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Политика, 23. септембар 1932.Политика, 1924.

Бити кадар 
стићи и утећи 
и на страшноме 

месту постојати не 
иде уз 85 година. 
Али, српска одбојка, 
у тренутку када 
прославља својих 85 
година, стигла је даље 
него икада, утекла 
је многима који су 
некада били далеко 
испред ње, а одолева 
на страшноме месту 
свим олујама које 
само историја може на 
некога да нагони.

За своју душу, па и за цео свет
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Александар Боричић
Председник ОСС

Даме и господо, драги пријатељи,

Желим да истакнем са великим задовољством, да ће 2009. година остати у историји Одбојкашког савеза као 
година са највише такмичарских и организационих активности, али и као још једна година у низу спортских успеха 
наших националних селекција.

Вице-шампионке Европе и вице-шампионке света – кадеткиње, вице-шампиони и шампиони света – кадети, 
злато сениорки у првој Евро лиги за жене, организација финалног турнира у Београду и друго место у Светској лиги 
пред скоро 23.000 гледалаца у Арени, само су део успеха одбојке на организационом и такмичарском пољу.

Међутим, у години са највише активности, желели смо да подсетимо и на оне који су пре 85 година почели са 
одбојком. Тачније, 1924. година је почетак одбојке у Србији. До II Светског рата, одбојка је углавном била у склопу 
спортског друштва СОКО. Период до 1945. године представља почетак организовања клубова, да би 1946.године 
почела много већа активност у оквиру одбојкашке секције, а затим и одбојкашког савеза на републичком и савезном 
нивоу.

У протеклих 85 година, много је људи дало допринос да, како је забележила ПОЛИТИКА 1924. године, «ова 
лепа, елегантна и племенита игра, која је од невероватне користи за правилан развој тела...», постане један од 
најпопуларнијих спортова код нас.

Желим да додам да племенита игра може да се развија само са племенитим људима и пријатељима. То је одбојка 
била кроз све ове године, а надам се да ће нове генерације наставити истим путем.

Када смо почели припреме за ову изложбу, наишли смо на одређене проблеме. Поједини периоди у доба правог 
ентузијазма и аматеризма нису сачувани или ми нисмо успели да дођемо до њих. Очекујемо да ће сваки следећи 
јубилеј бити прилика да се још више употпуни прича о претходним временима и да се сачува од заборава. 

Није случајно да јубилеј желимо да обележимо у згради Радио Телевизије Србије, нашег стратешког и медијског 
партнера, уз чију подршку смо постали један од најуспешнијих и најпопуларнијих спортова у Србији.

На крају, ова изложба треба да покаже да су многи чланови одбојкашког покрета од 1924. до 2009. године дали тако 
велики допринос да са поносом кажемо да смо од учешћа на соколским такмичењима дошли до титуле Олимпијског 
победника и шампиона Европе и света.

Vip mobile је већ три године посвећен 
стратешки партнер Одбојкашког савеза 
Србије и свих националних одбојкашких 
селекција. Снажна мотивација, велика 
жеља за успехом, тимски и такмичарски 
дух, вредности су које делимо са нашим 
одбојкашима и одбојкашицама и које 
су нас подстакле и подстичу да их 
подржимо у постизању нових успеха. 
 
Као олимпијски спорт са дугом традицијом, 
одбојка је Србији у протеклих 85 година 
подарила много врхунских резултата и 
радосних тренутака. Сигуран сам да ћемо, 
заједно са Савезом,  и у наредним годинама 
подржати све наше селекције да остану у 
самом светском врху!

Александер Шперл
председник управног 

одбора компаније
Vip mobile.
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1924-1941

Соколско друштво, Вршац, 1933.

1932.

Одбојку нам је као чедо у бешици донео Американац Вилијам 
Виланд 1924. и поверио нам је на чување. Било је то доба 
после слома старог света. Још су ту и тамо падале крхотине 

сахрањених царевина, дојучерашњих светионика човечанства. За 
њима су, у заборав, полако почели да одлазе и обичаји које су оне 
вековима неговале, губило се оно чему су се поколења радовала и 
због чега су страховала. 
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Судијски испит, септембар 1933.

Трећа савезна утакмица, 1934.
Улазница, 1932.

Виланд је, као представник Лиге народа, међуратних Уједињених нација, под 
заставом Црвеног крста, сејао по Европи, изораној топовима  и натопљеној 
јуначком крвљу, семе какво до тада никада није бачено у бразду. Велики рат је 

био и битисао. Оно што је заувек избрисао с лица земље већ је било оплакано. Ожиљци 
су остали, али су ране зацелиле. 
Дошло је време да се људи окрену животу. А живот без игре... Па то и није живот. Јер, 
човек као човек је играч. То нису речи неког спортисте, него филозофа Финка. Као и 
мисао да је игра – пети основни феномен људске егзистенције и није мање важан и од 
мањег значаја него смрт, рад, владавина и љубав.
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Ми нисмо 
народ који 
је приљежно 

бележио важне 
догађаје из своје 
повести, а да не 
говоримо тек о 
онима који су 
савременицима 
изгледали као 
небитни, па време 
показало да су баш 
они нека вододелница 
историјских токова. 

Екипа Дома Краља Александра, Београд, 1936.

1935.
Позивница играчу за одигравање меча, 1933.

Соколи на Калемегдану, Београд1939.
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Соколски гласник, 1924.

Тако су остали трагови Виландовог 
боравка у нашој земљи, али 
подробнији запис о томе шта је 

радио можда није ни сачињен. Спомиње 
се да је држао курсеве дечјих игара из 
којих су временом израсле спортске гране 
које су олистале, па се много касније и 
повиле од рода. 
И једна од тих игара коју је гост из 
безбрижне Калифорније показао 
овде, у постојбини ратова, деци и 
онима који су их васпитавали, дакле 
европској будућности, била је одбојка. 
Пелене су јој мењали соколи, како су 
се звали припадници организације 
каква данас не може ни да се замисли. 
Била је и српска, и свесловенска, и 
светска. Била је и националистичка 
и интернационалистичка, и 
традиционалистичка и прогресивна. 
Плућа су јој се надимала од славне 
прошлости, а мишице крчиле пут ка бољој 
будућности. Уз соколе је одбојка начинила 
и прве кораке. Уз њих је проходала, 
протрчала, проскакала... 
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Кад се задевојчила одбојка је својом лепотом 
привукла толико поклоника да су је хтели и 
у највиђенијим кућама. Шеснаест година по 

Виландовом доласку врата су јој широм отворили и 
клубови. Спорт клуб „Југославија“ је 1940, први код 
нас, а убрзо и Београдски спорт клуб (БСК), за које 
се мирне савести може рећи да су ондашњи „Црвена 
звезда” и „Партизан”, основали одбојкашке секције 
и бригу о одбојци преузели од сокола, који су 1941, у 
окупираној Србији, престали с радом.

Одбојкаши Командне морнарице и Земун-Матице, 1939.

Првак жупе Београд, 1940.
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Суботица, 1938.

Суботица, 1937.

Панчево, 1942.

ЦЕВ Челенџер Нови Сад, 2009.

Никао је још један изданак Виландове саднице – одбојка на песку. И под 
врелим сунцем наши умеју да кују медаље. 
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1941 - 1945

СК 1913 - БОБ, Београд, 1942.

СК 1913 - БОБ, Београд, 1942. Репрезентација Националне службе, 1943.

Захваљујући клубовима одбојка у то време најтежих искушења 
није остала без игде икога.
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1941 - 1945

БОБ - БТК, Београд, 1943.

БОБ - Душановац, Београд, 1943.
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1946 - 1979

Први послератни турнир, Земун 1945.

Репрезентација Југославије, 1946.

Спартак, сениори 
и сениорке, 
вицешампиони 
Југославије, 1949.

Балканско Средње-европско првенство за сениоре, 1948.

Балканско Средње-европско првенство за сениорке, 1948.

По ослобођењу готово да није било спортског друштва које у свом окриљу 
није неговало одбојку. Било је то доба када су играчи били и босоноги, 
али су играли као да су имали крила. Почела су редовна првенства државе 

и за одбојкаше и за одбојкашице, наше репрезентације су излазиле и полагале и 
међународне испите. 
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1946 - 1979

Европско првенство, Париз 1951.
Свечано отварање

Европско првенство, Париз 1951. бронзана медаља

Репрезентација Југославије 
пред меч против САД, 1953. Југославија - САД 3:2, 1953.

Европско првенство,
Букурешт 1955.

Стигло је 
и прво 
признање 

(треће место 
на Европском 
првенству за 
одбојкашице 1951. у 
Паризу). Пролазиле 
су потом године 
без медаља, али 
одбојкашки занос 
није сплашњавао. 

Балканијада, Тирана1947.
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1946 - 1979

1958.

Репрезентација Југославије, 1958.

Јуниорска репрезентација Југославије, 1973. 
Светски омладински фестивал, Источни Берлин

Европско првенство за јуниорке, 
Немачка 1974.Југославија - Румунија 3:0, 1964.
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1946 - 1979 Селидбом у дворане 10. децембра 
1967. одбојка је код нас од 
сезонског спорта прерасла у 

спорт који се игра преко целе године. 
Државна првенства су прво престала да 
се играју као турнири, а затим и само у 
летњим месецима. 

Прва мушка медаља, 1975. бронза Сениорке ЕП 1975.
Милан Цревар на свечаном 
затварању ЕП у Београду 1975.

Организациони комитет ЕП, 1975.

Пети конгрес ЦЕВ, Београд 1975.

Југославија - СССР, 1975.

Плакета ЕП 1975.
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1980 - 1995

У складу с временом у коме се живи све брже и 
брже и одбојка се мењала. И с тим променама 
је наша одбојка ухватила корак брже од 

многих других, па сада њен углед у свету не зависи 
од тога да ли је узела медаљу или није. Јер, Србија 
је израсла у светску одбојкашку велесилу. И код 
одбојкаша, и код одбојкашица. Дабоме, трофеји 
су и даље показатељ како се ради. Али, прошло је 
време када је боље сутра наше одбојке зависило, или 
смо бар тако мислили, од једне медаље. Она их већ 
има доста, па за њих уместо витрина већ може да 
припрема ризницу.  

Балканијада у Бугарској, 1982.  - јуниори Универзијада, злато, Загреб, 1987. 
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1995 - 2009

После узлета мушке репрезентације на 
европским првенствима 1975. и 1979. када 
су освојене бронзане медаље, дошло је 

златно доба наше одбојке.

Европско првенство, бронза, Атина 1995.

Светско првенство, сребро, Токио, 1998.

Олимпијске игре, бронза, Атланта 1996.

Олимпијске игре, злато, Сиднеј 2000.

Зоран Гајић, 
најтрофејнији 
тренер 
репрезентације 
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Практи-
чно ни-
откуда 

појавила се 
1995. и светом 
загосподарила 
наша мушка 
репрезентација, 
чији су највећи 
домети 
олимпијски 
победник 2000. 
и европски 
првак 2001. 
Она се и прва, 
рачунајући 
и остале 
спротове, 
вратила у 
међународну 
арену из које је 
наш спорт био 
протеран 1992. 

Европско првенство, злато, Острава 2001.

Европско првенство за јуниорке, сребро, Прешов 2004.

Светско првенство за јуниорке, сребро, Анкара 2005.

Европско првенство, бронза, Беч 1999.
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Њен-
им 
тра-

гом је кренула 
и женска, која 
је била трећа 
на свету 2006. 
и друга у 
Европи 2007. 

Светска лига, сребро, Мадрид 2003.
Светска лига, сребро, Београд 2005.

Европско првенство, бронза, Београд - Рим 2005.

Светско првенство, бронза, Осака 2006.

Лопте за победе, 2008.
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Имена наших најбољих одбојкаша и одбојкашица знају у целом свету. Својим 
људским врлинама и спортским умећем чине част нашој земљи свуда у свету. Иза 
свега тога стоје деценије мукотрпног рада. Али они који су водили нашу одбојку, 

они који су их учили да играју, они који су им судили, нису се уморили, нису дигли руке 
ни када је изгледало, нити када изгледа да нема решења. 

Европско првенство, сребро, Луксембург 2007.

Европско првенство за кадеткиње и кадете, два сребра, Ротердам 2009.

Светска лига, сребро, Рио де Жанеиро 2008.

1995 - 2009

Европско првенство, бронза, Москва 2007.

Универзијада, сребро, Београд 2009.
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Европска лига, злато, Кајзери 2009.

1995 - 2009

Светско првенство, кадети, злато, Језоло 2009.

Одбојкашко лето 09, сви освајачи медаља у 2009. години на једном местуСветска лига, сребро, Београд 2009.

И штафета се 
предаје даље. 
Ове године 

су наши одбојкашки 
пупољци наговестили 
да долази берићет. 
Кадети су најбољи 
на свету и други у 
Европи, а кадеткиње 
светске и европске 
вицешампионке.
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Светска лига, финале, 
Београдска Арена 
2009.
рекордних 22.680 
гледалаца

1995 - 2009

Докле је стигла 
наша одбојка 
у тренутку кад 

слави 85. рођендан? 
Па, стигла је дотле 
да највећа дворана 
у Србији са својих 
20.000 места не може 
да прими све оне који 
би да гледају одбојку. 
Стигло се дотле да се 
устаје у цик зоре да 
би се уживо дрхтало 
и радовало с нашим 
репрезентацијама када 
играју у најудаљенијем 
кутку планете.
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ОДБОЈКАШКИ САВЕЗ СРБИЈЕ

��

БРОЈ УТАКМИЦА 
ОДБОЈКАШКИХ 
РЕПРЕЗЕНТАЦИЈА СРБИЈЕ ОД 
2007. ГОДИНЕ

Прву званичну утакмицу под именом Србија, 
одиграла је женска кадетска репрезентација на 
турниру Д групе квалификација за ЕП 2007. у 
Левицама, у Словачкој. Кадеткиње Србије су 
4. јануара 2007, у 1. колу савладале Грчку са 3:0 
(25:12, 25:11, 25:15). Истог дана, кадети Србије су 
у Харкову, у Украјини, на турниру такође Д групе 
квалификација за ЕП 2007. победили Израел са 3:0 
(25:17, 25:15, 25:20).
За три године све одбојкашке репрезентације 
Србије су одиграле укупно 342 утакмице, оствариле 
239 победа, уз 103 пораза и сет количник 808:430. 
Импресиван је и проценат победа који износи 69,88 
одсто.

2007: 117   85   32 280:132 72,65%

2008:   93   56   37 194:139 60,21 %

2009: 132   98   34 334:159 74,24 %

УКУПНО 342 239 103 808:430 69,88%

Органицију обележавања 
помогли су:

• Јосип Марковић, председник Скупштине ЖОК Спартак Суботица
• Мр Драгутин Рајић, координатор тренера у Спортском савезу Суботице
• Слободанка Бода Марковић, некадашња одбојкашица, супруга Братислава

Марковића, селектора женске репрезентације на ЕП 1951.
• Војин Милановић, некадашњи репрезентативац
• Зоран Петровић, некадашњи репрезентативац и новинар
• Наташа Луковић, некадашња репрезентативка
• Иван Цветковић, новинар спортске редакције Политике
• Срђан Илић, некадашњи тренер репрезентације
• Др Предраг Немец, професор Факултета за спорт и физичко васпитање
• Димитрије Радак, секретар ОК Вршац
• Никола Богдановски, син Игора Богдановског, некадашњег

тренера репрезентације
• Љубомир Аћимовић, некадашњи тренер репрезентације 
• Лазар Гроздановић, некадашњи тренер репрезентације
• Драгољуб Милошевић, председник ОСБ
• Александар Боричић, председник ОСС
• Слободан Милошевић, секретар ОК Обилић
• Архива Одбојкашког савеза Србије
• Легат Драгослава Сиротановића – Сирета
• Музеј спорта и олимпизма
• Петар Станишић, некадашњи репрезентативац

Хвала на подршци
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Званична маркетинг агенција Одбојкашког савеза Србије
тел: (+381 11) 3671 242, 3671 008;  факс: 3671 156
 e-mail: marketing@sd-crvenazvezda.net

Издавач: Одбојкашки савез Србије
Креација и продукција:

Старе, избледеле 
слике 
показују да 

се код нас одбојка 
играла за своју душу. 
Садашње фотографије 
сведочиће да 
наши одбојкаши и 
одбојкашице играју 
тако да и цео свет 
ужива.

www.ossrb.org


