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У складу са Законом о спорту и важећим подзаконским актима Јога савез Србије је 

надлежни национални савез за област јоге (Правилник о надлежним националним 

спортским савезима за спортске гране и области спорта у Републици Србији ("Сл. гласник 

РС", бр 95 од 30. новембра 2016) основан првенствено с циљем: развоја области јоге, 

односно развоја активности и делатности у подручју свог деловања; усклађивања 

активности својих чланова; репрезентовања националног спорта у подручју  свог деловања; 

стварања услова за постизање врхунских резултата; организовање и вођење такмичења; 

учешћа у унапређивању стручног рада спортских јога стручњака. 

 
Подсећамо Вас да Вам на располагању стоји струковни, саветодавни и правни сервис Јога 

савеза Србије - надлежног националног савеза за област јоге у Републици Србији, као и 

сервиси Војвођанског и Београдског јога савеза. 

 

 

Одговори на најчешћа питања: 

 
 

Законски оквир 

 

Као у већини Европских земаља и у Републици Србији Законски оквир у коме се одвијају 

активности јоге уређен је од стране Министарства здравља и Министарства омладине и 

спорта. 

Од стране Министарства здравља јога се уређује Законом о здравственој заштити (Сл. 

гласник РС 72/09; члан 235 и 236) и Правилником о ближим условима, начину и поступку 

обављања метода и поступака традиционалне медицине (Сл. гласник РС 107/05; члан 6). 

Од стране Министарства омладине и спорта област јоге се уређују Законом о спорту 

(Службени гласник РС 10/2016), Правилником о номенклатури спортских занимања и звања 

Републике Србије (“Сл. гласник РС”, бр. 7/2013), Правилником о дозволи за рад 

спортских стручњака (“Сл. гласник РС”, бр. 7/2013), Правилником о стручном 

оспособљавању за обављање одређених стручних послова у спорту (Сл. Гласник РС 8/13), 

Правилником о надлежним националним спортским савезима за спортске гране и области 

спорта у Републици Србији, („Сл. гласник РС”, број 95/2016, члан 6) и Правилником о 

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

оквиру спортских грана и области спорта („Сл. гласник РС”, број 51/2016, члан 3), 

Правилником Европске јога федерације и Статутом Спортског савеза Србије, Статутом 

Јога савеза Србије и другим подзаконским актима. 
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Право на учлањење у ЈСС 

 

- Све организације у области јоге које испуњавају законске услове могу остварити право 

на учлањење у Јога савез Србије - надлежни национални, и територијални јога савез 

(Београдски или Војвођански јога савез). 

Законодавац је предвидео Територијалну надлежност. То значи да се организације у 

области јоге учлањују у надлежни савез према седишту тј. месту где се остварују 

активности за које су регистроване. 
 

Чланство и идентитет 

 

Учлањењем, организације и стручњаци (инструктори јоге) из области јоге настављају са 

досадашњим активностима. 
У духу разумевања и поштовања различитости у сагледавању и интерпретацији јоге свака 

чланица негује (као до сада) свој идентитет усклађујући свojе активности са законским 

прописима. 
 
Издавање дозволе за рад 

 
- У складу са чланом 27. Закона о спорту дозволу за рад можете остварити подношењем 

захтева Јога савезу Србије. (Правилник о стручном раду у области јоге (последњи 

Правилник у низу) – линк: https://yogasavezsrbije.com/wp-content/uploads/SPORTSKA-PRAVILA-

JSS-27.3.2019.pdf ) 
 
На кога се односе Правилници 

 
Јога је данас масовна област која своју популарност дугује принципу „добровољности“ и 

неговању поштовања различитости. 

Јога доприноси здрављу, али и социјалној кохезији, превазилажењу предрасуда и ширењу 

етичких принципа који се кроз јогу преносе. 

Иако је јога изворно нетакмичарски оријентисана данас се јогом равноправно могу бавити: 

1.нетакмичари 

a. појединци и организације који негују традиционални приступ јоги 

b. појединци и организације који се рекреативно баве јогом 

 

2, такмичари 

a. појединци и организације који се такмиче по утврђеним пропозицијама и у 

пријављеним категоријама 

https://yogasavezsrbije.com/wp-content/uploads/SPORTSKA-PRAVILA-JSS-27.3.2019.pdf
https://yogasavezsrbije.com/wp-content/uploads/SPORTSKA-PRAVILA-JSS-27.3.2019.pdf
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На основу Закона усвојена су Спортска правила Јога савеза Србије која чине следећи 

Правилници: 

 

1) Правилник о такмичењу за област јога спорта – односи се само на такмичарски 

оријентисане организације и појединце у области јоге; 

2) Правилник о организацији такмичења у области јога спорта - односи се само на 

такмичарски оријентисане организације и појединце у области јоге; 

3) Правилник о спречавању негативних појава у области јога спорта – односи се и на 

нетакмичаре и такмичаре; 

4) Правилник о медицинској затити у области јога спорта – односи се на све: 

нетакмичаре и такмичаре; 

5) Дисциплински правилник у области јога спорта – односи се на све: нетакмичаре и 

такмичаре; 

6) Правилник о стручњацима у јога спорту и стручним лицима у ЈСС – односи се на све: 

нетакмичаре и такмичаре; 

7) Правилник о стручном раду у области јоге – односи се на све: нетакмичаре и 

такмичаре. 

 

 

Семинари континуиране јога едукације 
 

Свака чланица ЈСС има право да предложи и са Комисијом за одобравање програма 

континуиране едукације утврди бодовну листу семинара за своје чланове, како би им се 

омогућило доказивање континуитета у стручном усавршавању у процесу продужавања 

дозвола за рад. 

 

 
Коришћење и расподела буџетиских средстава 

 
Јога савез Србије, од оснивања, своју одрживост обезбеђује самофинансирањем и никада 

није имао прилику да користи или располаже са буџетским средствима а која се опредељују 

на основу предлога Спортског савеза Србије, а од стране Министарства омладине и спорта. 

 

 
Планирање и евиденција рада инструктора јоге 

 
Инструктори јоге као спортски стручњаци дужни су да планирају и евидентирају стручни 

рад који обављају у организацијама у области јоге, у складу са Законом о спорту, 

подзаконским  актима  и  правилима  надлежног  националног  савеза  за  област  јоге. Над 
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стручним радом у области јоге врши се стручни надзор (члан 32. Закона о спорту). Стручни 

надзор врши Завод за спорт и медицину спорта Републике Србије, а на територији 

аутономне покрајине – Покрајински завод за спорт и медицину спорта, преко стручних 

спортских надзорника, као поверени посао. Правна и физичка лица у области јоге дужна 

су да омогуће обављање стручног надзора, у складу са овим законом. Лицу које онемогући 

обављање стручног надзора спортски инспектор може привремено забранити обављање 

спортске активности, односно делатности, све док не омогући обављање стручног надзора. 

 
За сва додатна питања стојимо Вам на располагању. 

 

Јога савез Србије jogasavezsrbije@gmail.com 

Војвођански јога савез vojvodjanski.joga.savez@gmail.com 

Београдски јога савез beogradski.joga.savez@gmail.com 
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