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ДЕЛОКРУГ РАДА  
 

На основу Закона о министарствима  Министарство омладине и 
спорта обавља послове државне управе који се односе на:  
 
•Спровођење националне политике и националне стратегије за 
младе  
 

•Развој и унапређење система спорта и физичке културе 
 
•Изградњу, опремање и одржавање спортске инфраструктуре 
 

 



 
 

ЦИЉЕВИ  
 

•Системски уређена област омладинске политике и 
унапређен положај, статус и учешће младих у друштву 
 
•Системски развој спорта и унапређен положај и број 
учесника у систему спорта 
 
•Стварање услова за системску изградњу и одржавање 
спортских објеката 
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ЗАКОНСКА РЕГУЛАТИВА И ДЕЛАТНОСТ 
 

Поред Закона о министарствима и Закона о државној 
управи, Закон о спорту и Закон о младима јасно 
дефинишу обавезе министарства надлежног за послове 
омладине и спорта, како оне у системским питањима, 
тако и оне у обавези финансирања. Другим речима, 
старање о општем интересу у области омладине и спорта, 
као и старање о свим активностима, делатностима и 
облицима удруживања грађана кроз које се тај интерес 
остварује, су основна делатност Министарства у области 
спорта. 
 
 
 
 
 



ДЕЛОКРУГ РАДА СЕКТОРА ЗА СПОРТ 

Сектор за спорт реализује послове који се односе на: 
 
 Аналитичко утврђивање стања у области спорта; 
 
 Припрему стратегија развоја и других мера којима се  

учествује у обликовању политике Владе у области спорта; 
 

 Иницирање и предузимање мера из надлежости  
Министарства у циљу унапређења стања у области спорта; 
 

 Припрему и спровођење Националне стратегије развоја 
спорта; 



ДЕЛОКРУГ РАДА СЕКТОРА ЗА СПОРТ 

Сектор за спорт реализује послове који се односе на: 
 
 Припрему и реализацију акционих планова за спровођење 

Националне стратегије развоја спорта; 
 
Међународну сарадњу у области спорта, нормативне послове 

из делокруга Сектора; управни и стручни надзор; 
 

 Утврђивање услова за рад организација у области спорта; 
 

 Вођење регистра спортских организација и других посебних 
евиденција у области спорта. 



ОПШТИ ИНТЕРС У ОБЛАСТИ СПОРТА 

На основу Закона о спорту стварује се општи интерес у области 
спорта кроз: 
 
 обезбеђивање услова за припрему, учешће и остваривање 

врхунских спортских резултата спортиста на великим 
међународним такмичењима 

 
 активности националних гранских спортских савеза 

 
 изградња, опремање и одржавање спортских објеката који 

су од посебног значаја за развој спорта 
 
 



ФИНАНСИРАЊЕ У ОБЛАСТИ СПОРТА 

Министарство омладине и спорта врши финансирање или 
суфинансирање програма и пројеката којима се остварује 
општи интерес у области спорта у складу са чланом 114. 
Закона о спорту 
•финансирање редовних годишњих активности спортских 
организација 
•финансирање програмских активности спортских 
организација 
• стипендирање спортиста 
•национална признања и награде за посебан допринос 
развоју и афирмацији спорта у Републици Србији  
•финансирање програма и пројеката на основу конкурса 
 
 
 

 
 



ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА БУЏЕТА 
 

Почетком 2014. Министарство финансија донело је Упутство за израду 
програмског буџета 

•Прoгрaмски буџeт прeдстaвљa eфикaсaн мeхaнизaм зa спровођење 
рeфoрмe управљања јавним финансијама. Тaкав буџет oмoгућaвa бoљe 
упрaвљaњe учинкoм jaвнe упрaвe, вeћу oдгoвoрнoст кoрисникa буџета, 
успoстaвљaњe снaжниjих вeзa измeђу гoдишњeг буџeтa, утврђивања 
приоритетних рaсхoдa и издатака и спровођења jaвних пoлитикa, кao и 
вeћу трaнспaрeнтнoст пoтрoшњe. 
•Прoгрaмски буџeт клaсификуje рaсхoдe и издатке прeмa уже 
дефинисаним нaдлeжнoстимa и мерама кoрисникa буџета, односно 
прикaзуje: 
1) у кoje конкретне сврхe сe срeдствa трoшe; 
2) нa кojи нaчин je тaквa пoтрoшњa пoвeзaнa сa средњорочним 
циљeвимa; 
3) кaкви рeзултaти сe oствaруjу. 



ДУГОРОЧНИ ЦИЉ МИНИСТАРСТВА 
 
 
Дугорочни циљ Министарства омладине и спорта је развој 
спорта у Србији, уз обезбеђивање бољих услова за бављење 
професионалним спортом, али и развој рекреативног и 
школског спорта, који је база из које се регрутују будући 
шампиони. 

 



НОРМАТИВНА АКТИВНОСТ 
 
 Закон о спречавању допинга у спорту (усвојен на редовној 

седници Народне скупштине – објављен у Службеном 
гласнику РС број 111/2014); 

 
 Измене и допуне Закона о спорту (фаза израде Нацрта, 

предвиђено је да буде на Влади крајем 2015. године); 
 

 Национална стратегија развоја спорта у Републици Србији 
за  период од 2014. до 2018. године и акциони план за 
њену примену. 
 



ПРИОРИТЕТИ МОС – СЕКТОРА ЗА СПОРТ 
 

ЦИЉ 1 – Примарни: 
 Стварање / унапређивање услова за развој врхунског 

спорта, обезбеђивање услова за припрему, учешће и 
остваривање врхунских спортских резултата спортиста на 
ОИ 2016. године. 

 
ЦИЉ 2 – Специфични: 
 Израда закона и подзаконских аката са циљем 

унапређивања нормативног оквира којим се уређују права 
и обавезе спортиста и осталих физичких лица у систему 
спорта. 



ЗАКЉУЧАК 
 Сектор за спорт ће и у наредном периоду спроводити све 

активности у циљу развоја и унапређења система спорта у 
Републици Србији. 

 
 унапређење школског и универзитетског спорта 
 обезбеђење услова за развој врхунског спорта  
 повећање броја учесника у спорту посебно деце, младих, 

жена, особа са инвалидитетом и старих 
 развој спортске инфраструктуре 
 унапређење положаја спортиста у систему спорта и заштита 

здравља спортиста 



ХВАЛА НА ПАЖЊИ 
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