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Владан Михајловић (1940-1997) 

 

Емитовано на МИП радију:  
 

” … Владан Михајловић, некадашњи 

репрезентативац у дизању тегова, члан Клуба за 

дизање тегова ”Партизан” и дугогодишњи 

функционер у овом спорту, недавно је 

постхумно добио признање на Конгресу Светске 

федерације за дизање тегова. 

Михајловић је примљен у “Кућу славних” овог 

спорта још 3. јула 1997. године, тринаест дана 

пре његове смрти, а да он није ни знао за ово 

признање. Додела Плакете је одлагана због, 

наводно, ратних збивања у Југославији.  

Владан Михајловић је рођен 23. јуна 1940. 

године у Београду. У периоду од 1955. до 1961. 

године био је такмичар, јуниорски рекордер и 

југословенски репрезентативац у дизању тегова. 

Од 1961. до 1994. године, у КДТ ”Партизан”, 

обављао је дужност секретара, потпредседника 

и председника клуба.  

Од 1968. до 1997. године обављао је дужност 

генералног секретара Савеза Југославије за 

дизање тегова. Од 1993. до 1997. године био је 

члан Председништва Југословенског 

олимпијског комитета. Биран је у чланство и на 

функције у Европској и Светској федерацији за 

дизање тегова. Од 1973. до 1977. био је члан 

Извршног бироа Европске федерације за дизање 

тегова, њен Потпредседник од 1977. до 1981, а у 

периоду од 1981. до 1991. године обављао је 

дужност Генералног секретара те организације. 

Члан Извршног бироа Светске федерације за 

дизање тегова (IWF) био је у периоду од 1988. 

до 1992. године.  

 

Како се бавио историјом овог спорта, постао је 

члан Међународног   удружења   олимпијских   

историчара, а   1996.   године   изабран   је   за    

члана   Научно истраживачке комисије Светске 

федерације за дизање тегова. Као истраживач и 

историчар спорта, прецизирао је податке везане 

за дизање тегова. По његовом истраживању је 

1987. године, на Конгресу Светске федерације 

за дизање тегова у Атини, прихваћена 1905. као 

година оснивања Светске федерације за дизање 

тегова, тако да је та година утиснута на њеном 

грбу.  
 

 
 

Владан Михајловић је са 29 година постао 

међународни судија. Као службено лице IWF 

учествовао је на Олимпијским играма у 

Минхену 1972, Москви 1980, Лос Анђелесу 

1984, Сеулу 1988, Барселони 1992, Атланти 

1996 године. Судио је на више од 30 европских 

и светских првенстава и преко стотину 

међународних такмичења.  

За свој рад награђиван је домаћим и иностраним 

признањима. Добитник је Златне плакете СОФК 

Србије, Златне плакете ЈСД Партизан, Златне 

плакете Европске и Светске федерације за 

дизање тегова. Добио је Орден заслуга за народ 

са сребрном звездом.  

Владан Михајловић је преминуо 16. јула 1997. 

године. После његове смрти, породица је 

обавештена да је тринаест дана раније примљен 

у “Кућу славних”. На Конгресу Светске 

федерације за дизање тегова, одржаном у Прагу, 

9.јуна ове године, званично је уручена плакета, 

коју је примио Владанов син Милан, данашњи 

Председник Савеза Србије за дизање тегова.  

Овим је име Владана Михајловића још једном 

уписано златним словима у историју дизања 

тегова ...” 
 

Београд, 20. јун 2007. године 

Aутор текста: 

Саша Р. Петровић, 

новинар МИП радија 

� 
Од 2008. године,  

Светска федерација за дизање тегова је 

“Међународни меморијални турнир  

Владан Михајловић”   

укључила  у свој  

Календар такмичења. 



САВЕЗ СРБИЈЕ ЗА ДИЗАЊЕ ТЕГОВА 

 

 

 
Vladan Mihajlović (1940-1997) 

 
 

Broadcast on radio MIP 

 

"... Vladan Mihajlovic, former member of national 

weightlifting team, a member of the Weightlifting 

club "Partizan", Belgrade, and a longtime official in 

the sport, has recently been honored posthumously 

at the Congress of the International Weightlifting 

Federation. 

Mihajlovic was selected into the "Hall of Fame" of 

the sport of weightlifting on July 3
rd

, 1997, thirteen 

days before his death, and that he did not even 

know for this recognition.  

Vladan Mihajlovic was born on June 23, 1940. in 

Belgrade. In the period 1955. to 1961. he was a 

competitor, junior record holder and the Yugoslav 

national team member. From 1961. to 1994, he 

served as secretary, vice president and president of 

the Weightlifting Club „Partizan“. 

From 1968. until 1997. he served as Secretary 

General of the Yugoslav Weightlifting Federation. 

From 1993. until 1997. he was a member of the 

Presidency of the Yugoslav Olympic Committee. 

He was elected to membership and functions in the 

European and the International Weightlifting 

Federation. From 1973. to 1977. he was a member 

of the Executive Bureau of the European 

Weightlifting Federation, its Vice President from 

1977. to 1981, and in the period from 1981. to 

1991. he served as Secretary General of the 

organization. Member of the Executive Bureau of 

the International Weightlifting Federation he was in 

the period from 1988. until 1992. 

He researched history of the sport, weightlifting, 

and became a member of the International Society 

of Olympic Historians.  

 

In 1996. he was elected as a member of the 

Scientific & Research Committee in the 

International Weightlifting Federation. As a 

researcher and historian of sport, he specified 

information’s relating to weightlifting.  

The Congress of International Weightlifting 

Federation accepted the 1905
th

 as established year 

of World Federation for weightlifting, so that year 

is printed on its emblem. 

 

 
 

At the age of 29, Vladan Mihajlovic became an 

international referee. As the IWF official he 

participated in the Olympic Games in Munich 1972, 

Moscow 1980, Los Angeles 1984, Seoul 1988, 

Barcelona 1992, Atlanta 1996. He was referee at 

more than 30 European and World championships 

and over a hundred international competitions. 

For his work he got national and international 

awards. He got the Golden Plaque of SOFK Serbia, 

JSD Partizan Golden Plaque, Golden Plaque of the 

European and International Weightlifting 

Federation. He got a Medal of merit for people with 

a silver star. 

Vladan Mihajlovic died on July 16
th

, 1997. After 

his death, the family was informed that thirteen 

days earlier he received Award "Hall of Fame". At 

the International Weightlifting Federation 

Congress, held in Prague, June 9th this year, 

officially was presented a plaques, which received 

Vladan’s son Milan, President of the Serbian 

Weightlifting Federation. 

On that way, name of Vladan Mihajlovic once 

again was entered in the history of weightlifting 

with golden letters ...“  
 

Belgrade, June 20
th

, 2007. 

Written by: 

Sasha R. Petrovic, journalist 

MIP radio 

� 
Since 2008, the  

International Weightlifting Federation  

has been included  

„The International Tournament  

Vladan Mihajlovic Memorial“  

into its Calendar. 


