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                УДРУЖЕЊЕ ОДБОЈКАШКИХ ТРЕНЕРА СРБИЈЕ                       

                ASSOCIATION of  VOLLEYBALL COACHES of  SERBIA 

Београд, 21.03.2014. 

        Дел. бр. 05/14 

           

Извештај о раду  

УОТС за  2013. годину 
 

Према усвојеном Плану рада Удружењe одбојкашких тренера Србије је у току 2013. 

године реализовало следеће активности: 

 

1. Пријем нових чланова – ажурирање базе података  
 

Током 2013. године у Удружење се учланило 42 тренера и 5 статистичара 

ангажованих у клубовима у оквиру такмичења Wiener Stadtische Суперлиге, Прве 

лиге и Друге лиге, а број тренера  ангажованих у клубовима регионалних лига и 

такмичењима млађих категорија је знатно већи. 

База података са евиденцијом чланова је редовно ажурирана. 
 

 

2. Издавачка делатност УОТС 
 

На основу одлуке Стручног одбора Удружења током 2013. настављена је израда 

едукативног материјала у електронској форми којим се посебно скреће пажња на 

поједине елементе одбојкашке игре. 

 

 

3. Семинари за тренере и статистичаре 

 

3.1 Семинар „Тренери за победе 2013“ 
 

Семинар „Тренери за победе“ 2013., за тренере Wiener Stadtische Суперлиге, Прве и 

Друге лиге, одржан је 03. октобра 2013. године у просторијама Спортског центра 

Шумице, Београд.  

 

Тема предавања на семинару за тренере је била „Ситуациони тренинг кроз примену 

екипних вежби (примери екипних вежби 6 на 6)“. Предавање је одржао Дарко Закоч. 

У наставку семинара организована је трибина на тему "Актуелности у свету одбојке" 

где је полазницима омогућено да постављају питања и размене искуства са 

истакнутим тренерима. 

Свим присутним тренерима уручена је показна табла са шемом одбојкашког терена 

за практичан приказ игре током утакмице посебно израђена за потребе УОТС. 

 

Семинар за статистичаре је одржан у малој сали Спортског центра Шумице, Београд. 

Тема предавања је била „Комплетна скаутска припрема за утакмицу“. Предавачи су 

били Саша Јоксимовић и Бојан Перовић. 
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За потребе семинара за статистичаре припремљена је скрипта која садржи 

појашњења везано за Data Project. 
 

Семинарима је присуствовало преко 250 тренера и статистичара. 

 

 

3.2 Семинари на регионалном нивоу 
 

Удружење одбојкашких тренера Србије је у сарадњи са Међуокружним, Окружним 

Одбојкашким савезима у 2013. години реализовало  семинаре за тренере који су 

ангажовани у клубовима који се такмиче на нивоу Међуопштинских лига и лига 

млађих категорија. 

Тренерска организација Београда је одржала семинар на тему „Предности и 

недостаци композиције тима 4:2 у одбојци“. Предавање је одржао проф. др Предраг 

Немец. 

Међуокружни ОС Крагујевца се определио да тема семинара буде „Методика у 

обуци одбојкаша“. Предавач присутним тренерима је био Зоран Гајић. 

 

Тренерима Удружења одбојкашких тренера ОС нишавског округа, МОС Лесковац, 

ООС златиборског округа и ОС Браничева семинар се састојао од теоретског и 

практичног дела. У оквиру теоретског предавања тема је била „Сензитивни периоди 

у развоју моторике у одбојци“. Практични део семинара односио се на „Методе 

учења пријема сервиса у одбојци“. Предавач је био Горан Нешић. 

 

У организацији УОТС и МОС Краљева одржан је семинар коме су присуствовали 

тренери који раде са млађим категоријама и у регионалној лиги. Предавање "Сервис 

и пријем сервиса" одржао је Драган Ђорђевић. 

У показном тренингу учествовала је јунирска екипа ОК Техничар, Краљево. 

Семинар са истом темом одржан је и у Новом Пазару. 

 

Сарадњом УОТС и МОС Зајечар организован је семинар за тренере који су 

ангажовани за рад са млађим категоријама и у регионалној лиги, у надлежности  

МОС Зајечар. Предавање "Сазревање и формирање спортског карактера играча" је 

одржао Јовица Цветковић. 

 

Семинар одржан у Ваљеву био је на тему "Елементарна техника са преласком на 

ситуациони тренинг“. Предавач на семинару је био Драган Ђорђевић. 

 

Сви тренери који су присуствовали семинарима за тренере регионалних лига и 

млађих категорија добили су ДВД издање Удружења одбојкашких тренера Србије: 

„Уводно припремни део тренинга“. 

 

3.3 Предавања УОТС  

 

Финални турнир Купа Србије за одбојкашице 2012/2013 био је прилика да Удружење 

одбојкашких тренера организује предавање за тренере и статистичаре. Тренери су 

имали прилику да прате предавање на тему "Разлике у тренингу одбојкаша УСА и 

Европе" – предавач: Неџад Османкаћ.  

У наставку Неџад Османкаћ и Саша Јоксимовић су присутнима изложили "Анализу 

сезоне 2012/2013 – Скаутинг и правци развоја скаутинга у одбојци" 
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4. FIVB курсеви 

 

Канцеларија УОТС је, путем обавештења објављених на веб страни Удружења, 

електронских порука, а по потреби и додатним информацијама обавештавало све 

заинтересоване тренере за похађање  FIVB Coaching курсева, о календару 

одржавања курсева, циљевима и типовима курсева, општим прописима, потребној 

документацији, формуларима за пријаву.   
 

        

 

5. Курс за оперативне тренере 
 

 

У циљу информисања чланова Удружења о могућностима за стицање звања 

Оперативни тренер обавештења акредитованих установа о расписаним Конкурсима 

за Програм оспособљавања објављивана су на веб страни Удружења и достављана 

члановима путем маил порука. 

 
 

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

 

Веб страна Удружења је и током 2013. године служила да се чланови Удружења, 

као и сви заинтересовани, информишу о актуелностима од значаја за 

тренере/статистичаре. 

Према исказаном интересовању чланова извршена је допуна садржаја што ће се 

наставити и у наредном париоду. 

 

 

7. Награде Удружења најуспешнијим тренерима 
 

Одлуком Председништва УОТС додељена је посебна Плакета Зорану Гајићу за 

остварене врхунске резултате  и репрезентовање Удружења одбојкашких тренера 

Србије. 
 

Плакете УОТС за најуспешније тренере за сезону 2012/2013. уручене су:  

 Ратку Павличевићу (ОК Црвена звезда) у конкуренцији клубова Wiener 

Stadtische Суперлиге за сениорке, и 

 Душку Николићу (ОК Црвена звезда) у конкуренцији клубова Wiener Stadtische 

Суперлиге за сениоре. 
 

Дипломе УОТС за тренере најуспешнијих клубова млађих категорија у женској 

конкуренцији у сезони 2012/2013 додељене су Жељку Шћепановићу, тренеру 

пионирског и кадетског тима ОК Визура, Београд, и тренеру Слободану 

Радивојевићу, ОК Визура, Београд за освојено првенство Србије у конкуренцији  

јуниорки. 

 

У сезони 2012/2013 дипломе за тренере у мушкој конкуренцији додељене су Бојану 

Михајловићу, ОК Обреновац, Обреновац за освојено првенство Србије у 

конкуренцији пионира, Душану Илићу тренеру ОК Црвена звезда, Београд за 

остварени успех у конкуренцији кадета. Драгану Чучковићу, тренеру ОК Војводина 

НС Семе, Нови Сад додељена је диплома за освојено првенство Србије у 

конкуренцији јуниора. 
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8. Остварени резултати чланова Удружења  

 

 Тренер женске јуниорске репрезентације Србије, Ратко Павличевић остварио 

је успех пласманом на XVII Светско првенство 2013. 

 Мушка јуниорска репрезентација остварила пласман на XVII Светско 

првенство 2013 – Тренер: Синиша Рељић 

 Драган Кобиљски, као помоћни тренер националне селекције Катара освојио 

је сребрну медаљу на 9. Турниру голфских земаља одржаном у Дохи. 

 Тренери Зоран Терзић и Бранко Ковачевић са сениорском репрезентацијом 

одбојкашица Србије освојили бронзану медаљу на XXI Гран Прију 2013. 

 Горан Илић са клубом Банијас, Абу Даби – УАЕ освојио титулу Вице 

шампиона у Купу Председника и Куп Федерације. 

 Игор Колаковић и Страхиња Козић као тренери мушке сениорске 

репрезентације Србије освојили бронзану медаљу на XXVIII Европском 

првенству 2013. 

 Игор Колаковић и Томислав Кукањац, тренери млађих сениора Србије 

освојили сребрну медаљу на I Светском првенству 2013. за играче до 23 г. 
 

 

 

       Удружење одбојкашких тренера Србије 

            С е к р е т а р 

         Зоран Николић  


