
 

 

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ 

САВЕЗА СРБИЈЕ ЗА ДИЗАЊЕ ТЕГОВА 

ЗА 2017. ГОДИНУ 
 
Активнпсти Савеза у 2017. гпдини су спрпведене у складу са Планпм рада, Календарпм 
такмишеоа, Одлукама Скупщтине и Управнпг пдбпра, преппрукама Министарства пмладине и 
сппрта и Олимпијскпг кпмитета Србије, а у складу са распплпживим материјалним, 
финансијским и кадрпвским пптенцијалима. Угпвпрпм пптписаним са Министарствпм 
пмладине и сппрта, за редпвни прпграм Савеза дпбијенп је 7.950.000 динара. Дпбијена су 
средства пд стране Министарства, за прганизпваое 10. Међунарпднпг мемпријалнпг турнира 
„Владан Михајлпвић“ у изнпсу пд 1.000.000 динара и прганизпваое кампа младих 
перспективних сппртиста. Средства из бучета су директнп уплаћивана петприци стипендиста 
Министарства. Одређена средства су дпбијена из прпграма Олимпијскпг кпмитета Србије и 
оима су и правдана. Средства дпбијена пд Међунарпдне федерације за дизаое тегпва за 
прганизпваое семинара оима су правдана. Савез је тпкпм 2017 гпдине спрпвеп пптребне 
ппступке јавних набавки. У складу са захтевима из Угпвпра кпји су пптписани са Министарствпм 
пмладине и сппрта Републике Србије, пптписан је Угпвпр п ревизији везанп за све прпјекте кпји 
се финансирају из Бучета Републике Србије и биће предати ревизпру на мищљеое, а накпн 
израде извещтаја, биће прпслеђени Министарству. 
Најзнашајније активнпсти Савеза у 2017: 
Усвајаоем Статута ССДТ, Ппслпвника п раду Скупщтине и УО Савеза, Сппртских правила и 
правилника ССДТ, изврщенп је усклађиваое прганизације, рада и ппщтих аката Савеза са 
пдредбама Закпна п сппрту. 
Агенција за привредне регистре је 11.01.2017. гпдине дпнела рещеое п усвајаоу 
регистраципне пријаве кпја се пднпси на Статут ССДТ и статут пбјавила на интернет страни 
Агенције. На пвај нашин Савез Србије за дизаое тегпва је изврщип важну пбавезу предвиђену 
Закпнпм п сппрту. Такпђе су дпнети следећа ппдстатутарна дпкумента: 

 Сппртска правила ССДТ, 14.02.2017. 

 Такмицарски правилник ССДТ, 14.02.2017. 

 Регистраципни правилник ССДТ, 14.02.2017. 

 Дисциплински правилник ССДТ, 14.02.017. 

 Правилник п медицинскпј застити ССДТ, 14.02.2017. 

 Правилник п спрецаваоу негативних ппјава у ССДТ, 14.02.2017. 

 Правилник п струцоацима у сппрту и слузбеним лицима у ССДТ, 14.02.2017. 

 Правилник п струцнпм раду ССДТ, 14.02.2017. 

 Правилник п впдјеоу коиге цланпва ССДТ, 14.02.2017. 

 Статут-ССДТ, 29.12.2016. 

 Ппслпвник-п-раду-Скупстине-ССДТ-29.12.2016. 

 Ппслпвник п раду УО ССДТ, 18.01.2017. 
Ппзвани су шланпви – клубпви за дизаое тегпва да накпн дпбијаоа рещеоа АПР п регистрацији 
прпмене ппдатака у Регистру удружеоа, друщтава и савеза у пбласти сппрта, рещеое АПР и 
Статут дпставе Генералнпм секретару ССДТ мејлпм, међутим тп нису урадили сви клубпви. 
На сајту Савеза су пбјављени регистар тренера, судија и клубпва ССДТ са дпзвплпм за 
такмишеое у сезпни 2017. 



11. Светпсавски турнир ушеница и ушеника пснпвних и средоих щкпла je пдржан 28.01.2017. 
гпдине у Инђији.На такмишеоу су ушествпвале ушенице и ушеници из Ирига, Субптице, Бепграда, 
Спмбпра, Баша и Инђије. 

 

 
 
2nd International Fajr Cup, такмишеое из Календара IWF је пдржанo пд 9. дп 14. марта 2017. 
гпдине у Ахвазу (Иран). 

 
Наща репрезентација је наступала у саставуАнтун Фирао (77 кг) и Кристијан Бертран (94 кг). 

 
У прганизацији Федерације Ирана за дизаое тегпва и Међунарпдне федерације за дизаое 
тегпва, пдржан је семинар са темама: Метпдплпгија науке п тренингу и Анти-дппинг, а кап 
предаваш је ппзван Прпф. Др Милан Михајлпвић. Све трпщкпве нащег представника ппкрила је 
Међунарпдна федерација за дизаое тегпва. 
 



 
 
1. кплп лиге Србије за 2017, Првенствп Бепграда за сенипрке и сенипре и Првенствп Впјвпдине 
за сенипрке и сенипре су пдржани 18. марта у Спмбпру и 26. марта у Бепграду. 
Ппјединашнп и екипнп Првенствп Србије за такмишарке дп 15 и дп 17 гпдина и Студентскп 
првенствп Србије у дизаоу тегпва, пдржани су 9. априла 2017. гпдине у Бепграду. Ппстигнути су 
дпбри резултати и пбпренп је вище наципналних рекпрда. На Првенству Србије за такмишарке 
дп 15 гпдина наступала је једна такмишарка.  
 

 
 

 
 
 
Првенствп Еврппе у дизаоу тегпва за сенипре/ке је пдржанп пд 01. дп 8. априла 2017. гпдине у 
Сплиту (Хрватска).Наступап је рекпрдан брпј ушесника из 37 земаља. 
Репрезентација Србије је ушествпвала у саставу: 
Тијана Стеванпвић, 48 кг 



 
Ервин Рпжоик, 77 кг 

 
Ненад Кужић, 105 кг 
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Тивадар Кајдпши, +105 кг 
Тамащ Кајдпши, +105 кг 

 

 
 
Ппјединашнп и екипнп Првенствп Србије У15&У17 и 21. међунарпдни Мемпријални турнир 
“Ерих Шпајзер”, пдржани су 13.05.2017. гпдине у Башу. 
Најуспещнија екипа на Првенству Србије У15 је КДТ Срем из Сремске Митрпвице, следе 
Спартак из Субптице и Раднишки из Спмбпра.Најуспещнија екипа на Првенству Србије У17 је 
КДТ Херкулес из Баша. 
На мемпријалнпм турниру Ерих Шпајзер наступалп је 18 сппртиста из Слпвеније и Србије. 
Најуспещније екипе: Херкулес, Спартак, Камен … 
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Првенствп Србије за сенипре и ветеране је пдржанп 20.05.2017. гпдине у Спмбпру.На 
такмишеоу је ушествпвап 41 такмишар из 13 клубпва: Херкулес, Срем, Раднишки, Камен, Наисус, 
Јединствп С.Пазпва, Партизан, Нищ, Спартак, Шварц, Баоица, Сппрт актив, Три главе. 
 
Избпрни Кпнгрес Међунарпдне федерације за дизаое тегпва (IWF) је пдржан у Банкпку 
(Тајланд), 29-30 маја 2017. гпдине. 
 

 
 

За Председника Међунарпдне федерације за дизаое тегпва, у перипду 2017-2021, изабран је 
Др Тамащ Ајан (Мађарска), ппшасни шлан Међунарпднпг плимпијскпг кпмитета.За Генералнпг 
секретара Међунарпдне федерације за дизаое тегпва је изабран Мпхамед Џалуд (Ирак), дпк је 
Први Пптпредседник IWF, Интарат Генерал Мајпр Јпдбангтпј (Тајланд) изабран акламацијпм. 
За шлана Технишкпг кпмитета IWF изабран је Др Милан Михајлпвић. 
 
Агенција за привредне регистре је 31.05.2017. пбјавила на свпм сајту Пптврду п јавнпм 
пбјављиваоу редпвнпг гпдищоег финансијскпг извещтаја и дпкументације за перипд пд 
01.01.2016. дп 31.12.2016. и кпнстатпвала да је у ппступку прпвере испуоенпсти услпва за јавнп 
пбјављиваое утврђенп је да је предметни финансијски извещтај пптпун и рашунски ташан, те да 
је уз тај извещтај дпстављена кпмплетна дпкументација прпписана Закпнпм. 
 



 

 
 



 
 



 
 



 



 

 



 
Ппјединашнп првенствп Србије за сенипрке je пдржанп 03.06.2017. гпдине у Нищу.Наступалп је 
20 такмишарки из 6 клубпва, пстварени су изузетнп дпбри резултати, пбпренп је вище 
наципналних рекпрда. 
 

 
 
У Тпкију (Јапан) је пд 15. дп 23. јуна 2017. гпдине пдржанп Светскп првенствп за јунипре. 
Тамащ Кајдпши, репрезентативац Србије и шлан субптишкпг Спартака, ппстигап је дп сада 
највећи успех у нащем сппрту : 

 у дисциплини избашај, са ппдигнутих 223 кг, псвпјип је сребрну медаљу, 

 у тпталу је са 403 кг. псвпјип брпнзану медаљу, пстваривщи 408.0658 синклер бпдпва. 
 

 
 
Тпкпм бправка у Тпкију, Амбасада Републике Србије у Јапану је пружала сталну ппдрщку 
нащем тиму на шему се најискреније захваљујемп. 



 
 

У церемпнији дпделе медаља у категприји +105 кг ушествпвали су Др Тамащ Ајан, Председник 
Међунарпдне федерације за дизаое тегпва и ппшасни шлан Међунарпднпг плимпијскпг 
кпмитета и Г-дин Ненад Глищић, амбасадпр Републике Србије у Јапану. 
 
Припреме младих сппртиста се пдржане у Кампу Каратащ, у перипду 31.07. – 10.08.2017. 
Одлукпм Сппртскпг директпра и наципналнпг тренера, ппзван је 21 млади такмишар/ка.  
На 29. летопј Универзијади, кпја је пдржана у Кинескпм Тајпеху, кап представник Србије и 
Виспке технишке щкпле струкпвних студија из Субптице, наступап је Тамащ Кајдпши. Кап 
најмлађи такмишар, Тамащ Кајдпши је у категприји +105 кг заузеп 9.местп са резултатпм 170 кг 
трзај и 210 кг избашај, у тпталу 380 кг. Савез Србије за дизаое тегпва се захваљује 
Униврезитетскпм сппртскпм савезу Србије на ппзиву да ушествује на пвпм такмишеоу. 
На 32. Међунарпднпм Купу Субптице кпји је пдржан 26.08.2017. гпдине у Хали сппртпва у 
Субптици ушествпвалп је 22 такмишара из Румуније, Мађарске, Слпвеније и Србије.У екипнпј 
кпнкуренцији првп местп је псвпјип КДТ Спартак. 
2. кплп лиге Србије и Првенства Впјвпдине и Бепграда су пдржана 10.09.2017. гпдине у 
Субптици и Бепграду. 
У Спмбпру је 16.09.2017. гпдине пдржан 3. Међунарпдни мемпријални турнир „Стеван Пищта 
Грпмилпвић“.На турниру су наступали сппртисти из Слпвеније, Хрватске, Мађарске и 
Србије.Остварени су дпбри сппртски резултати, а најуспещнија је била екипа КДТ Спартакa из 
Субптице. 
Open Bosnia и River Sava Cup, међунарпдна такмишеоа из Календара IWF, пдржана су 
16.09.2017. гпдине у Сарајеву (БиХ).Ушествпвали су сппртисти из Србије, Гршке, Слпвеније, 
Турске и Бпсне и Херцегпвине. 
За репрезентацију Србије су наступали Радмила Загпрац, Александра Прпкић, Стеван 
Владисављев, Бертран Кристијан и Бпщкп Миљущ.Александра Прпкић је била најбпља 
такмишарка на „Open Bosnia“, а Радмила Загпрац на „River Sava Cup“.Стеван Владисављев и 
Бертран Кристијан су на такмишеоу „Open Bosnia“ псвпјили другп и треће местп у ппјединашнпј 
кпнкуренцији, дпк су на „River Sava Cup“-у били најбпљи. 
У екипнпј кпнкуренцији је на такмишеоу „Open Bosnia“, репрезентација Србије псвпјила првп 
местп испред Бпсне и Херцегпвине и Турске.У прганизацији IWF и Савеза дизаша тегпва Бпсне и 
Херцегпвине пдржан је семинар на кпме су предаваши били Магед Салами (Египат) и Милан 
Михајлпвић (Србија). 



 

 
 
Ппјединашнп и екипнп првенствп Србије за јунипре и такмишаре дп 23. гпдине је пдржанп 
07.10.2017. гпдине у Башу.Наступалп је 26 такмишара из 9 клубпва: Херкулес, Спартак, Раднишки, 
Камен, Нищ, Баоица, Три главе, Титан чим и Младпст.У екипнпј кпнкуренцији, на Првенству 
Србије за јунипре ппбедип је Херкулес из Баша, следе Спартак из Субптице и Раднишки из 
Спмбпра. Није билп екипа ушесница Екипнпг Првенства Србије за такмишаре дп 23 гпдине. 
У Кампали (Уганда) је пд 1. дп 5. пктпбра 2017, у прганизацији Међунарпдне федерације за 
дизаое тегпва и Олимпијскпг кпмитета Уганде, пдржан семинар за тренере у дизаоу тегпва. 
 

 
 
Семинар је пдржап Прпф. Др Милан Михајлпвић, шлан Технишкпг кпмитета Међунарпдне 
федерације за дизаое тегпва и шлан Тренерскпг кпмитета Еврппске федерације за дизаое 
тегпва.Семинар је птвприп Г-дин Вилиам Фредерик Блик, Председник Олимпијскпг кпмитета 
Уганде.Све трпщкпве нащег представника ппкрила је Међунарпдна федерација за дизаое 
тегпва. 
Председник Олимпијскпг кпмитета Србије Бпжидар Маљкпвић је заједнп са Пптпредседникпм 
Жаркпм Зешевићем и генералним секретарпм Ђпрђем Вищацким 11.10.2017. бип у раднпј 
ппсети Субптици где се састап са градпнашелникпм Бпгданпм Лабанпм и шланпм градскпг већа 
задуженим за сппрт Немаопм Симпвићем.Председник Маљкпвић је пбищап и Тамаща 



Кајдпшија, псвајаша сребрне медаље са Олимпијских игара младих 2014. гпдине и вищеструкпг 
псвајаша медаља са јунипрских светских и еврппских првенстава у дизаоу тегпва. 
 

 
 

На састанку кпд градпнашелника Лабана разгпваралп се п прпдубљиваоу сарадое између 
Олимпијскпг кпмитета Србије и града Субптице и мпгућнпстима да се ппдржи субптишки клуб 
за дизаое тегпва.  
У Инђији, у прпстпријама Технишке щкпле Михајлп Пупин, 11.10.2017. гпдине, пдржана је 
прпмпција дизаоа тегпва.Чланпви КДТ Камен, заједнп са прпфеспрпм физишкпг васпитаоа пве 
щкпле, приказали су ушеницима пснпвну технику дизаоа тегпва.Савез Србије за дизаое тегпва 
сматра да је приказ нащег сппрта ушеницима пснпвних и средоих щкпла предуслпв за оегпву 
прпмпцију, маспвнпст и успещан развпј. 
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Еврппскп првенствп за јунипре је пдржанп пд 15. дп 21. пктпбра 2017. гпдине у Драшу 
(Албанија).Тамащ Кајдпши је пстварип изузетан успех псвајаоем срербних медаља у 
дисциплинама избашај и тптал, ппдигавщи 174, 217, 391 кг. 
 

 
 
У Субптици je 29.10.2017. гпдине пдржан финални турнир Екипнпг првенства Србије у дизаоу 
тегпва за сенипре и Гала куп Србије.Ппбедник Екипнпг првенству Србије је КДТ Спартак из 
Субптице (5.202,08 синклер бпдпва), следе Херкулес из Баша (4.288,70 синклер бпдпва) и 
Раднишки из Спмбпра (3.344,39 синклер бпдпва).Овп је Спартаку укупнп 19. титула екипнпг 
првака државе у дизаоу тегпва, 13. узастппна. 
 

 
 

X Међунарпдни мемпријални турнир “Владан Михајлпвић” је пдржан у 
Инђији, 04.11.2017. гпдине.Ушествпвали су сппртисти из 9 земаља, Бпснe и 
Херцегпвинe, Слпвеније, Израела, Мађарске, Уганде, Малте, Румуније, Бугарске и Србије. 
Ушещће представника Уганде на такмишеоу је пбезбедила Међунарпдна федерација за дизаое 
тегпва. На пвпм такмишеоу, на кпме се пласман пдређивап на пснпву Синклер бпдпва, 
ппбедница у женскпј кпнкуренцији је Јасмин Замит Стивенс (Малта), следе Марина Охман 
(Израел) и Настасја Штесл (Слпвенија). Ппбедник у мущкпј кпнкуренцији је Ненад Кужић 
(Србија), следе Стеван Владисављев (Србија) и Вилмпщ Марцел Бпјти (Мађарска). 
Најбпља екипа турнира је репрезентација Србије, следе екипе Израела и Мађарске. 
Ппбеднишки пехар је урушип Г-дин Милан Предпјевић, Председник Скупщтине ппщтине Инђија. 



 

 
 
У Инђији је, пд 2. дп 5. Нпвембра 2017. гпдине, пдржан IWF Семинар за судије, тренере и 
сппртисте. Кап експерти Међунарпдне федерације за дизаое тегпва, на пвпм семинару су 
предаваоа пдржали међунарпдне судије прве категприје, Џезмпнд Каруана (Малта), Члан 
Технишкпг кпмитета Еврппске федерацје за дизаое тегпва и Председник Савеза Малте за 
дизаое тегпва и Салим Муспке Семпереза (Уганда), први Пптпредседник Афришке федерације 
за дизаое тегпва и Председник Савеза Уганде за дизаое тегпва. Приказана су технишка 
правила дизаоа тегпва заједнп са видеп анализпм такмишеоа. У практишнпм делу семинара, 
пдржан је судијски испит за двпје међунарпдних судија. Ушещће инпстрани предаваша на 
семинару је ппкривенп средствима Међунарпдне федерације за дизаое тегпва. 
 



 

 
 
Ппјединашнп и екипнп првенствп Србије за јунипрке и такмишарке дп 23 гпдине, кап и финалнп 
кплп лиге Србије за сенипрке, пдржанп је 12.11.2017. гпдине у Бепграду.Екипни првак Србије 
за јунипрке је 8. Март из Ирига. Није билп екипа ушесница Екипнпг Првенства Србије за 
такмишарке дп 23 гпдине. На Екипнпм првенству Србије за сенипрке ппбедиле су такмишарке 
Партизана, следе Нищ и 8. Март. 
 

 



 
 
Семинар п сппртскпм меначменту у дизаоу тегпва пдржан је пд 10. дп 16. нпвембра 2017. 
гпдине у Тунису.Међунарпдна федерација за дизаое тегпва и Федерација Африке за дизаое 
тегпва, прганизпвали су семинар намеоен генералним секретарима наципналних федерација. 
Ушествпвали су представници Замбије, Гане, Маурицијуса, Јужнп Афришке Републике, 
Републике Кпнгп, Либије и Туниса. Кап предаваш ппзван је Прпф. Др Милан Михајлпвић, шлан 
Технишкпг кпмитета Међунарпдне федерације за дизаое тегпва и Председник ССДТ.Све 
трпщкпве нащег представника ппкрила је Међунарпдна федерација за дизаое тегпва. 

 
 

18. Трпфеј Бепграда у дизаоу тегпва, 5. Трпфеј Бепграда за жене и 7. Мемпријални турнир 
Михаилп Мища Антпнијевић  пдржани су 18.11.2017. у Сппртскпј сали СД Партизан у Бепграду. 
Наступали су такмишари/ке клубпва из Бпсне и Херцегпвине, Хрватске и Србије. 
 

 



 
 
Репрезентација Србије, у саставу Александра Прпкић, Верица Дущанић, Стеван Владисављев, 
Ервин Рпжоик, Тивадар Кајдпши и Ненад Кужић, ппбедник је 11. Медитеранскпг купа у дизаоу 
тегпва. Такмишеое је пдржанп 18.11.2017. гпдине у Љубљани (Слпвенија). 
На такмишеоу је ушествпвалп 48 такмишара/ки из 11 земаља: Србија, Италија, Француска, 
Слпвенија, Шпанија, Бпсна и Херцегпвина, Израел, Сан Маринп, Малта, Тунис и Кипар.У 
кпнкуренцији такмишара најбпљи је бип Ненад Кужић са псвпјених 402,9099 синклер бпдпва.  

 
 

 
 



 
 

 
Сајам Сппрта 2017 – “Србија земља сппрта” је пдржан пд 24. дп 26 нпвембра 2017. гпдине у 
Бепграду. Презентација нащег сппрта – дизаое тегпва је пдржана 24.11.2017. на великпм 
терену.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



На Светскпм првенству за сенипре, кпје је пдржанп у Анахајму (УСА) пд 28. нпвембра дп 5. 
децембра 2017. гпдине, у категприји +105 кг, Тамащ Кајдпши је псвпјип 15. местп са резултатпм 
165,215, 380 кг. 
 
Гала куп Србије за жене и Гала куп Бепграда за жене су пдржани 10.12.2017. гпдине у 
Бепграду.Наступалп је 11 најбпљих такмишарки Србије, из Нища, Бепграда, Спмбпра и Ирига. 
 

 
 

 
Олимпијски кпмитет Србије дпписпм Председника Републике Србије, гпсппдина Александра 
Вушића, ппзван је да узме ушещћа у дијалпгу п Кпспву и Метпхији. У сарадои са Министарствпм 
пмладине и сппрта,14. децембра 2017. гпдине,пдржан је састанак наципналних гранских 
савеза, на кпме је ушествпвап Жељкп Алексић, шлан УО ССДТ.   
Од 20. децембра 2017. Милан Михајлпвић, кап представник – предаваш међунарпдне 
федерације за дизаое тегпва ппзван је Прпф. Др Милан Михајлпвић, шлан Технишкпг кпмитета 
Међунарпдне федерације за дизаое тегпва. Све трпщкпве нащег представника ппкрива 
Међунарпдна федерација за дизаое тегпва. 
Вище пута су пдржавани састанци са представницима Министарства пмладине и сппрта и 
Олимпијскпг кпмитета Србије. Дискутпвалп се п активнпстима савеза, ппсебнп п ушещћу нащих 
сппртиста на Медитеранским играма 2018. и Олимпијским играма 2020. Савез је истакап да 
накпн псвпјених медаља на светскпм и еврппскпм првенству за јунипре, и ппбеде нащег тима 
на Медитеранскпм купу, мпжемп тврдити да је пвп најталентпванија генерација такмишара кпју 
смп имали, али да треба узети у пбзир специфишнпсти прпцеса квалификација и у тпм смислу 
пшекујемп ппдрщку наведених институција.  
Набрпјане су самп пснпвне активнпсти Савеза и шланица Савеза. Рад у Савезу је ппстап 
кпмпликпванији у ппређеоу са прехпдним гпдинама, с пбзирпм на пстварене сппртске 
резултате и пшекиваоа щире сппртске заједнице.  

УО Савеза Србије за дизаое тегпва се захваљујемп Министарствупмладине и сппрта, 
Сппртскпм савезу Србије, Олимпијскпм кпмитету Србије, АДАС, удруженимклубпвима, СВДТ и 
СБДТза дпсадащоу ппдрщку у раду. 
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