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МИНИСТАРСТВО
ОМЛАДИНЕ И СПОРТА
Београд
СЕКТОР ЗА СПОРТ
Статистика у области националног спорта
.
Републикa Србија се налази у процесу интензивних активности на плану
хармонизације са стандардима и праксом Европске уније. У оквиру тог процеса,
усаглашавање званичне статистике Републике Србије са међународним статистичким
стандардима, класификацијама и методологијама, као и прихватање добре статистичке
праксе других земаља, имају за циљ добијање међународно упоредивих показатеља,
односно остваривање потпуне хармонизације са статистичким стандардима Европске уније
до краја периода на који се односи петогодишњи статистички програм (период 2011 —
2015. године).
Званична статистика је неопходан елемент у информационом систему сваког
демократског друштва у обезбеђивању података о економској, демографској и социјалној
ситуацији и о стању животне средине. Системом званичне статистике у националном
спорту, имамо обавезу да дефинишемо минимум квантитативних показатеља добијених на
основу јединствених параметара, а који су искзани у Стратегији развоја спорта у
Републици Србији за период 2014 — 2018. године и Акционог плана за њену примену
(„Службени гласник РС”, број 1/15).
Најважнији задатак званичне статистике јесте да пружи реалну слику реализације
програма и пројеката у спорту, да обезбеди поуздану основу за анализу и доношење одлука
на разним нивоима организације националног спорта, од државне управе и других
институција, до заинтересованих грађана и невладиних организација. Званична статистика,
поред осталог, полази и од принципа који су дефинисани у документу Економскосоцијалног савета УН – Основни принципи званичне статистике, као и у документу
Европске комисије – Кодекс праксе европске статистике. Основне вредности званичне
статистике произлазе из ових докумената.
Препознавши потребе и значај званичне статистике Република Србија, уз подршку
Европске уније, улaже значајне напоре у прилагођавање нашег статистичког система
међународним стандардима. Развој званичне статистике повезан је и са процесом
приступања ЕУ, и то са критеријумом способности преузимања обавеза из чланства у ЕУ
(део који се односи на статистику). Поред тога, обавезе званичне статистике нису
последица само процеса придруживања ЕУ већ и односа с другим међународним
институцијама, као што су Уједињене нације и њене организације, Међународни
монетарни фонд, Светска банка, OECD, Савет Европе и др.
Полазећи од препорука Уједињених нација и Европске уније, утврђује се правни,
институционални и програмски оквир за производњу и дисеминацију података и

информација и организацију система званичне статистике. Систем званичне статистике
Републике Србије чине: Републички завод за статистику, као главни координатор система,
Народна банка Србије, Градска управа града Београда – за територију града Београда, као
и остали одговорни произвођачи званичне статистике наведени у петогодишњем
статистичком програму, као што су: Министарство финансија, Министартво омладине и
спорта, Министарство пољопривреде и заштите животне средине, Министарство просвете,
науке и технолошког развоја, Министарство рударства и енергетике, Републички фонд за
пензијско и инвалидско осигурање, Републички завод за здравствено осигурање,
Републички хидрометеоролошки завод, Институт за јавно здравље Србије, Национална
служба за запошљавање и др.
Републички завод за статистику је, у складу са Законом, главни произвођач и
дисеминатор података, одговорни стручни носилац, организатор и координатор система
званичне статистике и представља званичну статистику Републике Србије у међународном
статистичком систему. Посебно место у систему званичне статистике има Савет за
статистику Републике Србије. Министартво омладине и спорта има обавезу вођења и
унапређења статистике у области националног спорта, а законски основ је члан 18. став 2.
Закона о званичној статистици („Службени гласник РС”, број 104/09) и члана 8. став 1.
Закона о Народној скупштини („Службени гласник РС”, број 23/11), а Народна скупштина
је донела Одлуку о програму званичне статистике за период 2011-2015. године.
Основна мисија званичне статистике у националном спорту односи се на
прикупљање, обраду, анализу и објављивање статистичких података и информација, уз
неопходно коришћење методолошких и организационих знања, статистичких стандарда и
савремене технологије. Координација националних спортских институција (одговорних
произвођача званичне статистике), омогућавају да објављени резултати званичне
статистике буду релевантни, правовремени, непристрасни, приступачни, међународно
упоредиви и једноставни за коришћење.
Систем званичне статистике у националном спорту Републике Србије треба да има
улогу регионалног лидера у квалитету објављених статистичких података и информација и
високог нивоа стеченог поверења даваоца и корисника података.
Основни стратешки циљеви дефинишу приоритетне правце деловања и резултате
које тим деловањем званична статистика у области спорта треба да постигне:
−
−
−
−
−

унификацију статистичких параметара у националном спорту;
стварање услова за квалитетнији аналитички рад;
тачност у информисању Владе Републике Србије и цивилног друштва;
транспарентност у раду институција;
значајан број података неопходних за системске евалуације и препоруке

СТАТИСТИКА У ОБЛАСТИ НАЦИОНАЛНОГ СПОРТА
РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
На основу члана 18. став 2. Закона о званичној статистици („Службени
гласник РС”, број 104/09) и члана 8. став 1, Закона о Народној скупштини
(„Службени гласник РС”, број 23/11), Народна скупштина је донела Одлуку о
програму званичне статистике за период 2011-2015. године.
Произвођач статистике - Министартство омладине и спорта / Сектор за спорт
Влада Републике Србије

Министарство омладине и спорта

Адреса

Булевар Михајла Пупина 2, 11 070 Нови Београд

ПИБ

105004944

Матични број

17693719

Wеb

www.mos.gov.rs

Закон о спорту (укуцати -навести линк)

www.mos.gov.rs/dokumenta/zakon

Годишњи извештај о раду на сајту (укуцати –
навести линк)

http://www.mos.gov.rs/informator-o-radu/?lang=lat

E-mail/Кабинет министра

kabinet@mos.gov.rs

Телефон/Кабинет министра

011 313 09 12 / 011 311 76 28 / fax: 011 313 09 15

Министар

Вања Удовичић

Државни секретар за спорт

Предраг Перуничић

Телефон/Кабинет државног секретара за спорт

011 311 17 81 / fax: 011 311 17 81

E-mail/Кабинет државног секретара за спорт

predrag.perunicic@mos.gov.rs

Помоћник министра за спорт

Урош Зековић

Телефон/Кабинет помоћника министра за спорт

011 311 75 53 / 311 73 57 / fax: 011 311 75 57

E-mail/Кабинет помоћника министра

uros.zekovic@mos.gov.rs

Помоћник министра за управљање пројектима

Загорка Петровић

Број укупно запослених у министарству - Уговор
о раду на неодређено време - жене/мушкарци
Број запослених у Сектору за спорт - Уговор о
раду на неодређено време - жене/мушкарци
Број запослених у Сектору за управљање
пројектима - Уговор о раду на неодређено време жене/мушкарци
Број запослених - Уговор о раду на одређено време
жене/мушкарци
Број ангажованих лица по Уговору о обављању
привремених-повремених послова, жене/мушкарци

Укупно запослених = 47; 33 (жене), 14 (мушкараца)
Укупно запослених = 14; 8 (жене), 6 (мушкараца)
Укупно запослених = 8; 7 (жене), 1 (мушкараца)
Две жене
Једна жена

Лице одговорно за исправност података

Душко Петровић, саветник

Контакт лица одговорног за исправност података
(телефон и е-mail)

011 311 77 41, 064 02 02 502, dusko.petrovic@mos.gov.rs

Годишњи буџет Министартва омладине и спорта

5.038.925.000,oo (0,7% од укупног Буџета РС)

Годишњи буџет намењен за реализацију
програмских активности у области спорта
Годишњи буџет намењен за реализацију
програмских активности у области инфраструктуре у
спорту

3.055.808.000,oo (0,43% од укупног Буџета РС)
186.469.000,oo

Број и назив Агенција

1 / Антидопинг агенција Србије

Број и назив Завода

2 / Завод за спорт и медицину спорта Републике Србије / Покрајински
завод за спорт

Општи податци о становништву у РС Укупан број становника у Републици Србији

7.131.787

Укупан број деце у РС (претшколци и основношколци) до 14 година

751.860

Укупан број деце претшколског узраста

189.304/*84.000 – похађа претшколске установе

Укупан број деце основношколског узраста

562.556

Укупан број омладине средњешколског узраста

270.356

Укупан број студентске популације у РС (студената)

220.000

Нестудентска омладинска популација у РС

730.596

Укупан број грађана од 30-77 година

4.866.775

Редни број

Параметри

1.

Назив и Укупан број Закона у области националног
спорта

2.

Укупан број подзаконских аката (Уредбе и
Правилници...)

Текућа година 4 / Закон о спорту; Закон о спречавању допинга у
спорту, Закон о потврђивању међународне
конвенције допинга у спорту; Закон о
ретификацији европске конвенције потив
допинговања у спорту са додатком
На основу важећег Закона о спорту, донета су
следећа правна акта:
2)
Уредба о националним спортским
признањима и новчаним наградама („Службени
гласник РС”, бр. 8/13 и 7/15);
3)
Правилник о утврђивању здравствене
способности спортиста за обављање спортских
активности и учествовање на спортским
такмичењима („Службени гласник РС”, број
15/12);
4)
Правилник о условима за обављање
спортских делатности („Службени гласник РС”,
број 63/13);
5)
Правилник о стручном оспособљавању
за обављање одређених стручних послова у
спорту („Службени гласник РС”, број 8/13);
6)
Правилник о спортским гранама у
Републици Србији („Службени гласник РС”, бр.
72/11, 23/12 и 118/13);
7)
Правилник о спортским гранама од
посебног значаја за Републику Србију
(„Службени гласник РС”, бр. 72/11 и 25/13);
8)
Правилник о начину вођења матичних
евиденција у области спорта („Службени гласник
РС”, број 74/11);
9)
Правилник о садржају и обрасцу
пријаве за евидентирање података о спортским
организацијама, спортским савезима, спортским
друштвима и спортским центрима („Службени
гласник РС”, број 43/11);
10)
Правилник о одобравању и
финансирању програма којим се остварује општи
интерес у области спорта („Службени гласник
РС”, број 49/12);
11)
Правилник о обрасцу и начину
издавања легитимације спортског инспектора
(„Службени гласник РС”, број 61/11);
12)
Правилник о номенклатури спортских
занимања и звања („Службени гласник РС”, број

7/13);
13)
Правилник о надзору над стручним
радом у области спорта („Службени гласник
РС”, број 92/11);
14)
Правилник о националној
категоризацији спортских стручњака
(„Службени гласник РС”, број 25/13);
15)
Правилник о националној
категоризацији спортова („Службени гласник
РС”, број 25/13 и 126/14);
16)
Правилник о националној
категоризацији врхунских спортиста („Службени
гласник РС”, број 123/12);
17)
Правилник о националним гранским
спортским савезима преко којих се остварује
општи интерес у области спорта у Републици
Србији („Службени гласник РС”, бр. 72/12, 3/12,
25/13, 81/14 и 126/14 );
18)
Правилник о коришћењу спортских
објеката и обављању спортских активности у
јавним спортским објектима („Службени гласник
РС”, број 55/13);
19)
Правилник о евиденцијама које воде
високошколске установе и друге организације
које се баве оспособљавањем у области спорта
(„Службени гласник РС”, број 61/11);
20)
Правилник о дозволи за рад спортских
стручњака („Службени гласник РС”, број 7/13);
21)
Правилник о ближим условима за
обављање спортских активности и спортских
делатности („Службени гласник РС”, број 17/13);
22)
Правилник о ближим условима и
критеријумима за стипендирање врхунских
спортиста аматера за спортско усавршавање и за
доделу новчане помоћи врхунским спортистима
са посебним заслугама („Службени гласник РС”,
број 124/12);
23)
Правилник о националној
категоризацији спортских објеката („Службени
гласник РС”, број 103/13).
24)
Одлука о образовању Националног
савета за борбу против насиља и недоличног
понашања гледалаца на спортским приредбама
(„Службени гласник РС”, бр. 65/11 и 100/12);

3.

Укупан број Стратешких докумената (Стратегија)

4.

Најпознатији српски спортиста

5.

Укупан број регистрованих спортиста

6.

Укупан број врхунских спортиста у Републици
Србији олимпијски/неолимпијски спортови (спортисти
првог и другог ранга националних првенстава и
такмичења)

7.

Укупан број категорисаних спортиста (спортисти
националног, међународног и заслужног разреда)

8.

Индекс физичке активности деце - Укупан број деце
укључених у спортске ваншколске активности
30%
(Од 751.860 - 233.069 деце је укључено спортске
активности)

1)
Стратегија развоја спорта у Републици
Србији за период 2014–2018. године („Службени
гласник РС”, брoj 1/15);
Новак Ђоковић, тенис
250.000
Укупно: 3960
Олимпијски спортови – 2915
Неолимпијски спортови - 1045
Укупно: 1093
Олимпијски спортови – 732
Неолимпијски спортови - 361
А. Школице спорта и спортске школе (Извор –
Савез за школски спорт Србије) – 22.000 / 11,6%
/
Б. Школска спортска такмичења (Извор – Савез
за школски спорт Србије) – 69.999 / 12,4% /
В. Допунски развојни програми из области
школског спорта (Извор – Савез за школски

спорт Србије)– 6.400
Г. Спортско-такмичарске активности клубова
(Извор – Анализа Сектора за спорт) – 123.000 /
21,8%
Д. Рекреативне активности деце (Извор –
Анализа Сектора за спорт) – 11.670 / Од укупног
броја деце – 1,5%

9.

Индекс физичке активности – омладина - 12,2%

10.

Укупан број спортиста инвалида

11.

Укупан број студената укључених у спортске
активности – 4,5%

12.

Укупан проценат грађана РС укључених у рекреативне
активности – 10%

13.

Укупан број регистрованих спортских организација у
Републици Србији

14.
15.

16.

17.

А. Школска спортска такмичења (Извор – Савез
за школски спорт Србије) – 20.459
Б. Спортско-такмичарске активности клубова
(Извор – Анализа Сектора за спорт) – 160.000
В. Рекреативне активности (Извор – Анализа
Сектора за спорт) – 25.000
Г. ''СОФА'' – 2.500
Д. Универзитетски спорт (Извор –
Универзитетски спортски савез Србије) - 10.000

10.000 ( 4,5%)
А. Укупан број грађана у РС – 7.131.787
Б. Укупан грађана старости од 30-77 година –
4.866.775
В. Укупан грађана старости од 30-77 година
укључених у спортске активности (10% извор
Батут) – 486.677
13000
(12.321 у статусу удружења, друштва или савеза
у области спорта)

Укупан број препознатих кровних спортских
организација у националном спорту РС (ОКС и ССС)
Укупан број препознатих спортских националних
организација (федерација) преко којих се остварује
Општи интерес у области спорта – ''надлежни савези''
Укупан број препознатих спортских националних
организација (федерација) у области спорта са
инвалидитетом
Укупан број препознатих спортских националних
организација (федерација) у области рекреативног
спорта

2
102

5

4

18.

Укупан број добитника Националних признања;

552

19.

Укупан број врхунских спортиста аматера, носиоца
националних стипендија

360
-

20.

Најзначајнија системска обележја Националног спорта

-

-

Уставна категорија - Спорт је
интегрални део Устава РС;
Статусно подржан од званичне
политике кроз постојање ресорног
министартва;
Постојање Закона о спорту и бројних
подзаконских аката;
Уређен и унапређен систем врхунског
спорта;
Уређен и унапређен систем спорта деце
Програмско финансирање у области
спорта, по препорукама ЕУ;
Категорисан и скалиран систем од 87
гранских спортских савеза;
Регулисан Спортски стаж за врхунске
спортисте;
Национална признања за освајаче
медаља на међународним
такмичењима;
Награде за освојене медаље;

Стипендије за надарене спортисте;
Евидентирана спортска инфраструктура
Популарност у цивилном друштву
Спорт и организована физичка
активност су Прва детерминанта
здравља према Светској здравственој
организацији
Дан спорта – 6. април
Дан кретања – 10. мај
Редовне:
Добровољно давање крви;
Периодичне:
Током године
•
Истраживање стања у образовноваспитним установама у Србији у вези са
школским спортом (Завод за вредновање
квалитета образовања и васпитања)
Истраживање је утврдило да се спортом у
школама бави недопустиво мали број ученика
(15%), да је најпопуларнији спорт одбојка па
онда : кошарка, фудбал, рукомет...
-

21.

22.

Важни датуми
Хуманитарне активности : Назив активности (кампање),
дужина трајања

Истраживања, анализе и коментари у области
националног спорта

Пилот истраживање Републичког
завода за спорт – Телесни развој деце
основно-школског узраста
Истраживање - Медији , спорт ,
насиље -Удружење спортских
новинара СрбијеИстраживање је утврдило на који начин медији
прате насиље које се дешава у спорту, у којој
мери доприносе решавању проблема,
квантификован је број инцидената и анализиран
кроз призму медијске интерпетације.Веома
важно истраживање које је допринело јаснијем
сагледавању целокупног проблема насиља у
спорту,а са друге стране егзактно утврдило број
инцидената и груписало их удређене категорије.
-

23.

Волонтеризам у спорту (Спортски
савез Србије) –
Истраживање је утврдило број волонтера на
Националном нивоу, нивое организованости,
проблеми и добре стране волонтирања, а као
препоруке изашла су Упутства за реализацију
програма волонтирања.
Спорт у локалним заједницама
(Спортски савез Србије)
Истраживање је утврдило број, врсту и начин
организовања спортских активности у локалним
заједницама ( врхунски спорт, рекреативни спорт
(корпоративни, сеоски, грађански), школски
спорт.
-

-

Анализа актуелног стања у области
финансирања спорта у Републици
Србији, Економски институт, Београд,
децембар 2007. године

-

Моделне карактеристике основних
антропометријских показатеља и
базично-моторичких способности
здравих и утренираних младих особа
оба пола- популациони показатељ
Републике Србије – Полицијска
Академија Београд

-

Ангажованост наставно - научног
кадра саакредитованих државних
факултета спорта у оквиру
активности националних спортских
савеза и елитних клубова и стручног
кадра из националног спорта у
систему образовања и усавршавања
на акредитованим спортским
државним образовним
институцијама – Факултет спорта и
физичког васпитања у Београду;

-

Ангажованост грађана РС у
рекреацији - Факултет спорта и
физичког васпитања у Београду;

-

''Компаративна анализа пореских и
других олакшица које се тичу
финансирања у области спортаискуства земаља Европске унује,
Сједињене америчке државе,
Аустралије и земаља у окружењу''

Економски институт, Београд, децембар 2012.
године
Утицај анаеробног вежбања на
функционалне карактеристике
ћелија периферне крви –
Истраживање спровео Институт за медицинска
истраживања – 2011. Година
-

-

-

-

-

Системски и информативни Web портали у области
националног спорта

Анализа финансирања у
националном спорту 2007-2011 –
Сектор за спорт
Анализа финансирања у
националном спорту 2010-2012 –
Сектор за спорт
Анализа физичке активности
становништва – 2015. година – Сектор
за спорт
Истраживање броја деце укључених у
ваншколске спортске активности у
РС – Савез за школски спорт – 2015.;
Коментар Анализе истраживања
здравља становништва Србије –
Сектор за спорт – 2015. година
Системски:

123456-

www.mos.gov.rs;
www.rzsport.gov.rs;
www.oks.org.rs
www.adas.org.rs;
www.decijisport.rs (у изради)
www.sport.edu.rs (у изради)

1-

www.adresarsporta.rs

2-

www.zurnal.rs

3-

www.sport.rs

24.

Информативни:

4-

Web – мационалних гранских савеза

5-

Web – медији у спорту

Број националних тренинг центара
1.
2.
3.
25.

4.
5.
6.

28.

Број националних препорука у националном спорту у
РС
Број националних стратегија (спортских федерација и
рекреативних кровних организација) донешеним и
усаглашеним са Стратегијом развоја спорта у РС
Број ученика укључених у школске спортске секције

29.

Број ученика укључених у школска спортска такмичења

26.
27.

7/ Национални тренинг центри:
Завод за спорт и медицину спорта РС;
Фудбалски тренинг центар ''Стара
Пазова'';
Веслачки тренинг центри – Београд и
Сребрно језеро;
Једриличарски тренинг центар у
Голупцу;
Кајакашки тренинг центар – Ада
Београд;
Стонотениски тренинг центар
''Суботица''
4

У складу са Националном стратегијом развоја
спорта су израдили – Планове развоја спорта, 81
грански савез од 87 финансираних

Број ученика укључених у програм/пројекат „Спорт у
школе“
Број професора спорта и физичког васпитања у систему
образовања РС
Просечан број ученика укључених у спортску секцију

30.
31.
32.

Број локалних самоуправа које су узеле учешће у
школском и универзитетском спорту (од 174 општине)

33.

2015. година

Програми

2.
3.

Редовни годишњи програми савеза
Јавни позив (Конкурс у области спорта
за посебне програме)
Финансирање организације
међународних такмичења од значаја за
РС

96.539
6.008
1.650
17
154

Финансијски аспекти / Влада Републике Србије / Министартво омладине и
спорта

Називи финанираних области у складу са
Општим интересом у области спорта РС

1.

27.770

1.605.559.500,оо рсд
/
62.155.000,оо рсд

4.

Стипендије спортиста

255.446.568,оо рсд (променљива категорија)

5.

Национална признања

728.228.868,оо рсд (променљива категорија)

6.

Националне награде за освојене
медаље

1.845.000 еура

7.

Спортски кампови

27.978.200,оо рсд

8.

Доплатна марка

13.583.000,оо рсд

9.

Субвенције јавним нефинансијским
предузећима

100.000.000,оо рсд

Национални грански савези и кровне националне организације за чије програмске активности Влада РС и Министартво
омладине и спорта издвајају највише финансијских средстава – 2015. година
Грански спортски савези
1.

Олимпијски комитет Србије – 296.000.000,оо рсд

2.

Спортски савез Србије – 116.700.000,оо рсд

3.

Одбојкашки савез Србије – 110.000.000,оо рсд

4.

Кошаркашки савез Србије – 88.000.000,оо рсд

5.

Ватерполо савез Србије - 88.000.000,оо рсд

6.

Тениски савез Србије – 74.000.000.оо рсд

7.

Рукометни савез Србије – 63.000.000.оо рсд

8.

Савез за школски спорт Србије – 54.000.000.,оо рсд

9.

Атлетски савез Србије – 50.000.000,оо рсд

10.

Кајакашки савез Србије – 45.000.000,оо рсд

11.

Веслачки савез Србије – 44.000.000,оо рсд

12.

Фудбалски савез Србије – 43.300.000,оо рсд

13.

Параолимпијски комитет Србије – 39.500.000,оо рсд

