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ПРОГРАМ 

РАЗВОЈА ПАРАОЛИМПИЈСКОГ СТОНОГ ТЕНИСА 
 у РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ ЗА 2017. и 2018.годину 

 
                         У складу са Стратегијом развоја спорта у Републици Србији и Акционим планом за њену примену,    
                         сходно Закону о спорту, а на основу дописа Министарства за омладину и спорт, Стонотениски савез особа са                            

Ср             инвалидитетом Србије је донео Програм развоја стоног тениса ОСИ Србије за 2017. и 2018.годину. 
 

       1. Развој спорта деце и омладине са инвалидитетом, укључујући и школски спорт ОСИ 

АКТИВНОСТИ Рок  извршења 

Савез и клубови треба да успоставе већу комуникацију са установама  и 
центрима за рехабилитацију и школама у којима има особа са телесним 
инвалидитетом у циљу омасовљења стоног тениса спорта ОСИ посебно у 
млађим категоријама –  јуниори/ке до 23 године старости. 
Материјална и стручна помоћ клубовима који раде школу стоног тениса да оне 
постану још квалитетније, активније и масовније. 
Организациона подршка организовању школских и студентских такмичења ОСИ 
у стоном тенису на територији целе Републике. 

Континуирано 
– трајан задатак 

 
        2. Повећање обухвата бављења грађана са инвалидитетом стоном тенису кроз развој и  
             унапређење  спортске рекреације 

       АКТИВНОСТИ        Рок  извршења 

       Савез ђе, у сарадњи са својим удруженим чланицама, територијалним 
       спортским организацијама ОСИ и  Савезима и удружењима ОСИ са  
       територије Републике Србије наставити да подржава и још више афирмише  
       укључење свих ОСИ  у бављењу стоном тенису кроз различите видове  
       рекреативних програма –лиге  стоног тениса, слободни термини у  
       стонотениским салама за грађанство. 
 
    

Континуирано 
– трајан задатак 

 
            3. Развој и унапређење врхунског спорта 

      АКТИВНОСТИ        Рок  извршења 

       3.1. Усавршавање стручног кадра  

       Савез ће наставити активности на усавршавању тренера и у том циљу ће: 
-      материјално помоћи у стручном оспособљавању на високим тренерским    
       школама за дипломиране и оперативне тренере као и међународним  
       курсевима за тренерску лиценцу 
- у сарадњи са Стонотениским савезом Србије наставити са издавањем дозвола 

за рад тренерима како је то регулисано Законом о спорту, Правилом о издавању 
дозволе за рад спортским стручњацима у стоном тенису и Правилником о 
номенклатури спортских звања и занимања везаним за статус и оспособљавање 
тренера. 

       Стручна комисија, која је формирана од стране Управног одбора, требало би  
       перманентно да предлаже Управном одбору начин реализације стручног  

Континуирано 
– трајан задатак 
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       оспособљавања како у домаћим образовним  институцијама тако и у  
       Тренерској међународној академији  до ``А`` нивоа тренерске лиценце.     
     
  

        3.2. Развој спорта  

       -Унапредити праћење здравственог и психофизичког стања такмичара у току  
        године кроз сарадњу са Републичким заводом за спорт у Београду у циљу  
        стручног праћења и унапаређивања психофизичког стања  
        репрезентативаца, потенцијалних репрезентативаца, параолимпијаца и  
        учесника у камповима перспективних стонотенисера Србије 
       -Наставити сарадњу са Антидопинг агенцијом Србије и радити на бољем  
         информисању такмичара по свим питањима везаним за антидопинг у  
          спорту и законским одредбама у вези са тим; 
        -Савез ће инсистирати на поштовању законске обавезе свих удружених  
          чланица у вези осигурања спортиста од повреда. 
       - Савез ће наставити са обезбеђивањем материјалних средства за даљи  
          развој дисциплина међународног програма и у том смислу помоћи  
          иницијално клубовима који се не баве овим програмом, али и онима који  
          се баве да га омасове. 

У циљу побољшања материјалне базе и услова за развој и напредак стоног  
тениса ОСИ, Савез ће перманентно попуњавати свој магацин потребним 
асортиманом спортске стонотениске опреме и реквизита, у складу са 
потребама, приоритетима и расположивим средствима, како за функционисање 
репрезентативне селекције, тако и клубовима  чланица Савеза. 

 
        Савез ће сачинити квалитетну анализу спортско-такмичарских резултата и  
        услова рада репрезентативне селекције у претходном периоду, у циљу  
        побољшања рада и отклањања уочених евентуалних пропуста у раду, као и  
        побољшања услова рада репрезентације уз максималну рационализацију у  
        приступу спровођења планова, како за 2017. годину, тако и до краја  
        четворогодишњег циклуса. 

Континуирано 
– трајан задатак 

       3.3. Програм активности параолимпијске репрезентације за 2017.годину  

        ПЛАН И ПРОГРАМ АКТИВНОСТИ РЕПРЕЗЕНТАТИВНИХ СЕЛЕКЦИЈА ЗА 2017.  
        годину је урађен као посебан докуменат и он чини саставни део овог  
        Програма. 
        Циљеви: 
        Репрезентација Србије у 2017 године за приоритет има следеће циљеве: 
        1.Наставак континуитета освајања медаља на свим Међународним    
           такмичењима 
        2.Освајање 1-2 медаље на Светском екипном првенству и 3-4 медаље  
             на Европском првенству, 3-6 виза за светско појединачно 2018. 
        3.Побољшање материјалне базе за рад репрезентације 
        4.Увођење нових (по могућности) млађих такмичара у репрезентацију. 
         

     До  
Краја 2017.године 

       3.4. Програм активности параолимпијске репрезентације за 2018.годину  

       ПЛАН И ПРОГРАМ АКТИВНОСТИ РЕПРЕЗЕНТАТИВНИХ СЕЛЕКЦИЈА ЗА 2018.  
       годину ће бити урађен након израде Календара такмичења ИТТЦ за  

    До краја 
2018.године 
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       2018.годину  
       Основни Циљеви: 
       Репрезентација Србије у 2018 године за приоритет има следеће циљеве:                     

1. Освајање 1-2 медаље на Светском појединачном шампионату 2018.                        
2. Почетак испуњавања два услова за визе за наступ на ПОИ у Токиу 2020,                               

-                - коефицијент одрађених турнира у 2018 и 2019 години, 
               - место на светској ранг листи у одређеним категоријама 

              4.побољшање материјалне базе за рад репрезентације 
              5.Остали приоритети: 
                 -увођење нових (по могућности) млађих такмичара у репрезентацију 
                -обезбеђење квалитетне опреме и тренинг кампове за период до ПОИ 

       3.5. Стручни штаб репрезентације 2017-2020.  

         СТРУЧНИ ШТАБ РЕПРЕЗЕНТАЦИЈЕ ЗА ПРИОД 2017-2020.година: 
        -Шеф Стручног штаба(главни тренер репрезентације: Златко Кеслер 
        - тренери у репрезентацији: Лазар Куртеш, Слађана Крсмановић, Горан Коцић,  
           Мирко Гавриловић, Миодраг Човић . . . 
        - тренер, кондициони тренер, међународни класификатор, Др спорта Романа   
           Романов (професор предавач на ТИМСу) 
         -Капитен женске репрезентације Борислава Перић-Ранковић 
         -Капитен мушке репрезентације Митар Паликућа                                                                                           
 

     До краја 
2020.године 

        3.6. План набавке опреме  

        За 2017.годину планирана је набавка стонотениске опреме од немачке фирме  
          „ ТИБХАР“ – уговор о полу спонзорству до маја 2018.   
         Набавка реквизита од домаћих заступника светских стоно тениских фирми 
    
 

     Крај 2017.године 

        3.7. Остале активности  

        а)  Едукације 
        - едукације тренера, репрезентативаца, стипендиста МОС и чланова  
          репрезентације (стручне едукације, обавезне Антидопинг едукације и сл) 
        б) Лекарски прегледи 
            Два обавезна лекарска прегледа за стрипендисте МОиС и чланове  
            репрезентације обавиће се у Априлу и Новембру 2017 године у  
            Републичком заводу за спорт и медицину спорта 
        ц) Тренажни процес репрезентативаца реализоваће се на основу Планова  

     личних и клубских тренера, а на заједничким припремама репрезентације 
     на основу усаглашених индивидуалних планова са селектором и  
     тренерима репрезентације 

        д) Саставни део Плана и Програма рада репрезтентације су Критеријуми и  
             норме за наступ у саставу параолимпијске стонотениске репрезентације за 
             период  2017-2020. година. 

 

 
                          4. Остали циљеви 

АКТИВНОСТИ Рок  извршења 

4.1. Медијска презентација и популаризација спорта  

Преко својих чланова и радних тела, у сарадњи са ПОКС-ом, Савез ће: Континуирано 
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- наставити са добром сарадњом са штампаним медијима у Републици Србији у 
циљу квалитетног праћења континуираних дешавања у стонотениском спорту 
ОСИ 
и што боље медијске презентације и популризације параолимпијског стоног 
тениса и остварених резултата.  
- иницирати сарадњу са ТВ кућама око бољег извештавања са домаћих и 
међународних такмичења, афирмативних емисија о стонотениском спорту, 
заслужним појединцима, историјату итд.; 
- организовати конференције за штампу пре и после значајних такмичења. 
Информисање удружених чланица, органа, радних тела и јавности у 2017. и 
2018. години, Савез ће још унапредити, првенствено преко своg веб-сајтa 
(www.stsosi.com), а комуникација ће се обављати преко своје емаил адресе:  
stsosi.srbije@gmail.com 

4.2.   

Савез ће спроводити активности предвиђене Акционим планом Националне 
стратегије 

Континуирано 

4.3.  

Савез ће организовати допинг контроле спортиста на државним првенствима. 
Наставиће се континуирана антидопинг едукација спортиста с обзиром да 
стипендисти морају да имају две едукације годишње. 
Перманентно едуковање лекара репрезентације слањем на курсеве и семинаре. 

Континуирано 

4.4.  

- -Координација са ПОКС-ом и МОС-ом око израде националних критеријума и 
Правилника за развој спорта ОСИ (посебно параолимпијског спорта) у 
Републици Србији. 

- -Сарадња и учествовање у раду и активностим ПОКС-а по свим питањима 
- -Сарања са Стонотениским савезом Србије и свим другим релевантним 

спортским организацијама на територији Републике Србије у циљу унапређења 
и развоја параолимпијског стоног тениса ОСИ у Србији. 

Континуирано 

- 4.5.  

- Савез ће унапредити своју организацију у циљу побољшања својих 
организационих и стручних капацитета и кадрова за остваривање (и 
преузимање) свих својих права и обавеза које произилазе из новог статуса 
Савеза, односно права и обавеза надлежног националног гранског савеза за 
спортску грану- параолимписког стоног тениса. 

До краја 
2017.године 

 

 

                                                                                                                                  Селектор-тренер 

                                                                                                                                   Златко Кеслер 
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