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КАМП ОДБОЈКАШКОГ САВЕЗА ВОЈВОДИНЕ 

БЕЧЕЈ 2022 
 

 

   Одбојкашки Савез Војводине организоваће ове године одбојкашки камп у Бечеју за 

перспективну и талентовану децу са територије АП Војводине. 

Пројектом је предвиђено да учеснике кампа чине девојчице и дечаци са територије АП 

Војводине рођени 2006. и млађи (дечаци) и 2007. и млађе (девојчице). 

 

 

Одбојкашки камп у Бечеју реализоваће се у две смене: 

 

• I – смена (02.07.2022 – 09.07.2022) 

• II – смена (09.07.2022 – 16.07.2022)  

 

 

ПРВА СМЕНА: 

 Прву смену чине дечаци и девојчице који ће бити одабрани путем организованих тренинга 

и тестирања спроведених од стране Одбојкашког савеза Војводине. Боравак деце на кампу у 

првој смени која су одабрана од стране стручних лица и реализатора кампа биће бесплатан. 

Одбојкашки савез Војводине сносиће све трошкове кампа. 

Одбојкашки савез Војводине ће у складу са тим организовати више тренинга и тестирања 

како би могао учествовати већи број деце, док ће се централни тренинг и тестирање за 

избор најбољих обавити 27. марта (недеља) 2022. године у Бечеју (Спортска хала) са 

почетком у 12:00 часова. 

Након спроведних тренинга и тестирања Одбојкашки савеза Војводине направиће листу 

спортиста који ће учествовати на капму у првој смени и о истој обавестити учеснике и 

клубове. 

 

 

ДРУГА СМЕНА: 

 Другу смену чине такође дечаци и девојчице који се могу самоиницијативно пријавити за 

камп у организацији Одбојкашког савеза Војводине. Боравак деце учесника друге смене 

кампа ће бити суфинансиран од стране Одбојкашког савеза Војводине у износу од 15.000,00 

динара по учеснику. 

Како Савез није у могућности да комплетно финансира боравак деце у другој смени 

учесници ће финасијски учествовати са износом од 24.000,00 динара. 

 

Деца која имају интересовање да учествују на кампу у Бечеју у другој смени треба да 

изврше пријаву на следећи начин: 

 

На мејл адресу Одбојкашког савеза Војводине ( osv@osv.rs) доставити следеће: 

 

http://www.osv.rs/
mailto:osv@osv.rs
mailto:osv@osv.rs


Име и презиме спортисте, 

 

Место, 

 

Датум рођења, 

 

Године тренирања, 

 

Назив клуба у којем тренира,  

 

Мејл и  

 

Контакт телефон. 

 

Након пријема горе поменутог материјала канцеларија Одбојкашког савеза Војводине ће 

контактирати заинтересованог и дати даље смернице ради комплетирања пријаве са тачним 

иснтрукцијама. За све информације контакт особа испред Одбојкашког савеза Војводине је 

Бранко Мајкић, генерални секретар ОСВ, тел. 064/8556011. 

 

Број спортиста друге смене је ограничен и рок за пријаву је до 16.05.2022. године. 

 

Непосредан долазак деце на Камп у реализацији Одбојкашког савеза Војводине није 

организован обзиром да деца долазе из различитих делова АП Војводине, тако да је долазак 

деце у пратњи старијег лица обавезан. 

 

Обавезно је да сваки учесник понесе са собом важећи лекарски преглед и здравствену 

књижицу. 

Лекарска служба биће обезбеђена од стране носиоца програма (Одбојкашки савез 

Војводине).  

 

Сви учесници Кампа по доласку добиће спортску опрему: мајице, шорцеве и други 

пропагандни материјал. 

 

 
 

Камп ће се реализовати у Бечеју (Установа за спортску и културну активност омладине 

„Ђорђе Предин - Баџа) који располаже са три одбојкашка терена, теретаном, отвореним и 

затвореним базенима и свом пропратном инфраструктуром. 



 
 

 

 



Учесници ће бити смештени на бази пуног пансиона у одличном смештају Villa Via у Бечеју 

који се налази у непосредној близини спортског објекта. 

 

Након спроведних тренинга и тестирања Одбојкашки савеза Војводине направиће листу 

спортиста који ће учествовати на капму у првој смени и о истој обавестити учеснике и 

клубове. 

 

 

 

 

Ангажована стручна лица која ће реализовати Камп Одбојкашког савеза Војводине –  

БЕЧЕЈ 2022 

 

 

 Др. Неџад ОСМАНКАЧ 

          Селектор јуниорске мушке репрезантације Србије 

          Доктор наука физичке културе и спорта 

 

 

 

 

Тренерско/статистичко искуство 
1992 – 2000      Војводина НС Семе - статистика 

                          8 титула шампиона државе  

                          6 титула победника националног Купа  

                          3. место у Купу Европских шампиона 

 

2000 – 2002      Аек Орестиада – Грчка 

 

2003 – 2005      Арчелик / Истанбул – Турска 

                          1 титула првака Турске  

 

2005 – 2009      Искра / Одинтисово – Русија 

                          2. место Куп Цева 

                          3. место Лига Шампиона 

                          3. место Челенџ Куп 

 

2009 – 2010      Урал / Уфа – Русија 

 

2010 – 2018      Војводина НС Семе 

                          2 титуле шампиона државе 

                          2 титуле победника националног Купа 

                          три пута вицешампион државе                                                                                                                    

                          1.место Челенџ Куп 

 

2019 – 2020       Нови Сад – Манекс 

 

 

2021 –                Селектор јуниорске мушке репрезентације Србије 

 

       

                  

                           

 

 

 

 

 

 

 



 

           Милорад – Мишко КИЈАЦ 

           Најтрофејнији одбојкашки тренер домаћих одбојкашких такмичења 

           Професор физичког васпитања и дипломирани тренер одбојке  

            

       

 

 

 

 

Тренерско искуство 

 
1985 – 1988         Гик Банат – Зрењанин 

 

1989 – 2000         Војводина 

                             8 титула шампиона државе 

                             5 титула победника националног Купа 

                             3. место Куп шампиона 

 

1991 – 1993         Селектор мушке јуниорке репрезентације Југославије 

 

1995                     Селектор универзитетске репрезентације Југославије – Уноверзијада 

                             ФУКУОКА – Јапан 

                             5. место 

 

1995                     у избору Спортског журнала проглашен за најуспешнијег тренера 

 

1996                     Селектор А репрезентације Југославије – светски Куп/Јапан 

                             3. место 

 

2000 – 2001         Итисон – Ивањица 

 

2001 – 2004         Левски / Софија – Бугарска  

                             3 титуле шампиона државе 

                             2 титуле победника националног Купа 

 

2002 – 2004         Селектор мушке сениорске репрезентације Бугарске 

                             5. место Светска лига 

 

2004 – 2006         Динамо – Панчево (сениорке) 

 

2006 – 2007         Селектор мушке сениорске репрезентације Ирана 

 

2007 – 2009         Динамо – Панчево (сениорке) 

                             вицешампион националног Купа 

 

2009 – 2010         Нови Сад – ДДОР 

 

2010 – 2012         Клек Србијашуме 

 

2012 – 2013         ЦСУ медицина Тг. Мурес – Румунија 

 

2013                     Ал Аин – Емирати 

 

2013 – 2015         Ђердап – Кладово 

 

2015 – 2016         Нови Пазар (сениори – Суперлига) 

 

2016 – 2018         Клек Србијашуме (сениори) 

                             улазак у Суперлигу Србије 

 

2019 – 2020         Селектор сениорске репрезентације Малдива 

 

 



           Велибор ИВАНОВИЋ 

           Интернационални тренер 

           Мастер спорта и физичког васпитања  - специјализација одбојка 

 

 

 

 

 

Тренерско искуство 

 

 
1998 – 2000          Averbode – Белгија/ тренер дизача 

 

2000 – 2004          Averbode – Белгија/ први тренер 

 

2004 – 2006          Eburon – Euphony Tongeren – Белгија 

                              титула шампиона државе 

                              титула победника националног Купа 

 

2006 – 2007          Pepe Jeans Asse / Lenniк – Белгија  

 

2007 – 2009          Volero Zurich – Швајцарска 

                              2 титуле шампиона државе 

                              2 титуле победника националног Купа 

 

2009 – 2010          Olimpiacos / Атина – Грчка 

 

2010 – 2011          Dauphines Charleroi – Белгија 

 

2011 – 2013          TED Iba Kymia Kolejliler / Анкара – Турска 

 

2014 – 2016          АО Markopoulos / Атина – Грчка 

 

2016 – 2017          Dauphines Charleroi – Белгија 

 

2017 – 2018          Оснивање АВЦ Агенције  -  припрема младих одбојкаша и одбојкашица за 

                              професионалну каријеру 

 

2018 – 2019          AEL Limassol – Кипар 

                              2 титуле вицешампиона државе 

                              2 титуле вицешампиона националног Купа 

 

2019 – 2020          Yenisei Krasnoyarsk – Русија 

 

2021                      Al Ahly / Бенгази – Либија 

 

Одиграо за репрезентацију Југославије преко 200 утакмица у периоду од 10 година. Као играч учествовао на 

Европским превенствима у Белгији, Шведској и Немачкој и Светском првенству у Јапану. 

 

Поред главних тренера и руководиоца програма Одбојкашки савез Војводине ангажовеће и 

друге доказане тренере који ће помоћи у раду и омогућити да се рад Кампа одвија по 

замишљеном плану и програму. 

 

Такође желели би да искористимо овај програм и да га усмеримо и на саму едукацију 

тренера са територије АП Војводине који су вољни да учествују у њему и да стекну нова 

знања и вештине уз горе поменуте и већ доказане тренера са наших простора. 

 

НАПОМЕНА: 

За евентуална додатна питања и информације можете се обратити канцеларији Одбојкашког 

савеза Војводине на телефон 064/8556011 (Бранко Мајкић, генерални секретар ОСВ). 

 

         ОДБОЈКАШКИ САВЕЗ ВОЈВОДИНЕ 


