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                УДРУЖЕЊЕ ОДБОЈКАШКИХ ТРЕНЕРА СРБИЈЕ                       

                ASSOCIATION of  VOLLEYBALL COACHES of  SERBIA 

         Београд, 08.03.2012. 

         Дел. бр. 16/12 

       

     

Извештај о раду  

УОТС за  2011. годину 
 

Удружење одбојкашких тренера Србије је у току 2011. године обављало активности из 

усвојеног Плана рада од којих се могу издвојити: 

 

1. Ажурирање базе података чланова Удружења  
 

Удружење одбојкашких тренера Србије је 2011. године забележило увећање броја 

чланова. За потребе евиденције чланова формирана база података je редовно 

ажурирана. 
 

 

2. Издавачка делатност УОТС 
 

Током 2011. године Удружење је наставило са израдом едукативног материјала у 

електронској форми. Посебна пажња је посвећена пријему сервиса као једном од 

елемената одбојкашке игре и урађено је ДВД издање „Пријем сервиса“. 

Ово издање је подељено свим учесницима организованих семинара у 2011. години 

али је изазвало пажњу и ван Удружења. 

Такође, обављене су припреме за израду ДВД издања за потребе семинара "Тренери 

за победе" 2012. – "Специјално поентирање на тренингу" (Драган Нешић). 
 

 

3. Семинари за тренере и статистичаре 

 

3.1 Семинар за тренере Суперлиге, Прве и Друге лиге 
 

Семинар „Тренери за победе“ 2011., за тренере Суперлиге, Прве и Друге лиге, 

одржан је 01. октобра 2011. године  у просторијама Спортског центра Шумице, 

Београд.  

Одржана су предавања: 

- „Припремни период у одбојци” - предавач др Горан Нешић, 

- „Специјално поентирање на тренингу“ - предавач Драган Нешић,  

- „Могућности коришћења два либера у току утакмице према новим правилима“ -  

предавач Горан Градински. 

Истог дана одржан је семинар за статистичаре. Предавач је био Дарко Митровић а 

тема предавања "Video Sharing Data Volley”. 

Семинарима је присуствовало преко 300 тренера и статистичара. 

Присутним тренерима Суперлиге, Прве и  Друге лиге подељен је едукативни 

материјал  у електронској форми – ДВД „Пријем сервиса". 

Семинару је присуствовало и 20 тренера из Одбојкашког савеза Црне Горе. 
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3.2 Семинари на регионалном нивоу 
 

Одржано је 10 семинара за тренере ангажоване у клубовима регионалних лига и 

такмичењима млађих категорија у сарадњи са: ОС Војводине, ОС Нишког округа, 

ОС Београда (2 семинара), МОС Крагујевца, МОС Краљева, ОС Браничева, ООС 

Златиборског округа, ООС Ваљева, МОС Лесковца и МОС Зајечара. 

Предавачи на семинарима су били:  Богдан Сретеновић, Горан Нешић, 

ДраганЂорђевић, Милан Ђуричић, Саша Јоксимовић и Слободан Галешев. 

Семинарима су биле обухваћене теме за које су тренерске комисије региона изразиле 

посебан интерес:  

 „Елементи технике везани за одбрану (блок и поље) – ситуациони тренинг“, 

 „Тренинг младих одбојкаша“, 

 „Методика учења сервиса и пријема сервиса у одбојци“, 

 „Сервис и пријем сервиса у савременој одбојци, са преласком на ситуационе 

тренинге“, 

 „Елементи одбране са преласком на ситуациони тренинг“, 

 „Анализа противника (Скаутинг и статистика без компјутера)“, 

 „Микро-циклус у такмичарском периоду“, 

 „Анализа тренинга у такмичарском периоду“, 

 „Алгоритми етапних циљева обуке елемената технике у одбојци“, 

 „Одбрана у одбојци“, 

 "Анализа дизача код помереног пријема – примери из сениорске 

репрезентације Србије". 
 

Свим полазницима семинара подељен је едукативни материјал у електронској форми 

– ДВД „Пријем сервиса". 
         
 

4. Курс за оперативне тренере 
 

У складу са одредбама новог Закона о спорту (члан 23) чланови Удружења су 

обавештавани о активностима које се предузимају везано за Програм оспособљавања 

за звање Оперативни тренер. 

Путем електронских порука и информацијама објављеним на веб страни Удружења 

обавештени су сви чланови Удружења, тренерске комисије и сви заинтересовани да 

се могу пријавити за Програм оспособљавања за звање Оперативни тренер. 

Списак пријављених преко УОТС је достављен Факултету спорта и физичког 

васпитања, Београд. 

Чланови Удружења су обавештени и о објављивању Конкурса за упис кандидата на 

Програм  за стручну оспособљеност III нивоа у спорту за звање Оперативни тренер у 

спорту (све спортске гране) Центра за перманентно образовање кадрова у области 

физичког васпитања и спорта Факултета спорта и физичког васпитања. 
 

 

5. Усклађивање правних аката Удружења са одредбама новог Закона о 

спорту, Статута ОСС и других позитивних прописа 
 

Председништво УОТС је припремило предлог новог Статута УОТС на основу 

одредби члана 106. Закона о спорту (“Службени гласник РС” бр. 24/11) за усвајање 

на седници Скупштине Удружења одбојкашких тренера Србије. Поред Статута 

Председништво је разматрало и предлог Пословника о раду органа УОТС који је 

припремљен за седницу Скупштине. 
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На основу Закона о спорту (члан 23., 24., 25. и  26. ) и Правилника о номенклатури 

спортских занимања и звања (члан 3.) Удружење одбојкашких тренера Србије је 

извршило усклађивање занимања одбојкашких тренера којим се утврђују звања 

тренера који могу бити ангажовани у клубовима Суперлиге и Прве лиге (тренер -

експерт, тренер и оперативни тренер). 

Утврђено је да у клубовима Друге лиге, регионалних лига и клубовима који 

учествују у такмичењу млађих категорија могу бити ангажовани тренери који имају 

звања тренер - експерт, тренер, оперативни тренер и тренер – приправник. 

Номенклатуром је предвиђено да клубови свих нивоа такмичења у свом раду могу 

ангажовати и статистичаре. 
 

 

6. Web страна Удружења одбојкашких тренера Србије - www.uots.org.rs 
 

Удружење је посебну пажњу посветило комуникацији са члановима и могућностима 

обавештавања о актуелностима у свету одбојке које се односе на одбојкашке 

тренере. С тим у вези извршен је редизајн веб стране УОТС која је уређена тако да 

на једноставан и функционалан начин члановима Удружења и свим заинтересованим 

пружа информације од интереса за одбојкашке тренере. 

Поред вести, где се објављују информације из делокруга УОТС, ОСС, Европске 

одбојкашке конфедерације – CEV и Светске одбојкашке федерације - FIVB на веб 

страни су доступне и информације о Удружењу, члановима (тренерима и 

статистичарима), тренерима лиценцираним у Међуокружним и Међуопштинским 

Одбојкашким савезима. У оквиру посебног дела веб стране који се односи на 

едукацију омогућено је преузимање докумената са предавања одржаних семинара.  
 

 

7. Награде Удружења одбојкашких тренера најуспешнијим тренерима 
 

Удружење одбојкашких тренера Србије сваке године традиционално додељује 

награде најуспешнијим тренерима по завршетку сезоне. Удружење је 2011. године, 

у циљу даљег промовисања одбојкашких тренера свих такмичарских категорија, 

донело одлуку да се тренерима најуспешнијих клубова у конкуренцији млађих 

категорија додељују дипломе.   

Председништво је донело одлуку да тренерима доајенима који су имали значајан 

утицај на генерације одбојкашких тренера доделе посебне плакете Удружења – 

Плакете за изузетан допринос афирмисању одбојкашких тренера на клупском и 

репрезентативном нивоу. Добитници плакета су Сава Гроздановић, Лазар 

Гроздановић, Срђан Илић и Љубомир Аћимовић. 

Плакете УОТС за најуспешније тренере за сезону 2010/2011. уручене су на 

пригодној свечаности утакмице Светске лиге 04.06.2011. године Ратку Павличевићу 

(ОК Црвена звезда) у конкуренцији клубова Wiener Stadtische Суперлиге за 

сениорке и Милану Жарковићу (ОК Партизан) у конкуренцији за сениоре. 

 

 

       Удружење одбојкашких тренера Србије 

            П р е д с е д н и к 

       др Богдан Сретеновић  
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