. 

Престанком активног рада, а на основу писмене изјаве да не планира да више ради у 

дизању тегова као тренер додељују се следеће врсте почасних лиценци у зависности од 

затеченог стања и то: 

1. Тренер дизања тегова са почасном Б лиценцом,  

2. Тренер дизања тегова са почасном А лиценцом и  

3. Тренер дизања тегова са почасном А+ лиценцом.  

 

5. НАЦИОНАЛНИ ТРЕНЕР ССДТ 

Члан 29. 

Стручни рад са националним селекцијама могу да обављају само лиценцирани 

спортски стручњаци који имају минимално 5 година рада на тренерским пословима. 

Члан 30. 

Комисија за издавање дозвола за рад (лиценци) спортским стручњацима ССДТ у 

сарадњи са националним тренером и спортским директором ССДТ предлажу 

унапређење садржаја наставног плана и програма за образовање и стручно 

оспособљавање тренера за дизање тегова. 

 

 

ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 31.  

Дозволе за рад (лиценце) спортских стручњака ССДТ различитог нивоа, које је раније 

доделио ССДТ, важе до њиховог истека.  

Све спорне ситуације током овог периода решаваће Управни одбор Савеза Србије за 

дизање тегова, на основу мишљења Комисије за издавање дозвола за рад (лиценци) 

спортским стручњацима ССДТ и у складу са чланом 180. Закона о спорту. 

Члан 32. 

Измене и допуне Правилника доноси Управни одбор ССДT. 

Члан 33. 

Једини орган меродаван за тумачење овог правилника је Управни одбор ССДT. 
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Члан 34. 

Ступањем на снагу овог Правилника престаје да важи Правилник о дозволи за рад 

(лиценцирању) тренера ССДТ усвојен 13.03.2015. године. 

Члан 35. 

Правилник се објављује на званичном интернет сајту ССДТ ( www.dizanje.rs) 

Члан 36. 

Правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања на званичном интернет 

сајту ССДТ ( www.dizanje.rs ). 

 

У Београду, 14.02.2017. године 

 

ПРЕДСЕДНИК ССДТ: 

Проф. Др Милан В. Михајловић  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.dizanje.rs/
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На основу члана 41. Статута Савеза Србије за дизање тегова, Управни одбор ССДТ је 

на својој седници одржаној 14.02.2017. године у Београду, донео  

ОДЛУКУ 

о именовању лица у Комисији за издавање дозвола за рад тренера ССДТ (Комисија за 

лиценцирање тренера ССДТ): 

1. Никола Алиломов, тренер (Мастер лиценца: А+), Председник Комисије 

2. Мр Рита Шпајзер, генерални секретар ССДТ и 

3. Проф. Др Иванка Гајић (Факултет за спорт, Београд), представник акредитоване 

високошколске установе  

 

У Београду, 14.02.2017.  

Проф. Др Милан Михајловић 

Председник ССДТ 
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На пснпву члана 180 став 2. Закпна п сппрту (СГ РС бр. 10/2016.), а на пснпву писменпг захтева и 

прилпжене дпкументације: 

1. Писмене мплбе тренера, 

2. Пптврда клуба/савеза п раду на ппслпвима тренера, 

3. Увереое п стручнпј псппспбљенпсти. 

Савез Србије за дизаое тегпва издаје 

П О Т В Р Д У 

п признаваоу права на стручни рад са децпм у прганизацијама за дизаое тегпва за 

 
(презиме и име) 

На пснпву дпстављене дпкументације кпнстатпванп је да  

испуоава услпве из Закпна п сппрту (члан 180. став 2.) и да је ипунип следеће услпве и тп: 

1. Укупнп гпдина тренерскпг стажа:  _______ 

2. Укупнп гпдина рада са децпм:  _______ 

Образлпжеое: 

Пптврда се издаје у сврху пмпгућаваоа даљоег стручнпг рада у клубпвима за дизаое тегпва са 

децпм и издаваоа дпзвпла за рад (лиценцираое) у пквиру Савеза Србије за дизаое тегпва и не 

мпже се кпристити у друге сврхе и намене. 

НАПОМЕНА: У прилпгу пбавезнп прилпжити увереое п стручнпј псппспбљенпсти. 
**********************************************************************************

Редни брпј пптврде:    _______ 

Датум и местп издаваоа пптврде:  _______ 

мп     Председник Кпмисије  

за издаваое дпзвпла за рад тренера ССДТ 
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ПРЕДМЕТ: 

Мплба за издаваое п признаваоу права на стручни рад са децпм у прганизацијама за дизаое 

тегпва 

Презиме и име:  _________________________ 

Адреса:  _________________________ 

М О Л Б А 

Мплим Савез Србије за дизаое тегпва да ми на пснпву члана 180. став 2. Закпна п сппрту (СГ РС 

бр. 10/2016.), изда Пптврду п признаваоу права на стручни рад са децпм у прганизацијама за 

дизаое тегпва на ппслпвима тренера. 

У прилпгу пве мплбе дпстављам пптвду клуба п стручнпм раду у прптеклпм перипду, кап и 

увереое п стручнпј псппспбљенпсти. 

Местп:  _________________________ 

Датум:  _________________________ 

 

ПОДНОСИЛАЦ МОЛБЕ: 

_________________________ 
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На пснпву захтева тренера __________________________________________________ 
(презиме и име) 

клуб за дизаое тегпва __________________________________________________ издаје 
(назив и седиште клуба) 

П О Т В Р Д У 

п стручнпм раду, резултатима и стручнпм псппспбљаваоу тренера 
 
На пснпву дпкументације клуба утврђенп је следеће чиоеничнп стаое везанп за ангажпваое 
на тренерским ппслпвима и тп: 

 

На пснпву дпкументације клуба утврђенп је следеће чиоеничнп стаое везанп за такмичарскп 
искуствп тренера и тп: 

 

На пснпву дпкументације клуба утврђенп је следеће чиоеничнп стаое везанп за ппстигнуте 
резултате кап тренера у прптеклпм перипду и тп: 

 

У прптеклпм перипду тренер је бип на следећим стручним усавршаваоима или је издап 
стручни рад:  

 

Пптврда се издаје за регулисаое статуса тренера у пквиру Савеза Србије за дизаое тегпва и не 

мпже се упптребљавати у друге сврхе. 

 
 

М.П. 

ЗАСТУПНИК КЛУБА: 
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На пснпву члана 12. Правилника п стручнпм раду у Савезу Србије за дизаое тегпва, 

Ја тренер за дизаое тегпва  

 
(име и презиме) 

ппднпсим 

М О Л Б У 

за издаваое дпзвпле за рад за рад у прганизацијама за дизаое тегпва чланпвима ССДТ и дајем 
следећу 

И З Ј А В У 

Свпјим пптписпм на пвпм дпкументу пптврђујем да нисам псуђиван за: 

1. кривична дела прптив привреде, импвине и службене дужнпсти, 

2. тешкп убиствп, тешка крађа, разбпјничка крађа, разбпјништвп, 

3. утају, превару, непснпванп кпришћеое кредита и друге ппгпднпсти, 

4. изнуду, уцену и зеленаштвп, 

5. пмпгућаваое упптребе дппинг средстава, непвлашћена прпизвпдоа и стављаое у прпмет 
дппинг средстава, 

6. насилничкп ппнашаое на сппртскпј приредби или јавнпм скупу и  

7. дпгпвараое исхпда такмичеоа, 

дпк трају правне ппследице псуде 

 
Уз пву мплбу дпставља се следећа дпкументација: 

1. фптпграфију (мпже се дпставити и у електрпнскпј фпрми); 

2. угпвпр са прганизацијпм за дизаое тегпва п ангажпваоу, са наведенпм узраснпм 
категпријпм са кпјпм сппртски стручоак (тренер) ради, 

3. кппија диплпме или увереоа п псппспбљенпсти, 

4. пптврда клуба п тренерскпм стажу, 

5. пптврда клуба п ппстигнутим резултатима у раду са сппртистима 

6. лекарскп увереое. 

 
Датум ппднпшеоа захтева:  

 

 
 (пптпис ппднпсипца захтева) 
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Ознаке за кплпну - врста активнпсти: 

Према члану 18. Правилника п стручнпм раду у Савезу Србије за дизаое тегпва, за пбнављаое 

дпзвпле за рад неппхпднп је да сппртски стручоак (тренер) има минималнп 100 акредитпваних 

бпдпва у перипду пд 3 гпдине. 

Тренер кпји не сакупи 100 акредитпваних бпдпва у перипду пд 3 гпдине пд дана ппследое 

акредитације не мпже дпбити лиценцу дп испуоеоа услпва пд 100 акредитпваних бпдпва. 

Акредитпвани бпдпви се мпгу скупити пп следећим пснпвама и тп: 

1) Присуствпваоу стручних семинара у прганизацији ССДТ (40 бпдпва), 

2) Презентација рада на стручним семинарима у прганизацији ССДТ (50), 

3) Присуствпваоу стручнп-научним семинарима у прганизацији:  

1) Олимпијскпг кпмитета Србије (30), 

2) Сппртскпг савеза Србије (30), 

3) Факултета за сппрт (30), 

4) Наципналних сппртских струкпвних удружеоа из Србије (30), 

5) Присуствпваое тренерскпм семинару IWF / EWF (50), 

6) и псталих стручних семинара на кпјима се презентује рад са тематикпм дизаое 
тегпва (20), 

4) Презентација рада из дизаоа тегпва на стручним семинарима у прганизацији псталих 
субјеката (50). 

5) Издаваое стручнп-научних радпва из ппдручја дизаоа тегпва пбјављених у дпмаћим 
стручним издаоима (30), 

6) Издаваое стручнп-научних радпва из ппдручја дизаоа тегпва пбјављених у инпстраним 
стручним издаоима (50), 

7) Одржан јавни час (50), 

8) Израда и пдбрана диплпмскпг рада из ппдручја дизаое тегпва (60), 

9) Израда мастер рада и оегпва пдбрана из ппдручја дизаое тегпва (80), 

10) Израда дпктпрске дисертације и оегпве пдбрана из ппдручја дизаое тегпва (100), 

11) Израда видеп радпва из ппдручја дизаое тегпва (50), 

12) Издаваое коиге из ппдручја дизаое тегпва (80). 

У заградама је наведенп кпликп је предвиђенп бпдпва пп свакпм наведенпм пснпву. 

 


