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                УДРУЖЕЊЕ ОДБОЈКАШКИХ ТРЕНЕРА СРБИЈЕ                       

                ASSOCIATION of  VOLLEYBALL COACHES of  SERBIA 

Београд, 04.12.2014. 

         Дел. бр. 43/14 

 

ИЗВЕШТАЈ  
о раду УОТС  

за 2014. годину 
 

У 2014. години Удружење одбојкашких тренера Србије обављало је редовне 
активности које произилазе из усвојеног Плана и програма рада oд којих 
издвајамо: 
 
 

Рад канцеларије Удружења 
Оперативним радом Удружење је било у сталном контакту са својим члановима 
(личним контактима, телефоном и путем е-маил порука) везано за решавање 
текућих питања - издавање потврда о чланству, ажурирање базе података и 
друго.  
 

У Удружење  се учланило 37 тренера и 9 статистичара ангажованих у клубовима 
Wiener Stadtische Суперлиге, Прве лиге и Друге лиге. Евидентирано је много више 
нових тренера који су ангажовани у клубовима регионалних лига и такмичењима 
млађих категорија. 
 

У складу са усвојеним Програмом рада  одржаване су седнице Председништва, 
Скупштине и Надзорног одбора Удружења. 
 

У складу са Апелом Министарства омладине и спорта, везано за помоћ 
поплављеним подручјима, и на иницијативу ОСС Председништво Удружења је 
донело одлуку да се прикључи акцији и изврши уплату финансијске помоћи у 
висини од 100.000,00 дин.  
 

Седница Скупштине Удружења одржана је 06.07.2014. г. На седници је извршена 
допуна броја делегата и новоименовани делегат Скупштине УОТС је Лазар 
Гроздановић. 
 

Стручни одбор Удружења је подржао предлог да се на основу предавања Дарка 
Закоча "Ситуациони тренинг", одржаном на семинару "Тренери за победе" 2013 
изради  ДВД који је подељен свим учесницима на семинару 2014. године. 
 
Едукација тренера 

Семинари за тренере и статистичаре 
Семинари за тренере и статистичаре су припремани и организовани са посебном 
пажњом. 
 

У организацији Одбојкашког савеза Србије и Удружења одбојкашких тренера 
Србије одржан је традиционални семинар "Тренери за победе" 2014. Спортски 
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центар Визура је 28.09.2014. г. био место окупљања 200 тренера и статистичара 
који ће у сезони 2014/2015 бити ангажовани у клубовима Wiener Stadtische 
Суперлиге, Прве и Друге лиге. Посебно треба истаћи чињеницу да је семинару 
присуствовало и 40-так тренера који су ангажовани за рад са млађим 
категоријама као и чланова Удружења који су тренутно без ангажмана. 
   

Семинар је отворио и све присутне поздравио, Зоран Гајић, члан Председништва 
Удружења одбојкашких тренера Србије. Полазнике је поздравио и Чедомир 
Недељковић, комесар такмичења Wiener Stadtische Суперлиге, који је испратио 
рад семинара до краја свих предавања. 
 

Прво предавање за тренере одржао је проф. др Владимир Копривица на тему 
"Периодизација у спортском тренингу – блок периодизација". После завршеног 
предавања уследила су питања присутних тренера која су се односила на 
конкретне ситуације са којима се сусрећу у раду. 
 

У наставку предавања Горан Градински, представник Удружења одбојкашких 
судија Србије, је указао на неке детаље значајне за тренере а везано за суђења у 
наступајућој сезони.  
 

У другом делу семинара предавање "Пријем сервиса и улога либера у савременој 
одбојци", одржао је проф. Владимир Јанковић. После теоријског увода професор 
Јанковић је тренерима, уз асистенцију тима јуниора Црвене звезде, приказао и 
практичне вежбе које тренери могу да примењују у раду са екипом. 
 

У делу семинара који је био намењен статистичарима Александар Рајчић је 
обрађивао тему "Комплетна скаутска припрема за утакмицу". Са статистичарима 
је симулирана процедура припрема за вођење статистике једног меча са свим 
неопходним детаљима за статистику у току утакмице. 
 

Поред семинара за тренере и статистичаре ангажоване у клубовима Wiener 
Stadtische Суперлиге, Прве и Друге лиге Удружење је заједно са Међуокружним, 
Окружним и Одбојкашким савезима региона реализовало и семинаре за тренере 
који су ангажовани у клубовима који се такмиче на нивоу Међуопштинских лига и 
лига млађих категорија. 
 

Члановима тренерске организације Београда, Удружења ОС нишавског региона, 
МОС Лесковац, ООС златиборског округа, МОС Зајечар, ОС Браничева, ОС 
Ваљева, МОС Крагујевац и МОС Краљево теоријска предавања праћена 
практичним демонстрацијама одржали су: Зоран Гајић, Горан Нешић,  Дарко 
Закоч и Драган Ђорђевић. 
 

На семинарима су обрађиване следеће теме: 
* Кондиционирање у млађим узрасним категоријама у одбојци 
* Принципи обуке техничких елемената 
* Елементи одбојке 
* Елементарна техника у одбојци са преласком на ситуациони тренинг 
* Ситуациони трениг 
 

Важно је напоменути да су се након предавања отварале дискусије у којима су 
присутни полазници семинара размењивали искуства са предавачима и кроз 
велики број постављаних питања и сами активно учествовали у раду семинара. 
 

Може се констатовати да су семинари били добро посећени и оцењени као 
изузетно успешни чему су у многоме допринели предавачи, еминентни стручњаци 
из одбојке и спорта. 
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 Стицање звања - Оперативни тренер - 
Удружење посебну пажњу посвећује едукацији тренера и с` тим у вези су чланови 
редовно обавештавани о расписаним конкурсима акредитованих установа и  
могућностима стицања звања Оперативни тренер. На основу достављених 
резултата са завршних испита претходно одржаних курсева може се закључити 
да су одбојкашки тренери били веома успешни. 
 
Веб страна Удружења – www.uots.org.rs 
Сталним настојањима да чланови Удружења, као и сви заинтересовани, буду 
информисани о актуелностима од значаја за одбојкашке тренере/статистичаре 
прилагођава се и садржај веб страница Удружења. Праћењем статистике сајта 
примећује се константни пораст приступа садржајима сајта као и све већи број 
редовних посета. 
 
Награде Удружења 
Плакете УОТС за најуспешније тренере за сезону 2013/2014 уручене су: 
* Дарку Закочу (ОК Партизан Визура, Београд) у конкуренцији клубова Wiener 
Stadtische  Супeрлиге за сениорке, и 
* Душку Николићу (ОК Црвена звезда, Београд), у конкуренцији клубова Wiener 
Stadtische  Супeрлиге за сениоре. 
 
У такмичењима млађих категорија најуспешнији тренери у сезони 2013/2014 били 
су: 
у категорији пионирки - Кочоски Александар, тренер ОК Црвена звезда, Београд 
у категорији кадеткиња и јуниорки - Радивојевић Слободан, тренер ОК Партизан 
Визура, Београд 
у категорији пионира – Величковић Богдан, тренер ОК Спартак, Љиг 
у категорији кадета и јуниора - Гавранчић Синиша, тренер ОК Војводина НС 
Семе, Нови Сад 
 
       Удружење одбојкашких тренера Србије 
         С е к р е т а р 
                 Зоран Николић 
 
 
         


