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                УДРУЖЕЊЕ ОДБОЈКАШКИХ ТРЕНЕРА СРБИЈЕ                       

                ASSOCIATION of  VOLLEYBALL COACHES of  SERBIA 

Београд, 11.02.2013. 
        Дел. бр. 14/13 
           

Извештај о раду  
УОТС за  2012. годину 

 
У складу са усвојеним Планом рада Удружење одбојкашких тренера Србије је у току 
2012. године реализовало следеће активности: 

 
1. Пријем нових чланова – ажурирање базе података  
 

Удружење одбојкашких тренера Србије је и 2012. године забележило повећање  
броја чланова и то, како тренера и статистичара ангажованих у клубовима у оквиру 
такмичења Wiener Stadtische Суперлиге, Прве лиге и Друге лиге, тако и броја 
тренера  ангажованих у клубовима регионалних лига и такмичењима млађих 
категорија. 
За потребе евиденције чланова формирана база података je редовно ажурирана. 
 
 

2. Издавачка делатност УОТС 
 

Опредељење Удружења тренера да се израда едукативног материјала у електронској 
форми континуирано настави и 2012. године  у складу је са одлуком Стручног 
савета УОТС да се тренерима и статистичарима пружи могућност сталног 
усавршавања. 
За потребе семинара "Тренери за победе" 2012. израђен је ДВД "Специјално 
поентирање на тренингу" аутора Драгана Нешића и ДВД „Уводно припремни део 
тренинга“  - аутор Владимир Банковић. Материјали су уручени полазницима 
семинара за тренере и статистичаре у 2012. години а постоји и велики интерес ван 
Удружења за оваквим материјалима. 
 

 

3. Семинари за тренере и статистичаре 
 

3.1 Семинар „Тренери за победе 2012“ 
 

Семинар „Тренери за победе“ 2012., за тренере Wiener Stadtische Суперлиге, Прве и 
Друге лиге, одржан је 04. октобра 2012. године у просторијама Спортског центра 
Шумице, Београд.  
Предавање на тему "Припреме за турнирски систем такмичења" одржали су Јовица 
Цветковић и Бранислав Јованов. 
Зорица Лазић, представник судијске организације Србије и Чедомир Недељковић, 
комесар такмичења УОКПЛ одржали су краће излагање везано за најављене промене 
правила игре одбојке и друге актуелности из одбојке. 
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Владимир Банковић, кондициони тренер женске сениорске репрезентације Србије, 
одржао је предавање на тему "Уводно припремни део тренинга". 
 

Семинар за статистичаре је окупио полазнике који ће у току сезоне 2012/2013 бити 
задужени за статистику утакмица. Предавање на тему "Стандардизација у scouting-у, 
анализа грешака код уноса елемената одбојкашке игре у *live* режиму рада" одржао 
је Александар Рајчић. 
 

Семинарима је присуствовало преко 300 тренера и статистичара. 
Присутним тренерима Wiener Stadtische Суперлиге, Прве и Друге лиге подељен је 
ДВД "Специјално поентирање на тренингу" аутора Драгана Нешића и ДВД „Уводно 
припремни део тренинга“ - аутор Владимир Банковић. 
Презентације предавања са семинара „Тренери за победе“ 2012. доступне су за 
преузимање на www.uots.org.rs у делу Едукација/Преузимање/Предавања. 
 
 

3.2 Семинари на регионалном нивоу 
 

 
Удружење одбојкашких тренера Србије је према плану за 2012. годину реализовало 
11 семинара за тренере који су ангажовани у клубовима који се такмиче у оквиру 
Међуопштинских лига и лига млађих категорија. 
На два одржана семинара у Београду и семинару у Новом Саду присуствовало је 
преко 200 тренера. На преосталим семинарима учешће је узело више од 200 тренера 
Међуокружних и окружних одбојкашких савеза. 
Сви учесници семинара добили су едукативни материјал – ДВД „Специјално 
поентирање“ у издању Удружења одбојкашких тренера Србије.  
Тренерска организација Београда је у оквиру првог семинара посебну пажњу 
посветила теми "Анализа Светског првенства Анкара 2011" уз излагање Милана 
Гршића. У оквиру другог семинара тема је била „Теоријске основе елемената 
одбојкашке технике“ а предавач Горан Нешић.  
Тренери златиборског округа су имали прилику да слушају предавање на тему 
"Теоријске и методичке основе одбојке" и "Тренинг дизача" за које је предавач био 
Горан Нешић.  
УОТ МОС Крагујевца је за семинар одредио тему "Рад са младима тј. млађим 
категоријама играча и играчица" коју је презентовао Бранислав Моро, Инструктор 
FIVB. Организација семинара је пружила могућност свим учесницима да искажу 
своја запажања у току предавања и на тај начин активно учествују у раду. Залагањем 
МОС Крагујевца у практичном делу семинара обезбеђено је учешће женских 
јуниорских екипа "Раднички" и "Крагуј". 
Удружење одбојкашких тренера ОС нишавског округа је обрађивало тему 
"Теоријске и методске основе елемената одбојкашке технике" за коју је предавач био 
Горан Нешић. Практичан део семинара обухватио је "Приказ тренинга дизача". 
Тренери браничевског округа су се бавили темом "Принципи моторичког учења" уз 
излагање Зорана Гајића. Присутни тренери су искористили прилику да уз 
многобројна питања размене искуства и чују мишљења искусног одбојкашког 
стручњака. 
У организацији УОТС и МОС Краљева одржан је семинар коме су присуствовали 
тренери који раде са млађим категоријама и у регионалној лиги. Предавање "Пријем 
сервиса" одржао је тренер Александар Петровић коме је у практичном делу 
семинара помогла јуниорска екипа ОК "Рибница". Окупљени тренери су након 
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формалног дела семинара рад наставили организовањем округлог стола о 
актуелностима везаним за одбојкашку игру.  
Сарадњом УОТС и МОС Зајечар организован је семинар за тренере који су 
ангажовани за рад са млађим категоријама и у регионалној лиги, под патронатом 
МОС Зајечар. Семинар је обухватио теоријски и практични део (у сали) на тему 
"Пријем сервиса" и предавање тренера Александра Петровића. По завршетку 
предавања одржан је округли сто. 
Семинар за тренере Колубарског округа обрађивао је тему "Теоријске основе 
елемената одбојкашке технике", са подтемом "Природна и лабораторијска селекција 
будућих одбојкаша и одбојкашица". Предавање је држала проф. Тамара Кораћ-
Живојиновић. У другом делу семинара присутни тренери су попуњавали тест 
познавања судијских правила који су решили на задовољавајућем нивоу. 
 
  
4. ICECP програм Међународног олимпијског комитета  
 
На предлог УОТС и Одбојкашког савеза Србије доцент др Неџад Османкаћ, члан 
стручног штаба ОК Војводина НС Семе, Нови Сад је био добитник стипендије 
"Школарина за тренере 2012" Међународног олимпијског комитета као представник 
Олимпијског комитета Србије. 
Османкаћ је био учесник програма едукације за тренере "International Coaching 
Enrichment Certificate Program" – ICECP. Програм је реализован у сарадњи 
Међународног олимпијског комитета са Универзитетом Delaware (САД) и 
Олимпијским комитетом Сједињених Америчких Држава.  За потребе овог  
програма Османкаћ је покренуо пројекат “Квалитативна анализа техничара у 
техничким и тактичким активностима”. Сви учесници програма ICECP су боравили 
у Сједињеним Америчким Државама у периоду од 24.09.-26.10.2012. године. У 
наведеном периоду релизована су прва три модула програма (Универзитет 
“Delaware”, Универзитет “Princeton” и тренинг центар америчког Олимпијског и 
Параолимпијског комитета у Колораду Спрингсу). Завршни део програма 
предвиђен је за период 01.05.-03.05.2013. године у Лозани, седишту Међународног 
олимпијског комитета где се очекује да сви учесници програма представе 
реализацију индивидуалних пројеката. 
 
 
5. FIVB курсеви 
 
Удружење је, путем web стране и електронских порука, обавештавало све 
заинтересоване тренере за похађање  FIVB  Coaching курсева о календару 
одржавања курсева, циљевима и типовима курсева, општим прописима, потребној 
документацији, формуларима за пријаву. 
 

Сви заинтересовани чланови Удружења, који су испунили услове за похађање 
одабраног курса, у канцеларији УОТС су добили оверену потребну документацију 
за пријаву.  
Два тренера су стекла сертификат FIVB III Level тако да сада 4 тренера имају 
сертификат највишег нивоа и  2 тренера имају сертификат  FIVB II Level. 
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6. Курс за оперативне тренере 
 

 
Центар за перманентно усавршавање кадрова из области физичког васпитања и 
спорта Факултета за спорт и физичко васпитање Универзитета у Београду од 
10.03.2012. године одржавао је наставу за Програм оспособљавања за звање 
Оперативни тренер. 
Распоред наставе био је доступан и на wеб страни УОТС. 
У складу са одредбама новог Закона о спорту (члан 23) курс је успешно завршило 
50 кандидата.  
 

Путем електронских порука и информацијама објављеним на веб страни Удружења  
сви чланови, тренерске комисије и сви заинтересовани се обавештавају о 
могућностима пријаве за Програм оспособљавања за звање Оперативни тренер на 
акредитованим установама. 

 
 

 
7. Усклађивање правних аката Удружења са одредбама новог Закона о спорту, 

Статута ОСС и других позитивних прописа 
 

 
На редовној седници Скупштине УОТС одржаној 17.03.2012. године усвојен је 
предлог измена Статута УОТС у складу са одредбама новог Закона о спорту 
Републике Србије.  
На истој седници усвојен је и предлог Пословника о раду органа УОТС. 
 

 
8. Фонд за помоћ тренерима  

 
На предлог чланова Скупштине УОТС, на седници одржаној 17.03.2012. године, 
формиран је Фонд за помоћ тренерима. Одлуком је предвиђено да се Фонд 
формира: уплатама чланова Удружења по слободној вољи и у износу који сам 
уплатилац одреди, и донацијама. 
Средства Фонда могу се користити искључиво наменски – за помоћ тренерима по 
одлукама Председништва УОТС. 
Уплате могу вршити физичка или правна лица (институције, фирме, клубови, ...). 

 
 

9. Datavolley презентација 
 

Удружење одбојкашких тренера Србије, Факултет за спорт и туризам Нови Сад и  
Одбојкашки клуб Војводина НС Семе, Нови Сад у суботу, 25.02.2012. године, 
организовали су презентацију новог начина анализе података. 
Презентација је одржана у просторијама Факултета за спорт и туризам Нови Сад. 
Излагање је било подељено у две теме: 

* Volleyball Scouting: Click & Scout   
* Video Analysis for Volleyball and other sports (Football, Basketball)  

Предавач је био господин Cirillo Gianni, директор компаније Data Project, Болоња.  
Предавању је присуствовало преко 50 тренера из Србије. 
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10. Предавање ОТС ОСНО Ниш 
 

 Удружење одбојкашких тренера ОС Нишавског округа одржало је 15. септембра 
2012. године стручно предавање са темом "Развој снаге у спорту“ за чланове 
Удружења одбојкашких тренера Одбојкашког савеза Нишавског региона. 
Предавач на семинару био је проф. др Михајло Костић. 

 
 

11. Предавање  УОТС 
 

Финале Купа Србије 2012/2013 за одбојкашице био је повод за окупљање чланова 
Удружења одбојкашких тренера Србије и стручна предавања у циљу даље 
едукације и размене искустава. 
Предавање за тренере на тему: "Разлике у тренингу одбојке између УСА и Европе" 
одржао је Доцент др Неџад Османкаћ, члан стручног штаба ОК Војводина НС 
Семе, Нови Сад, као учесник програма едукације за тренере "International Coaching 
Enrichment Certificate Program" – ICECP. Предавање је било прилика да се 
члановима УОТС пренесу запажања са краћег боравка у Америци. Предавање је 
пратила и презентација која је присутним тренерима указала на искуства која се 
примењују у Северној Америци и праксу тренинга одбојке у Европи. Приказан је и 
видео материјал са предавања и вежби које су се одвијале на универзитету Delawer, 
универзитету Princeton и у кампу Олимпијског комитета САД (USOC) у Колораду 
Спрингсу. На крају предавања присутни тренери су имали могућности да 
постављају питања о представљеном програму. 
Предавању је присуствовало преко 50 учесника међу којима и угледни тренери и 
статистичари, чланови Удружења одбојкашких тренера Србије. 
У краћем излагању тренерима се обратила и Александра Милосављевић која је 
укратко представила позитивне законске прописе везано за преглед спортиста са 
посебним освртом на процедуре прегледа спортиста млађих од 16 година. 
Тема "Анализа овогодишње полусезоне и правци развоја скаутинга у одбојци" била 
је основа за предавање Доц. др Неџада Османкаћа и инг Саше Јоксимовића којима 
су се придружили са својим запажањима и гости – новинари: Игор Јагличић и 
Синиша Стојменовић. Након предавања присутни статистичари су учествовали у 
дискусији која је довела до значајних предлога за наставак рада недавно формиране 
Комисије за скаутинг Удружења одбојкашких тренера Србије. 

 
 

 

12. 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 и статистичаре. У току 2012. године настављено је са 
проширивањем садржаја 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 и статистичаре. Међу новим 
садржајима издвајају се стране посвећене тренерима доајенима и оним тренерима 
који више нису са нама а оставили су дубог траг у раду и развоју многих генерација 
тренера. 
Поред вести, где се објављују информације из делокруга УОТС, ОСС, Европске 
одбојкашке конфедерације – CEV и Светске одбојкашке федерације - FIVB на веб 
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страни су, између осталог, 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 и информације о најновијим издањима везано за одбојку, на 
српском и страним језицима. 

 
 
13. Скаутска комисија Удружења одбојкашких тренера Србије  

 
Одлуком Председништва УОТС од 25.12.2012. године формирана је Скаутска 
комисија УОТС која ће радити у саставу: Саша Јоксимовић, председник Комисије, 
Неџад Османкаћ, Драган Цветковић и Александар Цветковић. 
У доношењу Одлуке о оснивању Скаутске комисије Председништво се руководило 
чињеницом да у оквиру Удружења одбојкашких тренера од 1996. године раде и 
скаути који својим радом кроз семинаре доприносе усавршавању млађих тренера и 
скаута. 
Рад скаута је значајно интензивиран од 2000. године и изузетно долази до изражаја 
2005. године када је уведено званично вођење статистике путем Datavolley система 
у праћењу такмичења Суперлиге Србије. 
 

 

14.     Награде Удружења најуспешнијим тренерима 
 
 

Одлуком Председништва УОТС додељене су Плакете за изузетан допринос 
афирмисању одбојкашких тренера на клупском и репрезентативном нивоу 
тренерима доајенима који су имали значајан утицај на генерације одбојкашких 
тренера.  
Срђану Илићу је уручена Плакета 12.01.2012. године на свечаности у Новом Саду а  
Сави Гроздановићу, Лазару Гроздановићу и Љубомиру Аћимовићу Плакете су 
уручене на пригодној свечаности на утакмици Wiener Stadtische Superlige Црвена 
звезда – Партизан 02.02.2012. године.  
 

Плакете УОТС за најуспешније тренере за сезону 2011/2012. уручене су:  
• Ратку Павличевићу (ОК Црвена звезда) у конкуренцији клубова Wiener 

Stadtische Суперлиге за сениорке, и 
• Жељку Булатовићу (ОК Црвена звезда) у конкуренцији клубова Wiener 

Stadtische Суперлиге за сениоре. 
 

Дипломе УОТС за тренере најуспешнијих клубова млађих категорија у женској 
конкуренцији у сезони 2011/2012 додељене су Жељку Шћепановићу, који је као 
тренер пионирки, кадеткиња, и јуниорки ОК Визура Вол Арт, Београд освојио 
титуле првака Србије. 
У сезони 2011/2012 дипломе за тренере у мушкој конкуренцији додељене су Николи 
Ђуричићу, ОК Ас, Београд за освојено првенство Србије у конкуренцији пионира, 
Бојану Михајловићу тренеру ОК Обреновац, Обреновац за остварени успех у 
конкуренцији кадета. У конкуренцији јуниора диплома је додељена Синиши 
Рељићу, тренеру ОК Војводина НС Семе, Нови Сад за освојено првенство Србије у 
конкуренцији јуниора. 
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Посебно признање, “Златна плакета” Удружења одбојкашких тренера Србије, 
уручено је Зорану Гајићу за остварене врхунске резултате и достојно 
репрезентовање Удружења одбојкашких тренера Србије у свету. 
Зоран Гајић је дуги низ година обављао дужност председника Удружења 
одбојкашких тренера Србије и био први тренер мушке сениорске репрезентације 
Југославије. 
Свечани чин уручења уприличен је у току финалног меча 47. Купа Србије за 
одбојкашице између Визуре Вол Арт и Црвене звезде 10.02.2013. године. 

 
 

15. Успеси тренера/статистичара чланова УОТС  
 
• Ратко Павличевић, први тренер ОК Црвена звезда, - 15-та титула победника 

Купа Србије.  
• Тренери Никола Салатић, Страхиња Козић, статистичар Неџад Османкаћ, ОК 

Војводина НС Семе Нови Сад – 13.-та титула победника Купа Србије. 
• Тренери Жељко Булатовић и Душко Николић, статистичар Небојша Протић, ОК 

Црвена звезда – титула првака Wiener Stadtische Суперлиге у конкуренцији 
сениора у сезони 2011/2012  

• Тренери Ратко Павличевић и Никола Милосављевић, статистичар Александар 
Цветковић, ОК Црвена звезда - шампионске титуле Wiener Stadtische Суперлиге 
у конкуренцији сениорки за сезону 2011/2012.  

• Тренери Ратко Павличевић и Марко Гршић, женска јуниорска репрезентација 
Србије - сребрна медаља на XXIII Европском првенству 2012 у Анкари. 

 
Успеси тренера ангажованих у иностраним клубовима у сезони 2011/2012 
• Игор Колаковић и Драган Кобиљски, АЦХ Волеј Љубљана, Словенија - 

шампионска титула  Словеније 
• Зоран Гајић, тренер ОК Рабита, Баку, Азербејџан - титула првака Азербејџана 
• Тренери Дарко Закоч и Предраг Зуцовић, ОК Томис Констанца, Румунија - 

титула шампиона Румуније. 
• Слободан Ковач, ОК SIR SAFETY, Перуђа, Италија - улазак у италијанску А1 

лигу. 
• Тренер Александар Сеничић, скаут и тренер јуниора Милан Симојловић, 

Одбојкашки клуб Казма, Кувајт - освајање три шампионата Кувајта 
• Александар Петровић, ОК Al Shabab Al Arabi, Дубаи - вицешампионска титула у 

Лиги Емирата и освајање President Cup-а. Утакмици финала President cup-а 
присуствовао је и председник FIVB, господин Jizhong Wei који је доделио пехар 
и медаље учесницима. 

• Радослав Свирчев и Александар Петровић, ОК Al Shabab Al Arabi, Дубаи – 
Супер Куп 

 
       Удружење одбојкашких тренера Србије 
            П р е д с е д н и к 
       др Богдан Сретеновић  


