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ПОДАЦИ О ОРГАНУ ДРЖАВНЕ УПРАВЕ 
 

1. Назив органа државне управе МИНИСТАРСТВО ОМЛАДИНЕ И СПОРТА 

2. Министар Вања Удовичић 

3. Делокруг На основу члана 17. Закона о министарствима ("Службени гласник РС", број 44/14, 14/15, 54/15, 96/15 
- др. закон и 62/17),Министарство омладине и спорта обавља послове државне управе који се односе 
на: систем, развој и унапређење омладинске политике и спровођење националне политике и 
националне стратегије за младе и на акционе планове и програме; подстицање младих да се 
организују и удружују и да учествују у друштвеним токовима; заштиту интереса младих и помоћ 
младима да остваре те интересе; давање савета младима и подучавање младих везано за 
запошљавање и волонтерски рад; подстицање неформалног образовања младих; сарадњу са 
омладинским организацијама и удружењима при организовању међународних омладинских 
манифестација и скупова у Републици Србији; помоћ и сарадњу са омладинским организацијама и 
удружењима у њиховом раду и промовисање омладинске политике и омладинских организација и 
удружења; омогућавање омладинским организацијама и удружењима из Републике Србије да 
учествују на скуповима и манифестацијама за младе у иностранству; праћење и процену места и 
улоге младих у Републици Србији, стварање услова за оснивање и рад националне и регионалних 
канцеларија за младе; подстицање развоја омладинске политике и рада канцеларија за младе на 
локалном нивоу, као и друге послове одређене законом. Министарство омладине и спорта обавља 
послове државне управе који се односе и на: систем, развој и унапређење спорта и физичке културе у 
Републици Србији; спровођење националне политике у области спорта и националне стратегије 
развоја спорта; управни и стручни надзор у области спорта; реализацију и праћење спровођења 
акционих планова и програма који доприносе развоју спорта у Републици Србији; учешће у изградњи, 
опремању и одржавању спортских објеката и спортске инфраструктуре од интереса за Републику 
Србију; стварање услова за приступ и реализацију пројеката из делокруга тог министарства који се 
финансирају из средстава претприступних фондова Европске уније, донација и других облика 
развојне помоћи; стварање услова за већу доступност спорта свим грађанима, као и на друге послове 
одређене законом.  

4. Органи управе у саставу/имаоци 
јавних овлашћења 

Завод за спорт и медицину спорта Републике Србије; Антидопинг агенција Републике Србије;  
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АКТИ КОЈЕ ВЛАДА ДОНОСИ 

 

Редни 
број 

Назив Правни основ Опис Референтни документ НПАА Рок/месец 

1 Уредба о ближим 
условима, критеријумима и 
начину стицања, односно 
одузимања статуса 
спортског објекта од 
националног значаја 

Члан 148. став 3. Закона о 
спорту ("Службени гласник 
РС", број 10/16) и члан 42. 
став 1. Закона о Влади 
(''Службени гласник РС'', 
бр. 55/05, 71/05 - испр, 
101/07, 65/08, 16/11, 68/12 - 
УС, 72/12, 7/14 - УС и 
44/14) 

Уредба се доноси у складу 
са одредбом члана 148. 
став 3. Закона о спорту, 
којом је прописано да 
Влада ближе уређује 
услове, критеријуме и 
начин стицања, односно 
одузимања статуса 
спортског објекта о 
националног значаја  

 
 

НЕ  03. 2018.  

2 Закључак о усвајању 
Акционог плана за 
спровођење Националне 
стратегије за младе за 
период од 2018. до 2020. 
године ("ЈР") 

Члан 43. став 3. Закона о 
Влади (''Службени гласник 
РС'', бр. 55/05, 71/05 - испр, 
101/07, 65/08, 16/11, 68/12 - 
УС, 72/12, 7/14 - УС и 
44/14) 

За период од 2018. до 
2020. године потребно је 
да се донесе наредни 
трогодишњи акциони план 
којим ће се прецизирати 
индикатори који прате: 
степен реализације 
акивности, период 
реализације (потребно 
време за остваривање 
предвиђених циљева, 
резултата и активности), 
ниво реализације 
(републички, покрајински, 
локални), носиоце и 
учеснике процеса 
реализације и дефинише 
укупно потребна средства 
за реализацију.  

 
 

НЕ  03. 2018.  
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Редни 
број 

Назив Правни основ Опис Референтни документ НПАА Рок/месец 

3 Национална стратегија 
развоја спорта за период 
2019-2029 са Акционим 
планом за њено 
спровођење 

Члан 45. став 1. Закона о 
Влади (''Службени гласник 
РС'', бр. 55/05, 71/05 - испр, 
101/07, 65/08, 16/11, 68/12 - 
УС, 72/12, 7/14 - УС и 
44/14) 

Утврђује стање у области 
спорта које постоји у 
тренутку доношења 
Стратегије, основни 
принципи на којима се 
темељи развој спорта у 
РС, краткорочни, 
периодични и дугорочни 
спортско-развојни циљеви, 
у периоду за који се доноси 
и носиоци реализације тих 
циљева, садржина, обим и 
процењена вредност 
активности на 
реализовању постављених 
спортско-развојних 
циљева, обaвезе и задаци 
носилаца јавне власти свих 
нивоа и носилаца 
спортских програма на 
реализацији постављених 
спортско-развојних циљева  

 
 

НЕ  12. 2018.  

ПРОПИСИ ОРГАНА ДРЖАВНЕ УПРАВЕ 

 

Редни 
број 

Назив Правни основ Референтни документ НПАА 
Рок 
доношења 
(месец) 

Прописан 
крајњи рок 

1 Правилник о изменама и допунама 
Правилника о финансирању и 
суфинансирању програма и 
пројеката од јавног интереса у 

Члан 24. Закона о младима 
(„Службени гласник РС”, број 
50/11)  

 
 

НЕ  03. 2018.  Није 
предвиђен  
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Редни 
број 

Назив Правни основ Референтни документ НПАА 
Рок 
доношења 
(месец) 

Прописан 
крајњи рок 

областима омладинског сектора 

2 Правилник о националној 
категоризацији спортских објеката 

Члан 139. став 9. Закона о спорту 
(„Службени гласник РС”, број 
10/16)  

 
 

НЕ  03. 2018.  02. 2018.  

3 Правилник о ближим условима и 
критеријумима за стипендирање 
врхунских спортиста аматера за 
спортско усавршавање и за доделу 
новчане помоћи врхунским 
спортистима са посебним 
заслугама 

Члан 129. став 3. Закона о спорту 
(„Службени гласник РС”, број 
10/16)  

 
 

НЕ  03. 2018.  02. 2018.  

4 Правилник о националној 
категоризацији спортиста 

Члан 139. став 9. Закона о спорту 
(„Службени гласник РС”, број 
10/16)  

 
 

НЕ  03. 2018.  02. 2018.  

5 Правилник о националној 
категоризацији националних 
гранских спортских савеза 

Члан 139. став 9. Закона о спорту 
(„Службени гласник РС”, број 
10/16)  

 
 

НЕ  03. 2018.  02. 2018.  

6 Правилник о ближим условима за 
припрему пројекта, односно студије 
о организовању и финансирању 
великог међународног спортског 
такмичења 

Члан 162. став 2. Закона о спорту 
(„Службени гласник РС”, број 
10/16)  

 
 

НЕ  03. 2018.  02. 2018.  

7 Правилник о јединственом 
визуелном идентитету 
националних спортских 

Члан 165. став 6. Закон о спорту 
(„Службени гласник РС”, број 

 
 

НЕ  03. 2018.  02. 2018.  
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Редни 
број 

Назив Правни основ Референтни документ НПАА 
Рок 
доношења 
(месец) 

Прописан 
крајњи рок 

репрезентација на међународним 
спортским такмичењима 

10/16)  

8 Правилник о начину препознавања 
облика злостављања, 
злоупотребе, дискриминације и 
насиља над децом у спорту 

Члан 30. став 6. Закона о спорту 
(„Службени гласник РС”, број 
10/16)  

 
 

НЕ  03. 2018.  02. 2018.  

9 Правилник о стручном спортском 
испиту 

Члан 99. став 8. Закона о спорту 
(„Службени гласник РС”, број 
10/16)  

 
 

НЕ  03. 2018.  02. 2018.  

10 Правилник о националној 
категоризацији спортских 
стручњака 

Члан 139. став 9. Закона о спорту 
(„Службени гласник РС”, број 
10/16)  

 
 

НЕ  03. 2018.  02. 2018.  

11 Правилник о коришћењу спортских 
објеката и обављању спортских 
активности у јавним спортским 
објектима 

Члан 149. став 4. Закона о спорту 
(„Службени гласник РС”, број 
10/16)  

 
 

НЕ  03. 2018.  02. 2018.  

12 Правилник о стручном 
оспособљавању за обављање 
одређених стручних послова у 
спорту 

Члан 29. став 4. Закона о спорту 
(„Службени гласник РС”, број 
10/16)  

 
 

НЕ  03. 2018.  02. 2018.  

13 Правилник о утврђивању 
здравствене способности 
спортиста и спортских стручњака 
за обављање спортских активности 
и учествовања на спортским 

Члан 19. став 3. Закона о спорту 
(„Службени гласник РС”, број 
10/16)  

 
 

НЕ  03. 2018.  02. 2018.  
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Редни 
број 

Назив Правни основ Референтни документ НПАА 
Рок 
доношења 
(месец) 

Прописан 
крајњи рок 

такмичењима 

14 Правилник о условима за 
обављање спортских делатности и 
о ближим условима за обаљање 
спортских делатности од стране 
предузетника у области спорта 

Члан 93. став 4. Закона о спорту 
(„Службени гласник РС”, број 
10/16)  

 
 

НЕ  03. 2018.  02. 2018.  

15 Правилник о дозволи за рад 
спортских стручњака 

Члан 30. став 1. Закона о спорту 
(„Службени гласник РС”, број 
10/16)  

 
 

НЕ  03. 2018.  02. 2018.  

16 Правилник о надзору над стручним 
радом у области спорта 

Члан 32. став 11. Закона о спорту 
(„Службени гласник РС”, број 
10/16)  

 
 

НЕ  03. 2018.  02. 2018.  

17 Правилник о номенклатури 
спортских занимања и звања 

Члан 26. став 2. Закона о спорту 
(„Службени гласник РС”, број 
10/16)  

 
 

НЕ  03. 2018.  02. 2018.  

18 Правилник о евиденцијама које 
воде високошколске установе и 
друге организације које се баве 
оспособљавањем у области спорта 

Члан 30. став 6. Закона о спорту 
(„Службени гласник РС”, број 
10/16)  

 

 
 

НЕ  03. 2018.  02. 2018.  
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ПРОГРАМИ/ПРОЈЕКТИ ОРГАНА ДРЖАВНЕ УПРАВЕ (РЕЗУЛТАТИ) 

Редни 
број 

Назив Верификација Референтни документ Извор и износ финансирања Очекивани резултати 

1 Развој система спорта Влада   01  3.317.811.000 RSD   
 

Унапређен положај и повећан 
број учесника у систему 
спорта 

1.ПА.1 Уређење и надзор 
система спорта 

Орган   
 

01  32.859.000 RSD   
 

Побољшање услова за 
реализацију школског и 
универзитетског спорта и 
повећање ефикасности 
државног улагања у врхунски 
спорт 

1.ПА.2 Програми гранских 
спортских савеза 

Орган   
 

01  1.278.084.000 RSD   
 

Стварање услова за 
постизање врхунског 
резултата, подизање 
капацитета и унапређње 
стручног рада у области 
спорта 

1.ПА.3 Програм Спортског 
савеза Србије 

Орган   
 

01  100.000.000 RSD   
 

Обезбеђени услови за 
праћење, развој и 
унапређење спортске 
рекреације, школског спорта, 
универзитетског спорта, 
спорта у дијаспори и 
врхунског спорта у 
неолимпијским спортовима и 
подстакнута институционална 
сарадња територијалних 
спортских савеза и јединица 
локалних самоуправа кроз 
реализацију и унапређење 
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Редни 
број 

Назив Верификација Референтни документ Извор и износ финансирања Очекивани резултати 

физичког васпитања деце 
предшколског узраста, 
школског спорта, 
универзитетског спорта, 
рекреативних програма, 
укључујући женски спорт и 
спорт особа са 
инвалидитетом, програме 
родне равноправности 

1.ПА.4 Програм Олимпијског 
комитета Србије 

Орган   
 

01  280.000.000 RSD   
 

Обезбеђење услова за 
праћење, развој и 
унапређење врхунског спорта 
и система врхунског спорта у 
олимпијским спортовима, 
организацију и одржавање 
међународних спортских 
такмичења која су у 
надлежности МОК 

1.ПА.5 Програм 
Параолимпијског 
комитета Србије 

Орган   
 

01  47.000.000 RSD   
 

Обезбеђење услова за 
праћење, развој и 
унапређење спорта особа са 
инвалидитетом 

1.ПА.6 Програми међународних 
и националних 
спортских такмичења 

Орган   
 

01  90.000.000 RSD   
 

Успешна организација 
међународних и националних 
спортских такмичења и 
ефикасно спровођење и 
координација активности 
припреме такмичења 
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Редни 
број 

Назив Верификација Референтни документ Извор и износ финансирања Очекивани резултати 

1.ПА.7 Програми спортских 
кампова за 
перспективне спортисте 

Орган   
 

01  40.000.000 RSD   
 

Успешна организација 
спортских кампова за 
перспективне спортисте и 
подршка развоју младих 
перспективних спортиста кроз 
програме спортских кампова 

1.ПА.8 Стипендирање 
врхунских спортиста 

Орган   
 

01  275.922.000 RSD   
 

Обезбеђено стипендирање за 
спортско усавршавање 
врхунских спортиста аматера 
ради јачања базе за развој 
врхунског спорта и 
унапређење спортско 
медицинске заштите 
спортиста стипендиста 

1.ПА.9 Новчане награде за 
врхунске спортске 
резултате 

Влада   
 

01  150.000.000 RSD   
 

Афирмација врхунских 
спортских резултата ради 
континуираног постизања 
врхунских резултата и 
промоција вредности 
врхунских спортских 
остварења 

1.ПА.10 Национална признања 
за посебан допринос 
развоју и афирмацији 
спорта 

Влада   
 

01  849.930.000 RSD   
 

Афирмација за посебан 
допринос развоју и промоцији 
спорта и стварање позитивних 
узора и подстрека младима за 
остварење врхунских 
спортских резулатата 

1.ПА.11 Администрација и Орган   01  74.016.000 RSD   
 

Укупно остварење сва три 
програма Министарства 
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Редни 
број 

Назив Верификација Референтни документ Извор и износ финансирања Очекивани резултати 

управљање  омладине и спорта, и то: 1) 
Програм − Развој система 
спорта, 2) Програм − 
Омладинска политика и 3) 
Програм − Развој спортске 
инфраструктуре 

1.ПА.12 Организација европских 
универзитетских игара 
2020 

Орган   
 

01  50.000.000 RSD   
 

Остваривање међународне 
спортске сарадње и 
презентовање наше земље, 
стварање услова за приходе и 
зараде у другим привредним 
гранама и областима, 
повећање угледа код 
спортских радника у већини 
страних земаља где спорт 
има веома важну друштвену, 
али и привредну улогу, јачање 
позиције коју наши савези и 
спортски функционери имају у 
међународним спортским 
федерацијама што је од 
великог значаја за сам спорт, 
али и за Републику Србију;  
позитиван утицај на развој и 
ширење гране спорта у којој 
ће се такмичење одржати, 
такмичење мора бити 
оправдано са становишта 
тржишта; такмичење мора 
бити занимљиво за 
телевизијске и радио преносе, 
друге медије и гледаоце; 
такмичење треба да утиче на 
афирмацију вредности 
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националног спорта;  
такмичење треба да се 
организује у грани спорта која 
има организациону и 
такмичарску традицију у 
Републици Србији 

1.ПК.1 Посебни програми у 
области спорта 

Орган   
 

01  50.000.000 RSD   
 

Повећање доступности спорта 
свим грађанима Републике 
Србије, а нарочито деци, 
младима, женама и особама 
са инвалидитетом кроз 
обезбеђење услова за 
бесплатно и безбедно 
бављење спортом 

2 Омладинска политика Влада   01  1.148.303.000 RSD   
 

Успостављен програм обуке 
младих за дефицитарна 
подручја рада и помоћ при 
проналажењу посла за младе 
који су прошли обуку;  
спроведен програм радних 
пракси младих код будућег 
послодавца; млади поседују 
функционална знања о 
здравственој и безбедоносној 
култури и конструктивном 
решавању конфликата; 
повећана партиципација 
младих у процесима 
доношења одлука које се тичу 
младих, повећана 
партиципација младих у 
коришћењу програма и услуга 
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намењених младима, а које 
спроводе сви актери 
омладинске политике, од 
локалног до националног 
нивоа; подстакнута и 
вреднована изузетна 
постигнућа младих талената 
Републике Србије у 
различитим областима, а у 
смислу њиховог даљег 
теоријског и стручног 
усавршавања, као и 
професионалног напретка;  
спроведени програми и 
пројекти којима је младима 
обезбеђена обука и подршка 
ментора за предузетништво, 
обуке за пољопривредно 
предузетништво, развој 
иновативних производа и 
креативних индустрија;  
успешно спроведен пројекат 
„Подршка одржавању ЕГЗИТ 
фестивала“  

2.ПА.1 Развој и спровођење 
омладинске политике  

Орган   
 

01  44.522.000 RSD   
 

Унапређено неформално 
образовање младих ради 
стицања практичних знања и 
вештина; осигуран квалитет у 
омладинском раду и 
координисано деловање 
удружења која раде са 
младима  
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2.ПА.2 Програми и пројекти 
подршке младима у 
образовању, васпитању, 
безбедности, здрављу и 
партиципацији  

Орган   
 

01  68.000.000 RSD   
 

Створени услови за 
побољшање позиције младих 
у друштву, а посебно у 
областима васпитања, 
образовања, безбедности и 
здравља младих, 
партиципације и активизма;  
млади информисани и 
оснажени за активно учешће у 
друштву на личну и 
друштвену добробит  

2.ПА.3 Програми и пројекти 
подршке младима у 
запошљавању („АПˮ и 
„ЕРПˮ) 

Орган   
 

01  95.000.000 RSD   
 

Повећана запосленост и 
унапређени услови за 
запошљивост младих 

2.ПА.4 Подршка ЈЛС у 
спровођењу омладинске 
политике 

Орган   
 

01  28.000.000 RSD   
 

Ојачани капацитети 
канцеларија за младе и 
пружена подршка реализацији 
локалних акционих планова за 
младе; повећано учешће 
младих у програмима на 
локалном нивоу које 
организују или реализују 
координатори који су обучени 
за омладинске раднике  

2.ПА.5 Међународна сарадња у 
областима омладине и 
спорта („АПˮ) 

Орган   
 

01  65.000.000 RSD   
 

Унапређена међународна 
билатерална сарадња у 
областима омладине и 
спорта, као и регионална 
сарадња младих; - ојачани 
капацитети удружења за 
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остваривање међународне 
сарадње и коришћење 
фондова; унапређене 
могућности коришћења 
претприступних фондова ЕУ 
(ИПА) за омладину и спорт;  
извршење обавезе по основу 
контрибуција за чланство у 
међумародним 
организацијама /ТЕМИС  

2.ПА.6 Подршка школовању и 
усавршавању младих 
талената  

Орган   
 

01  817.781.000 RSD   
 

Вредновање и награђивање 
постигнућа младих; 
унапређење професионалног 
развоја и запошљавања 
младих талената путем 
каријерног вођења, пракси и 
стажирања; повећан број 
стипендија  

2.ПК.1 Подршка одржавању 
Егзит фестивала 

Орган   
 

01  30.000.000 RSD   
 

Повећано учешће младих и 
промоција позитивних 
друштвених порука и узора, 
развијању 
интеркултуралности и 
ширење позитивне слике о 
Србији у региону и свету, 
неговању волонтеризма 

3 Развој спортске 
инфраструктуре 

Влада   01  679.732.000 RSD   

56  3.172.000 RSD   
 

Обезбеђење адекватних 
услова за тренинг врхунских 
спортиста и подстицање 
бављења спортом свих 
категорија становништва 



  

728 

 

Редни 
број 

Назив Верификација Референтни документ Извор и износ финансирања Очекивани резултати 

(спортиста, рекреативаца, 
деце и младих, као и особа са 
инвалидитетом) стварањем 
услова за одвијање спортских 
активности 

3.ПА.1 Изградња и капитално 
одржавање спортске 
инфраструктуре 

Орган   
 

01  50.000.000 RSD   
 

Завршени, изграђени, 
реконструисани, адаптирани 
или санирани сви спортски 
објекти планирани овом 
програмском активношћу 

3.ПК.1 Реконструкција ОСК 
„Караташˮ 

Орган   
 

01  30.000.000 RSD   
 

Завршена четврта фаза 
реконструкције ОСК 
„Караташ”, створени услови за 
припреме спортиста и 
омладинских кампова и 
манифестација 

3.ПК.2 Подршка европским 
интеграцијама и 
припрема пројеката за 
период 2014-2020 

Влада   
 

01  32.000 RSD   

56  3.172.000 RSD   
 

Реконструисана дечија 
игралишта и омладински 
спортски терени 

3.ПК.3 Национални тренинг 
центар за шест 
спортова- 
Мултифункционална 
дворана у Кошутњаку 

Орган   
 

01  432.000.000 RSD   
 

10% готовости објекта 

3.ПК.4 Завршетак изградње 
Дома партизана у 

Орган   01  60.000.000 RSD   
 

Завршена изградња 
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Лесковцу  

3.ПК.5 Реконструкција објеката 
ергеле Љубичево, град 
Пожаревац 

Орган   
 

01  40.500.000 RSD   
 

Завршена реконструкција 

3.ПК.6 Градски стадион у 
Суботици – 
реконструкција атлетске 
стазе, свлачионица и 
санитарних просторија 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Орган   
 

01  67.200.000 RSD   
 

Завршена реконструкција 

 
 
 


