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                УДРУЖЕЊЕ ОДБОЈКАШКИХ ТРЕНЕРА СРБИЈЕ                       

                ASSOCIATION of  VOLLEYBALL COACHES of  SERBIA 

 
Београд, 21.12.2015 

        Дел. бр. 59/15 

 

Извештај  

о раду УОТС  

за 2015. годину 
 

Удружење одбојкашких тренера Србије је у току 2015. године обављало  
активности у складу са усвојеним Планом и програмом рада Удружења 
oд којих издвајамо: 

 

Рад канцеларије Удружења 

Током 2015. године  Удружење се бавило текућим питањима од значаја 
за чланове Удружења - издавање потврда о чланству, ажурирање базе 
података, организовање семинара и рада тела УОТС (Председништво, 
Скупштина, Стручни одбор, Надзорни одбор). 

Регистрован је значајан број нових чланова Удружења у статусу тренера 
и  статистичара ангажованих у клубовима Wiener  Stadtische Суперлиге, 
Прве лиге и Друге лиге каи и тренера који су ангажовани у клубовима 
регионалних лига и такмичењима млађих категорија. 

Надзорни одбор Удружења одржао је седницу 25.03.2015. године на којој 
је разматрана реализација Програма рада и финансијског пословања за 
2014. годину. 

Изборна седница Скупштине УОТС одржана је 14.06.2015. г. у 
просторијама СЦ „Шумице“. На седници је једногласно изабран др 
Богдан Сретеновић за председника Удружења са мандатом 2015-2019. г. 
За потпредседника Председништва Удружења делегати Скупштине су 
изабрали Слободана Галешева. За чланове Председништва УОТС 
изабрани су Горан Нешић, Зоран Гајић и Ратко Павличевић. 

За делегате Скупштине УОТС изабрани су: др Богдан Сретеновић, Горан 
Нешић, Зоран Гајић, Ратко Павличевић, Слободан Галешев, Ненад 
Османкаћ, Дарко Закоч, Бошко Мачужић, Јовица Цветковић, Зоран 
Терзић, Слободан Ковач, Топлица Стојановић и Лазар Гроздановић. 
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На седници одржаној 14.06.2015. године вођена је дискусија о предлогу 
састава Стручног одбора УОТС. Донета је одлука да се изврше додатне 
консултације и Стручни одбор именује на наредној седници Скупштине. У 
складу са овом одлуком одржана је седница Скупштине 16.10.2015. на 
којој је једногласно усвојена одлука о именовању Стручног одбора у 
следећем саставу: Лазар Гроздановић, председник, Јовица Цветковић, 
Зоран Гајић, Горан Нешић, Дарко Закоч, Жељко Булатовић,  Миодраг 
Кијац, Неџад Османкаћ и Топлица Стојановић.  

УОТС је учествовао у припреми одређених нормативних аката 
Одбојкашког савеза Србије: 

 Номенклатура тренерских звања 

 Правилник о дозволи за рад спортских стручњака – тренера у 
области одбојкашког спорта 

Удружење одбојкашких тренера Србије је приредило ново ДВД издање 
на основу предавања проф. др Владимира Копривице на тему 
"Периодизација у спортском тренингу – блок периодизација", одржаном 
на семинару 2014. године. Сви полазници семинара одржаних у 
припреми за такмичарску сезону 2015/2016 добили су примерак горе 
поменутог издања. 

 

Едукација тренера 

Семинари за тренере и статистичаре 

Организацији семинара за тренере и статистичаре посвећена је посебна 
пажња. 

У организацији Одбојкашког савеза Србије и Удружења одбојкашких 
тренера Србије 11.09.2015. године одржан је традиционални семинар 
"Тренери за победе" 2015. Први део семинара за тренере и статистичаре 
који ће у сезони 2015/2016 бити ангажовани у клубовима Wiener 
Stadtische Суперлиге, Прве и Друге лиге одржан је у Спортском  центру 
„Шумице“.  

Предавања за тренере су одржали: 

 Селектор мушке сениорске репрезентације Никола Грбић, тема: 
Тактичка припрема репрезентације“ 

 Кондициони тренер сениорске репрезентације Данило Брамард, 
тема: „Основни принципи физичке припреме спортиста 
примењених у одбојци“. 

 Представник Организације одбојкашких судија Србије, Горан 
Градински, тема: Актуелности везано за суђење утакмица у 
такмичарској сезони 2015/2016. 

Практични део семинара одржан је у Спортској хали „Вождовац“. 
Тренери су имали прилику да присуствују тренингу сениорске 
репрезентације. Никола Грбић је присутним тренерима давао краћа 
објашњења вежби које су реализоване на тренингу, у складу са фазом 
припрема, за учешће на Европском првенству (избор и трајање вежби, 
број понављања, ...). 
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Семинару је присуствовало око 250 тренера. Посебно радује да су и ове 
године у значајном броју семинару  присуствовали и тренери који су 
ангажовани за рад са млађим категоријама као и чланови Удружења који 
су тренутно без ангажмана.   

Реализацију семинара за статистичаре водио је Саша Јоксимовић који је 
био и ментор презентације „Увод статистичара за рад у Data Volley-u“. 
Полазницима семинара презентацију је изложио Фахрудин Коцо, скаут 
јуниорске репрезентације и ОК Нови Пазар. Присутним статистичарима 
указано је на све неопходне радње које је потребно предузети у току 
припреме за утакмицу као и обавезе након завршене утакмице. Део 
предавања био је посвећен критеријумима елемената игре и практичним 
саветима како ефикасније водити статистику утакмице. 

 

У сарадњи са Међуокружним и Окружним Одбојкашким савезима 
региона/округа УОТС је реализовало и семинаре за тренере који су 
ангажовани у клубовима који се такмиче на нивоу Међурегионалних,  
општинских 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: Владимир 
Грбић, Бошко Мачужић, Јовица Цветковић, проф. др Мирослав 
Миланков, проф. др Марко Стојановић, проф. др Горан Нешић и Горан 
Градински. 

На семинарима су обрађиване следеће теме: 
* Елементарна одбојкашка техника и темељи будуће српске школе 
одбојке 
* Повреда предњих укрштених лигамената код спортиста  
* Тренинг за физички развој младих спортиста – савремени трендови 
* Структура и модели тренинга 
* Карактеристике играчке улоге средњег блокера у одбојци 
* Измене званичних правила одбојке – поступци судија 
 

Након предавања присутни полазници су учествовали у дискусијама у 
којима су  размењивана искуства са предавачима кроз велики број 
постављених питања. 

Истакнути стручњаци из одбојке и спорта су умногоме допринели 
великом интересовању и посећености организованих семинара. 

 

 Стицање звања - Оперативни тренер - 

У складу са раније донетим одлукама Председништва и Стручног одбора 
УОТС, везано за едукацију чланова Удружења, настављена је пракса 
сарадње са акредитованим установама по основу расписаних конкурса 
за стицање звања Оперативни тренер.  
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Полазници стручног оспособљавања за стицање звања Оперативни 
тренер одбојке са високим оценама су завршили едукацију. 

 

Веб страна Удружења – www.uots.org.rs 

Удружење Одбојкашких тренера за своје чланове и све заинтересоване 
редовно ажурира садржај веб странице Удружења. Према доступној 
статистици администратора веб стране на недељном нивоу се бележи 
до 2.000 приступа сајту. 
 
 
Награде Удружења 
 
Плакете УОТС за најуспешније тренере за сезону 2014/2015 уручене су: 
* Радивојевић Слободану (ОК Визура, Београд) у конкуренцији клубова 
Wiener Stadtische  Суперлиге за сениорке, и 
* Козић Страхињи (ОК Војводина НС Семе, Нови Сад), у конкуренцији 
клубова Wiener Stadtische  Суперлиге за сениоре. 
 
У такмичењима млађих категорија најуспешнији тренери у сезони 
2014/2015 били су: 
у категорији пионирки – Иван Стељић, тренер ОК Визура, Београд 
у категорији кадеткиња и јуниорки - Радивојевић Слободан, тренер ОК 
Визура, Београд. 
 
у категорији пионира – Милош Вујовић, тренер ОК Ас, Београд 
у категорији кадета и јуниора  – Синиша Гавранчић, тренер ОК Војводина 
НС Семе, Нови Сад. 
 
 
 
 

  
Удружењe одбојкашких тренера Србије 

     Председник 
      Др Богдан Сретеновић 
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