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ВањаУдовичић 

Министар омладине и спорта 

 

Рођен је 1982. године у Београду. Завршио је Једанаесту београдску гимназију – спортско 

одељење, а затим и Факултет организационих наука - дипломирани је инжењер организационих 

наука. 

 

Капитен је ватерполо репрезентације Србије од 2009. до септембра 2013, када ступа на функцију 

министра омладине и спорта у Влади Републике Србије. Више пута је проглашаван за једног од 

најбољих ватерполиста света, а за репрезентацију је одиграо 284 утакмице и постигао 330 

голова. 

 

Са репрезентацијом је освојио: на светским првенствима две златне (2005. и 2009. године), једну 

сребрну (2011. године) и једну бронзану медаљу (2003. године); на европским првенствима три 

златне (2003, 2006. и 2012. године), једну сребрну (2008. године) и једну бронзану медаљу (2010. 

године); на светским куповима једну златну (2010. године) и једну бронзану медаљу (2002. 

године); у Светској лиги седам златних (2005, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011. и 2013. године), једну 

сребрну (2004. године) и једну бронзану медаљу (2009. године); на Медитеранским играма једну 

златну медаљу (2009. године). На Олимпијским играма са репрезентацијом освојио је једну 

сребрну (2004. године) и две бронзане медаље (2008. и 2012. године). Играо је у клубовима 

Партизан, Јадран, Посилипо, Про Реко, Младост, Раднички. 

 

Председник је Фонда за младе таленте Републике Србије и Савета за младе, члан Савета за 

реформу државне управе, Савета за популациону политику, Савета за иновационо 

предузетништво и информационе технологије Владе Републике Србије, као и Министарског тима 

ради анализе постојећих законских решења која се тичу проблематике и интервенције у 

случајевима вршњачког насиља. 

 

Био је потпредседник Организационог одбора Европског првенства у ватерполу 2016. године, 

потпредседник Организационог одбора Европског првенства у атлетици 2017. године, члан 
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Организационог одбора сталне манифестације у области спорта од значаја за Град Београд – 

Београдски маратон, председник Организационог одбора 55. међународне бициклистичке трке 

кроз Србију, потпредседник Организационог одбора Европског шампионата у каратеу 2018. 

године, потпредседник Организационог комитета Европских универзитетских игара 2020. 

године, потпредседник Организационог одбора завршног клупског кошаркашког турнира 

FinalFour у оквиру Евролиге у кошарци 2018. године, председник Организационог одбора 

Првенства Европе у кајаку и кануу на мирним водама 2018. године. 

 

Говори енглески и италијански језик, а хобији су му наутика, читање и пливање. 

 

 

 

Vanja Udovicic 

Minister of Youth and Sport 

 

He was born in 1982 in Belgrade. He graduated from the Eleventh Belgrade High School – sports class, 

and then from the Faculty of Organisational Sciences – he is a graduated engineer of organisational 

sciences. 

 

He was the captain of the water polo team of Serbia from 2009 to September 2013, when he took the 

position of Minister of Youth and Sport. He was voted many times as one of the best water polo 

players in the world, and he played 284 games and scored 330 goals for the national team. 

He won the following with the national team: at the World Championships, two gold (2005 and 2009), 

one silver (2011) and one bronze medal (2003); at the European Championships, three gold (2003, 

2006 and 2012), one silver (2008) and one bronze medal (2010); one gold medal (2010) and one 

bronze medal (2002) on world cups; in the World League, seven gold (2005, 2006, 2007, 2008, 2010, 

2011 and 2013), one silver (2004) and one bronze medal (2009); at the Mediterranean Games, one 

gold medal (2009). He won one silver (2004) and two bronze medals (2008 and 2012) with the national 

team at the Olympic Games. He played in the clubs Partizan, Jadran, Posilipo, Pro Reko, Mladost, 

Radnicki. 
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He is President of the Young Talent Fund and of the Youth Council, a member of the Council for Public 

Administration Reform, Population Policy Council, Council for Innovation Entrepreneurship and 

Information Technologies of the Government of the Republic of Serbia, and the Ministerial Team for 

analysis of the existing legal solutions concerning the issues and interventions in cases of peer 

violence. 

 

He was the vice president of the Organising Committee of the European Water Polo Championship in 

2016, Vice President of the Organising Committee of the European Athletics Championship 2017, 

member of the Organising Committee of the permanent event in the field of sports of importance to 

the City of Belgrade – Belgrade Marathon, the President of the Organising Committee of the 55th 

International Bicycle Race through Serbia, Vice President of the Organising Committee of the European 

Karate Championship in 2018, Vice President of the Organising Committee of the European University 

Games 2020, Vice President of the Organising Committee of the Final Four Basketball Tournament 

Final in the Euroleague basketball tournament in 2018, the President of the Organising Committee of 

the European Championship in kayaking and canoeing in calm waters of 2018. 

 

He speaks English and Italian, and his hobbies are navigation, reading and swimming. 


