
 

 

На основу члана 120. став 2. тачка 2) Закона о спорту („Службени гласник РС”, број 10/16) и члана 

17. став 4. и члана 24. став 2. Закона о Влади („Службени гласник РС”, бр. 55/05, 71/05 – исправка, 

101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – УС, 72/12, 7/14 – УС и 44/14), Министар омладине и спорта доноси  

ПРАВИЛНИК 

о спортским гранама и областима спорта у Републици Србији и спортским дисциплинама у оквиру 

спортских грана и области спорта  

Члан 1. 

Овим правилником утврђују се спортске гране и области спорта у Републици Србији и спортске 

дисциплине у оквиру спортских грана и области спорта.  

Члан 2. 

Спортске гране и спортске дисциплине у оквиру спортских грана у Републици Србији јесу: 

Od  (1)…..do (51) 

(51) Спортски риболов, који обухвата следеће спортске дисциплине: – дисциплине (појединачно, 

екипно):  

Coarse fishing/пловак;  

Feeder/фидер;  

Carp/шарански риболов;  

Trouth with natural baits/риболов пастрмке на природни мамац;  

Carnivorous artifical bait boat angling/риболов грабљивица – брод;  

Cornivorousw artifical bait shore angling/риболов грабљивица – обала;  

Black bass,  

Fly fishing/мушичарење; 

Члан 3. 

Спортске области и спортске дисциплине у оквиру области спорта у Републици Србији јесу:  

(1) Јога, која обухвата следеће спортске дисциплине: – дисциплине мушкарци и жене (стилови – 

академска јога, савремена јога, традиционална јога): Hahta јога, Art јога, Radža јога, Kundalini јога, 

Svara јога, Nada јога, Džnana јога;  

(2) Спортска рекреација (спорт за све, рекреативни спорт, масовни спорт), – дисциплине (мушкарци 

и жене): Аеробик, Пилатес, Пешачење, Рекреативни фитнес и друго физичко вежбање кроз 

рекреативне спортске активности у појединим гранама спорта;  

(3) Сеоски спорт;  

(4) Соколски спорт;  

(5) Спорт у војсци;  

(6) Спорт у дијаспори;  

(7) Спорт у полицији; 

(8) Спорт старијих особа;  

(9) Спорт у фирмама;  



(10) Традиционални спорт, који обухвата следеће спортске дисциплине: – дисциплине: Банатске 

шоре, Личке спортске игре, Свебор;  

(11) Универзитетски спорт;  

(12) Физичко васпитање деце предшколског узраста;  

(13) Школски спорт 

Члан 4. 

Даном ступања на снагу овог правилника престаје да важи Правилник о спортским гранама у 

Републици Србији („Службени гласник РС”, бр. 72/11, 23/12 и 118/13). Члан 5. Овај правилник ступа 

на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”. Број 110-00-

20/2016-03 У Београду, 30. мajа 2016. године Министар, Вања Удовичић, с.р. 


