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На основу члана 100. Закона о спорту и Статута Јога савеза Србије, на седници 

Управног одбора ЈСС одржаној 27.03.2019. донета су: 

 

 

СПОРТСКА ПРАВИЛА 

ЈОГА САВЕЗА СРБИЈЕ 

Члан 1. 

Јога савез Србије (у даљем тексту: ЈСС) утврђује Спортска правила у области јоге (у 

даљем тексту: Правила), која су усаглашена са Законом о спорту, међународно 

утврђеним правилима од стране Yoga Federation of Europe (YFE) и са Статутом Јога 

савеза Србије. 

Јога доприноси проналажењу сврхе и смисла, али и побољшању здравља практичара; 

социјалној кохезији и усвајању хуманих етичких принципа. Иако је јога изворно 

нетакмичарски оријентисана данас се јогом равноправно бавe: 

 

1 Нетакмичари Практичари јоге који негују традиционални приступ јоги 

 Практичари јоге који негују академски пруступ јоги, а ослањају се на резултате научних 

спроведених научних истраживања 

Практичари јоге који се рекреативно баве јогом 

2 Такмичари Практичари јоге који се такмиче по утврђеним спортским правилима 

 

Чланице Јога савеза Србије су организације и појединци нетакмичарске и такмичарске 

оријентације. Све организације у области јоге сарађују поштујући узајамне 

различитости у сагледавању и интерпретацији јоге. 

Члан 2. 

На основу Закона усвојена су правила Јога савеза Србије која чине следећи 

Правилници: 

 Правилници      Односи се на 

1. Правилник о стручном раду у области јоге све 

2. Правилник о стручњацима и стручним лицима у области јоге 
све 

3. Правилник о медицинској заштити у области јоге све 

4. Правилник о спречавању негативних појава у области  јоге све 

5. Дисциплински правилник у области јоге  све 

6.. Правилник о такмичењу у области јоге на такмичаре 

7. Правилник о организацији такмичења у области јоге на такмичаре 
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Члан 3. 

Правила доноси Управни одбор ЈСС. 

Члан 4. 

Правилнци из члана 2. се доносе као посебни правилници на седницама Управног 

одбора и чине саставни део Спортских правила ЈСС. 

Члан 5. 

Спортска правила ЈСС са посебним Правилницима се достављају у року од 15 дана од 

дана усвајања Министарству омладине и спорта Републике Србије. 

Члан 6. 

Измене и допуне Спортских правила ЈСС доноси Управни одбор на предлог: 

Председника савеза, 1/3 чланова Управног одбора или на предлог најмање 1/3 чланова 

Скупштине ЈСС. 

Члан 7. 

Спортска правила ЈСС и посебни Правилници који чине саставни део Спортских 

правила ЈСС се објављују на званичноj интернет страници и ступају на снагу 15. 

(петнаест) дана од дана доношења. 

 

У Београду, 27.03.2019 

 

Председник УО 

 

 

Јога савез Србије 
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На основу члана 100. Закона о спорту и Статута Јога савеза Србије, Управни одбор Јога савеза 

Србије  на седници одржаној 27.03.2019. доноси 

 

ПРАВИЛНИК О СТРУЧНОМ РАДУ У ОБЛАСТИ ЈОГЕ 

ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 

 

Члан 1. 

Правилник о стручном раду у Јога савезу Србије (у даљем тексту – Правилник) регулише питања 

која су од значаја за стручни рад спортских стручњака (инструктора јоге/оперативних тренера јоге) 

у оквиру Јога савеза Србије (у даљем тексту – ЈСС). 

Овим Правилником разрађују се одредбе које је прописао Закон о спорту, као и подзаконски акти, а 

који се односе на питање рада у области јоге.  

 

Члан 2. 

Основни носиоци уређења система по питању стручног рада у ЈСС су: Управни одбор ЈСС и 

Стручна комисија ЈСС.  

 

СТРУЧНИ РАД У ОРГАНИЗАЦИЈАМА У ОБЛАСТИ ЈОГЕ 

 

Члан 3. 

Стручни рад у области јоге обављају спортски стручњаци и организације у области јоге. 

С циљем да се обезбеде квалитетни услови за практиковање јоге, како би се оствариле максималне 

добробити и тако предупреде негативне појаве, активности спортских стручњака и организација у 

области јоге морају бити у складу са законском регулативном која регулише рад у систему спорта у 

РС (Закон о спорту, подзаконска акта, Стратегија развоја спорта у РС, спортска правила ЈСС и 

међународних организација у области јоге, конвенције у области спорта). 

 

Стручни рад у спортским удружењима - чланицама и у Јога савезу Србије могу да обављају 

спортски стручњаци (инструктори јоге/оперативни тренери) у складу са овим Правилником и 

осталим законским прописима које прописује Министарство омладине и спорта Републике Србије. 

 

Члан 4. 

Свако кршење овог Правилника од стране спортских стручњака наведених у овом Правилнику 

подлеже дисциплинској оговорности и санкционише се на основу Дисциплинског правилника ЈСС. 

 

СПОРТСКИ СТРУЧЊАЦИ  

(ИНСТРУКТОРИ/КЕ ЈОГЕ/ОПЕРАТИВНИ ТРЕНЕРИ) 

 

Члан 5. 

Спортски стручњаци у области јоге су лица која су завршила Програм стручног оспособљавања за 

обављање одређених стручних послова у области јоге у складу са Законом. 
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Члан 6. 

Евиденцију инструктора јоге/оперативних тренера води надлежни национални ЈСС. Подаци о 

инструкторима јоге са дозволом за рад се објављују на званичном интернет сајту ЈСС. У јавној 

евиденцији наводе се следећи подаци: име и презиме, стручно звање у спорту, ниво дозволе за рад 

и рок важења дозволе за рад. 

Члан 7. 

Под одговарајућим оспособљавањем сматра се завршен програм стручног оспособљавања III нивоа 

(инструктор/оперативни тренер јоге) са фондом од 240 часова у установи која има одобрен програм 

стручног оспособљавања од стране Министарства омладине и спорта Републике Србије.  

 

ШКОЛОВАЊЕ И ОСПОСОБЉАВАЊЕ СПОРТСКИХ СТРУЧЊАКА 

 

Члан 8. 

На основу Закона о спорту надлежни национални ЈСС спроводи програм стручног оспособљавања 

у области јогe самостално, уз одобрење МОС-а и у сарадњи са високошколским установама 

(уговори о пословно техничкој сарадњи на школовању и оспособљавању спортских стручњака).  

 

Члан 9. 

Код издавања дозвола за рад држављанима Србије ЈСС признаје све издате дипломе или уверења о 

завршеном образовању у подручју спорта из области јоге и оспособљености од стране факултета 

спорта и физичког васпитања, и осталих установа које су акредитоване за вршење школовања и 

оспособљавања спортских стручњака у области јоге, а у складу са законским прописима.  

Страни спортски стручњаци, односно лица са страним држављанством који имају одговарајуће 

образовање или стручну оспособљеност у области спорта, у складу са законом државе чији су 

држављани, сматрају се спортским стручњаком у смислу овог закона. 

 

ДОЗВОЛА ЗА РАД СПОРТСКИХ СТРУЧЊАКА У ОБЛАСТИ ЈОГЕ 

Члан 10. 

Издавање дозвола за рад спортским стручњацима врши ЈСС. 

Управни одбор ЈСС формира Комисију за издавање дозвола за рад инструктора јоге/оперативних 

тренера која се састоји од три члана. 

Управни одбор ЈСС на предлог Комисије за издавање дозволе за рад доноси одлуку о дозволи за 

рад за период од 3 године. 

Члан 11. 

Захтев за издавање дозволе за рад у ЈСС подноси инструктор јоге лично. Захтев за издавање 

дозволе за рад садржи следеће: 

1.  име и презиме инструктора/ке јоге; 

2.  две фотографије; 

3. фотокопија дипломе основног образовања (минимум четворогодишња средња школа); 

4. копија уверења о стручној оспособљености за област јоге (240 сати) издате од стране 

организације која има одобрење за спровођење програма издато од надлежног Министарства; 

5.  лекарско уверење; 

6. доказ о уплати накнаде за трошкове издавања дозволе за рад. 
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Члан 12. 

Важење издате дозволе за рад је 3 године од дана издавања дозволе за рад од стране Управног 

одбора ЈСС. 

Члан 13. 

За продужетак дозволе за рад, поред наведене документације у члану 12., а под бројем 1,2, 5. и 7, 

потребно је приложити и: 

1) доказ да је од периода стицања претходне дозволе за рад обављао професионалну праксу 

(практичан рад) у трајању од најмање 90 сати, у складу са правилима надлежног националног Јога 

савеза Србије; 

2) доказ да је обавио стручно усавршавање у складу са правилима надлежног националног Јога 

савеза Србије;  
3) потврда спортског удружења о постигнутим резултатима у раду са спортистима – само за 

такмичаре.  

 

За обнављање дозволе за рад неопходно је да спортски стручњак у области јоге  

(инструктор/тренер) има минимално 100 акредитованих бодова у периоду од 3 године. 

 

Тренер  који  не  сакупи  100  акредитованих  бодова  у  периоду  од  3  године, не може добити 

дозволу за рад до испуњења услова од 100 акредитованих бодова. Акредитовани бодови се могу 

скупити по следећим основама и то: 

 

ВРСТА КОНТИНУИРАНОГ ЈОГА УСАВРШАВАЊА БОДОВИ 

Учешће у програмима континуиране едукације Спортског савеза Србије 20 

Учешће у раду међународне конференције у области јоге 10 

Учешће у раду националне конференције у области јоге 8 

Излагање ауторског научног рада на међународној конференцији у области јоге 20 

Излагање ауторског научног рада на националној конференцији у области јоге 15 

Излагање ауторског научног рада у области јоге на међународној конференцији 

других научних области 
20 

Излагање ауторског научног рада у области јоге на националној конференцији 

других научних области 
15 

Публиковање стручно-научних радова из подручја јоге објављених у домаћим 

стручним издањима 
20 

Издавање  стручно-научних  радова  из  подручја  јоге  објављених  у  

иностраним стручним издањима 
40 

Израда и одбрана дипломских радова из подручја јоге 40 

Израда мастер рада и његова одбрана из подручја јоге 60 

Израда и одбрана докторске дисертације; постдокторско истраживање из области 

јоге 
100 

Учешће на међународном семинару јоге / јога камп 30 

Учешће на националном семинару јоге / јога камп 25 

Стручни семинар (КМЕ – континуиране медицинске едукације)* 20 
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Стручни семинар (КПЕ – континуиране едукације у области образовања)* 20 

Учешће на међународном фестивалу јоге 25 

Учешће на националном фестивалу јоге 20 

Учешће на међународном јога такмичењу 35 

Учешће на националном јога такмичењу 30 

Активно учешће (презентација) на сајму спорта  45 

Учешће као гостујући предавач у области јоге 35 

Учешће у перформансима у области јоге 15 

Учешће у пројектима у области јоге 25 

Учешће у програмима додатне едукације у области јоге 25 
* Бодови са акредитованих стручних семинара (КМЕ и КПЕ) биће прихваћени спортским јога стручњацима медицинске струке (КМЕ) и просветне 

струке (КПЕ) само са стручног усавршавања које истовремено обухвата и област јоге.  

Члан 14. 

Присуствовање семинару у организацији ЈСС евидентира надлежни орган или комисија ЈСС и 

бодови се уносе у Књигу евиденције бодова. 

Да би акредитовани бодови по осталим основама били признати од стране Комисије за издавање 

дозвола за рад, неопходно је приложити доказ о присуствовању семинару или манифестацији 

(копија сертификата/потврде) или приложити рад који је предвиђен у претходном члану овог 

Правилника. 

Члан 15. 

Дозволе за рад спортских стручњака ЈСС имају 2 нивоа вредности и то: 

 

Дозвола за рад „Б“ II ниво 

Дозвола за рад „А“ I ниво 

 

Нивои дозволе за рад везани су за следеће услове и то: 

„Б“ дозвола за рад (II ниво) 

- завршен програм стручног оспособљавања у области јоге у установи која програм спроводи уз 

одобрење Министарства омладине и спорта (240) - трећи ниво стручне оспособљености; 

- здравствена способност 

 

„А“ дозвола за рад  (I ниво) 

- завршен програм стручног оспособљавања у области јоге у установи која програм спроводи уз 

одобрење Министарства омладине и спорта (240) - трећи ниво стручне оспособљености; 

- здравствена способност 

- остварен континуитет у стручном ангажовању у области јоге – минимално 6 година. 

 

Члан 16. 

Рад са децом до 16 година старости дозвољен је следећим спортским стручњацима у области јоге: 

-спортски  стручњаци  са  завршеним  образовањем  из  подручја  спорта  и  физичке културе, 
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-спортски стручњаци са завршеним стручним оспособљавањем, а који су посебно стручно 

оспособљени за рад са децом, у складу са Законом о спорту и подзаконским актима Министарства 

омладине и спорта Републике Србије; 

-спортски стручњаци који раде са децом до 16. година могу и даље да обављају тај посао, ако су до 

ступања на снагу овог закона (16.02.2016.) најмање 25 година обављали васпитно-образовни рад, од 

чега најмање 15 година у раду са децом, а на основу потврде.  

 

Члан 17. 

У дозволи за рад пишу следећи подаци:  

- Јога савез Србије 

- Дозвола за рад 

- Име, средње слово, презиме спортског стручњака 

- Број дозволе за рад  

- Спортско звање 

- Ниво дозволе за рад 

- Датум издавања  

- Рок важења 

- печат ЈСС 

- потпис одговорног лица ЈСС 

 

ЈСС води књигу издатих дозвола за рад. 

Члан 18. 

Ангажовани стручњаци морају бити стручно образовани или сопособљени, као и да поседују 

Дозволу за рад. 

Инструктори јоге се ангажују на основу закључења уговора о стручном ангажовању или уговора о 

раду у складу са Законом.  

Члан 19. 

Организација у области јоге, након регистрације у АПР-у треба да поднесе захтев за упис у 

матичну евиденцију организација у области спорта које води Завод за спорт и медицину спорта РС, 

до краја фебруара за претходну годину. Након добијања Решења о упису у матичну евиденцију 

организација у области јоге треба да ажурира настале промене најкасније један месец од настанка 

промене. 

 
Спортске организације, друштва, савези, стручна лица у области јоге могу обављати активности и 

делатности уколико, у складу са Законом о спорту, Правилником о ближим условима за обављање 

спортских активности и спортских делатности „Сл. Гласник РС“ 17/13, спортским правилима и 

овим правилником имају:  

1) учлањене полазнике (најмање пет полазника са потписаним приступницама); 

2) уговором ангажованог инструктора или Учитеља јоге (најмање једног) 

3) обезбеђен одговарајући простор и спортску опрему  (Уколико је сама власник или уколико га 

користи на основу уговора који је склопљен са власником - уговор о закупу, послузи, праву 

коришћења...).  

• Простор намењен обучавању или развоју физичких способности мора обезбедити следеће 

услове:  

http://www.yogasavezsrbije.com/


ПРАВИЛНИК О СТРУЧНОМ РАДУ  

У ОБЛАСТИ ЈОГЕ  

 
 

7 

www.yogasavezsrbije.com 

 

- санитарно-хигијенске (проветрен и чист), противпожарне и друге услове;  

- простор не може бити мањи од 4 x 4 m, висине 2,20 m за покривени простор, односно 1 x 20 m за 

отворени простор;  

- чисту и топлу подлогу терена на коме се обавља активност (паркет, бродски под, ламинат...);  

- тоалет и купатило, са по једним тушем и умиваоником на сваких 20 полазника;  

- гардеробу или 2 паравана, 

- прикључке за водоводну и електричну мрежу и опрему за противпожарну заштиту; 

- комплетан прибор и средства за пружање прве помоћи; 

• Од опреме организација у области јоге мора обезбедити: јога простирке и прекриваче 

(ћебад) за релаксацију.  

4) одговарајућу унутрашњу организацију и финансијска средства, ако учествује у спортским 

такмичењима;  

5) осигурану безбедност полазника и других учесника при обављању активности и делатности у 

области јоге;  

6) Обезбеђене услове у погледу квалитета рада (планирање, евидентирање, тестирање, 

евалуација): 

Спортске организације у области јоге треба да имају одговарајуће планове: 

- план здравствене превенције;  

- план стручног образовања; стручног оспособљавања и усавршавања  

- план унутрашњег надзора (ако имају ангажовано више од једног инструктора јоге). 

 

Са истим циљем организације у области јоге треба да воде евиденције:  

- евиденције о члановима;  

- евиденције о здравственој способности полазника;  

- евиденције о реализацији стручног рада;  

- евиденције унутрашњег стручног надзора (ако имају ангажовано више од једног 

инструктора јоге). 

 

Инструктор јоге треба на одговарајући начин да планира свој рад (план рада и план часа јоге).  

План рада садржи јасно дефинисане макроциклусе, мезоциклусе и макроциклусе. Инструктор јоге 

јасно бира поступке (методе, технике, средства, активности) које усклађује са тренажним 

искуством које има и индивидуалним карактеристикама и способностима полазника.  

Инструктор јоге спроводи активности према плану основне јединице (плану часа јоге) који 

усклађује са годишњим планом. 

 

Пре започињања тренажног циклуса инструктор јоге организује спровођење иницијалног 

тестирања стања полазника уписујући резултате: 

- психолошког теста 

- тестирања одређених моторичких способности 

- здравственог стања полазника (полазник пре доласка доноси уверење да је извршио 

лекарски преглед и добио сагласност да безбедно може практиковати јогу);  

Инструктор јоге организује спровођење завршног тестирања а након завршетка планираног 

циклуса. 
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Члан 20. 

Јога савез Србије као надлежни национални савез за област јоге одузима дозволу за рад спортском 

стручњаку, и то: 

1) ако престане да испуњава услове за издавање дозволе за рад прописане овим правилником; 

2) ако обавља рад за коју му није издата дозвола за рад; 

3) ако не поштује наведене законске услове, тј. ако је теже прекршио обавезе у вези стручног рада, 

утврђене Законом и правилима Јога савеза Србије; 

4) ако му је правноснажном судском одлуком изречена мера безбедности забране вршења позива, 

делатности и дужности у области јоге, док трају правне последице осуде; 

5) ако му је изречена мера трајне забране обављања функција у области јоге због повреде 

антидопинг правила, у складу са Законом о спречавању допинга у спорту. 

 

СТРУЧНА КОМИСИЈА ЈОГА САВЕЗА СРБИЈЕ 

 

Члан 21. 

Стручна комисија ЈСС се оснива са циљем да се унапреди стручни рад у ЈСС и његовим чланицама. 

Управни одбор на предлог изабраног председника Стручне комисије именује чланове стручне 

комисије. Стручна комисија има 3 члана. 

 

Члан 22. 

Чланови Стручне комисије морају имати завршен програм стручног оспособљавања у области јоге 

спроведен у организацији која спроводи програм на основу одобрења Министарства омладине и 

спорта.  

Члан 23. 

Стручна комисија ЈСС је задужена за унапређење стручног рада и контролу стручног рада 

инструктора јоге који су ангажовани у чланицама ЈСС. 

 

ИНСТРУКТОРИ ЈОГЕ/ТРЕНЕРИ И КООРДИНАТОРИ 

 

Члан 24. 

Стручни рад са националним селекцијама у области јоге могу обављати  инструктори/ке јоге који 

имају „А“ или „Б“ ниво дозволе за рад и минимално 5 година искуства у области јоге. 

 

Члан 25. 

Избор Главног селектора за област јоге врши Управни одбор ЈСС, на предлог Председника ЈСС, а   

након  прибављеног мишљења  Стручне  комисије, након расписаног конкурса. 

 

ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

 

Члан 26. 

Измене и допуне Правилника доноси Управни одбор ЈСС, а на предлог Стручне комисије. 

Члан 27. 

Једини орган меродаван за тумачење овог правилника је Управни одбор ЈСС. 
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Члан 28. 

Правилник се објављује на званичном интернет сајту ЈСС. 

 

Члан 29. 

Правилник ступа на снагу 15. (петнаестог) дана након усвајања на седници Управног одбора ЈСС. 

 

 

У Београду, 27.03.2019. 

 

Председник УО 

 

 

Јога савеза Србије 
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На основу члана 100. Закона о спорту и Статута Јога савеза Србије, на седници Управног 

одбора ЈСС одржаној 27.03.2019. доноси 

 

ПРАВИЛНИК О СТРУЧЊАЦИМА  

И СТРУЧНИМ ЛИЦИМА У ОБЛАСТИ ЈОГЕ 

 

ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 1. 

1. Спортски стручњаци су лица која имају одговарајуће више или високо образовање у 

области спорта, односно физичке културе или су оспособљена, у складу са чланом 26. став 

2. и чланом 29. ст. 1−4. Заноа о спорту, за обављање одређених стручних послова у спорту.  

Спортски стручњаци у области јоге су: 

- Инструктори/ке јоге 

 

2. Стручњаци у спорту су она лица који обављају друге стручне послове у спорту, у 

складу са Законом о спорту, а која имају одговарајуће образовање за те врсте послова и 

доприносе остваривању активности и делатности у ЈСС. Стручњаци у спорту у области 

јоге су:  

 

а. Званична лица у ЈСС и удружењима у области јоге: 

 

1. председник, 

2. заступник, 

3. чланови органа управљања, 

4. чланови надзорног одбора. 

 

б.    Стручна лица у ЈСС и удружењима у области јоге 

 

1. секретари, 

2. лекари,  

1. спортски менаџери у области јоге 

4.  спортски саветник у области јоге 

6. судије у области јога спорта, 

 

в. Службена лица на такмичењима у области јоге 

 

1. табелари, 

1. званични представници клубова, 

2. мериоци времена, 

3. спикери, 

4. редари, 

5. сниматељи 

6. хигијеничари 
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Члан 2. 

ЗВАНИЧНА ЛИЦА У ОБЛАСТИ ЈОГЕ 

 

Као службена лица у ЈСС и спортским удружењима чланицама ЈСС, уз спортске 

стручњаке и стручњаке у спорту, сматрају се су и она лица који су ангажована на 

појединим функцијама или пословима у ЈСС и спортским удружењима у области јоге, и 

то: 

1. председник, 

2. заступник, 

3. чланови органа управљања, 

4. чланови надзорног одбора.  

 

Спортска удружења чланови ЈСС дужни су у року од 15 дана од промене неког 

службеног лица да доставе одлуку о изменама неког службеног лица. Недостављање 

података о промени званичног лица у спортском удружењу сматра се кршењем одредби 

Дисциплиског правилника ЈСС. 

 

СТРУЧЊАЦИ У СПОРТУ – У ОБЛАСТИ ЈОГЕ 

Члан 3. 

Стручњаци у области јоге који раде у ЈСС су: 

1. секретари, 

2. лекари, 

3. спортски менаџери у области јоге 

4. спортски саветник у области јоге 

5. спортске судије у области јоге 

 

На основу Закона о спорту, ЈСС као надлежни национални спортски савез за област 

спорта - јога, мора да има запосленог или ангажованог спортског стручњака или 

стручњака у спорту са положеним спортским стручним испитом.  

Ову обавезу имају и спортска удружења у области јоге који се такмиче у највишем 

националном рангу такмичења. 

 

ОПИС ПОСЛОВА СТРУЧЊАКА У ОБЛАСТИ ЈОГЕ 

Члан 4. 

• Секретари 

Секретари обављају све административно-техничке послове у циљу несметаног 

функционисања спортских удружења из области јоге. Припремају седнице органа 

управљања и скупштине организације у области јоге. 

Секретари свој посао обављају професионално, хонорарно или волонтерски. Одлуку о 

врсти ангажовања секретара доноси извршни орган организације у области јоге. 

 

• Лекари 
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Лекари су задужени да се брину о здрављу јога практичара нетакмичара или такмичара у 

организацијама у области јоге, чланицама ЈСС. Лекари раде, пре свега, превентивно на 

заштити здравља практичара - спортиста. 

На сваком такмичењу о области јоге које се налази у календару такмичења ЈСС мора да 

буде присутан лекар. Улога лекара је превентивна и куративна. Лекар има овлашћење да 

прекине такмичење у области јоге ако процени да ће наставак учешћа да угрози здравље 

учесника.  

Лекар је дужан да писмено евидентира све утврђене чињенице везане за забрану наступа 

на манифестацији у области јоге. Образац лекарског извештаја се налази у прилогу овог 

Правилника. Званични лекар је у обавези да по завршетку такмичења главном судији 

преда обрасце лекарског извештаја за сваки проблем који је констатовао у делокругу 

својих овлашћења.  

 

• Спортски менаџери у области јоге 

Основни задатак спортских менаџера у раду ЈСС и чланицама - организацијама у области 

јоге је да се као последица њиховог квалитетног рада створе што бољи услови за 

спровођење планираних активности. 

Првенствени задатак је стварање квалитететне шеме организације рада у организацијама 

у области јоге у којем је ангажован, као и обезбеђивање додатних извора финансирања,  

не рачунајући овде на буџетска средства. 

Свој рад менаџери у области јоге обављају професионално, хонорарно или волонтерски..  

 

• Спортски саветник у области јоге 

Спортски саветници се ангажују у ЈСС и спортским удружењима у области јоге на 

основу одлуке надлежног извршног органа. У одлуци о ангажовању наводе се послови на 

којима ради спортски саветник који су у циљу унапређења рада и постизања што бољих 

резултата у области јоге. 

Свој рад у ЈСС и спортским удружењима саветници обављају професионално, хонорарно 

или волонтерски.  

 

• Спортске судије у области јоге (Судије за такмичења у области јоге) 

 

Карактеристични послови судије у области јоге јесу: суђења на такмичењима у области 

јоге по националним и међународним правилима; учествовање у раду судијских органа и 

удружења у којима су судије изабране или регистроване. Евиденцију судија у области 

јоге води секретаријат ЈСС.  

 

-Категоризација судија: 

Судије ЈСС разврставају се у укупно 5 категорија (2 националне категорије и 3 

међународне категорија) и то: 

 

1. Национални судија II категорије 

2. Национални судија I категорије 

3. Међународни судија III категорије 
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4. Међународни судија II категорије 

5. Међународни судија I категорије 

 

Категоризација судија се врши једном годишње у децембру месецу кад су у питању 

судије националне категорије. Категоризацију међународних судија врши Јога 

федерације Европе (ЈФЕ) на основу својих правила. 

 

-Услови за стицање судијског звања: 

Послове судија у области јоге на такмичењима ЈСС могу да обављају само судије који 

испуне следеће услове: 

- да имају завршено најмање средње обазовање IV степена, 

- да су положили практични и теоретски испит за судије у области јоге, 

- да имају лекарски преглед о утврђивању здравственог стања, 

- да имају важећу дозволу за рад за текућу годину, 

- да нису правоснажно кажњени издржавањем затворске казне 

- да испуњавају услове из Павилника о номенклатури спортских звања и занимања.  

 

-Дозволе за рад судијама у области јоге: 

(полагање и напредовање у судијским звањима који је усаглашен са одедбама Закона о 

спорту, подзаконским актима, правилима ЈФЕ (Јога федерације Европе). 

 

-Полагање судијског испита: 

Звање судије стиче се путем испита. Програм за полагање испита је јединствен за 

територију Републике Србије. Испитна процедура се спроводи на основу одредби овог 

Правилника и у складу са Правилником о номенклатури спортских звања и занимања. 

 

За полагање испита за судију кандидат подноси молбу-пријаву Комисији за полагање за 

судију у области јоге (Испитна комисија) и прилаже следећа документа: 

1. извод из матичне књиге рођених, 

2. копија дипломе о највишем степену образовања (намање IV степен стручне спреме), 

3. биографија о раду у области јоге и у организацији у области јоге и ЈСС, 

4. доказ о стажу у области јоге, 

5. лекарско уверење, 

6. да  није  под  казном  или  суспензијом  или  да  није  правоснажно  осуђен  

(Обрасци се налазе у прилогу овог Правилника). 

 

Испит за Националног судију II категорије може да полаже кандидат који није млађи од 

18 година и старији од 40 година у време пријаве за испит. 

Кандидат за судију мора бити примерног владања, постојаних морално – спортских и 

карактерних особина, истинит и правичан. 

 

-Испит не може да полаже: 

1. лице  које  је  дисквалификовано  одлуком  надлежног  органа  организације  из  

области физичке културе и спорта, 
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2.  лице које се налази под суспензијом или казном забране вршења функција у спорту  

3.  лице које је правоснажном пресудом надлежног суда осуђено за кривично дело 

 и лице против кога се, по том основу, води кривични поступак, 

4.  лице  коме  здравствени  разлози  онемогућавају  вршење  судијске дужности. 

 

-Испитна комисија за теоријски и практични део састоји се од три члана. Испитну 

комисију именује Судијска комисија из реда судија са положеним испитом за судију 

међународне категорије.  

 

-Испит се састоји из теоријског и практичног дела. 

Теоријски део испита се састоји у провери знања Правила за област спорта - јога, 

прописа ЈСС који се односе на организацију такмичења и познавање вођења табеле 

такмичења. 

Теоријски део испита се састоји из два дела. У првом делу се полаже тест из познавања 

Правила из области јоге и нормативних аката ЈСС, који се односе на организацију 

такмичења. Тест садржи 20 питања и траје 45 минута. Кандидат који од овог броја 

питања не буде имао 12 тачних одговора, није положио испит и не излази на практични 

део испита. У другом делу теоријског испита попуњава се табела такмичења. Кандидат 

који не испуни правилно табелу такмичења не позива се на практични део испита.   

Практични део испита се састоји у провери практичног знања суђења у области јоге. 

Испитна комисија води записник о испиту. Образац записника са судијског испита 

налази се у прилогу овог Правилника. 

 

-На основу извештаја Испитне комисије о положеном испиту Судијска комисија ЈСС 

предлаже Управном одбору ЈСС да прогласи Националног судију II категорије. 

О положеном испиту и стицању звања Управни одбор ЈСС издаје писмени документ – 

Уверење. 

Након положеног испита Национални судија II категорије из области јоге може бити 

одређен за суђење на такмичењу: јуниора и сениора. 

 

-Напредовање: 

По истеку рока од две године Национални судија II категорије подноси захтев за 

напредовање у судијском звању. На основу писменог захтева Судијска комисија може да 

одобри излазак на теоретски и практични део испита, ради превођења у више звање 

националног судије (Национални судија I категорије) за области јоге.  

Теоријски део испита се састоји из два дела. У првом делу се полаже тест из познавања 

Правила из области јоге и нормативних аката ЈСС, који се односе на организацију 

такмичења. Тест садржи 20 питања и траје 45 минута. Кандидат који од овог броја 

питања не буде имао 17 тачних одговора, није положио испит и не излази на практични 

део испита. У другом делу теоријског испита попуњава се табела такмичења. Кандидат 

који не испуни правилно табелу такмичења не позива се на практични део испита.  

Након истека две године судијског стажа у категорији Националног судије I категорије 

може по испуњености прописаних услова за напредовање (да је у континуитету обављао 
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судијски рад) да Судијској комисији ЈСС поднесе до 30. новембра текуће године захтев 

за полагање за Међународног судију III категорије. 

Напредовање Међународних судија свих категорија врши се у складу са међународним 

стандардима у области јоге,  а  на  основу  основу  одлуке  Управног  одбор  ЈСС,  а  

након  достављеног  мишљења Судијске комисије ЈСС. 

 

-Испит за међународног судију у области јоге: 

Судије у области јоге које су стекле услове за напредовање у међународним категоријама 

суђења и судије I Националне категорије који желе да први пут полажу за међународног 

судију, подносе захтев судијској комисији ЈСС.  

Судијска комисија ЈСС разматра приспеле захтеве и предлаже Управном одбору ЈСС 

судије које могу да полажу за вишу судјску категорију или судије  I Националне 

категорије који могу да полажу за међународног судију III категорије до 1. децембра 

текуће године који испуњава прописане услове од стране ЈФЕ. 

Управни одбор до 31. децембра текуће године доноси одлуку о томе којим судијама ће 

бити дозвољено да полажу за вишу међународну категорију. 

Судије који би могли да полажу за међународног судију III категорије морају да испуне 

следеће услове: 

1. да на дан 1. јануара, текуће године није старији од 45 година, 

2. да је у последње четири године у континуитету – без прекида обављао судијску 

активност, 

3. да је у години у којој се предлаже приказао истакнут квалитет суђења, 

4. да говори или довољно разуме енглески језик да би могао да се споразуме са колегама, 

делегатом и стручним посматрачем суђења, да разуме инструкције које му се дају и да 

прецизно влада стручним изразима у вези са суђењем и такмичењем (подношење 

извештаја, саопштавање својих одлука и захтева у вези са суђењем, путовањем и др.). 

Поименично делегирање судија врши Комесар за делегирање судија. Судијска комисија 

именује Комесара за делегирање судија у области јоге. 

Судија је обавезан да доследно примењује правила из области јоге и прописе који се 

односе на такмичења. Давање изјава судија о суђењу у средствима јавног информисања 

представља прекршај који се санкционише одредбама Дисциплинског правилника ЈСС. 

Делегирани судија је дужан да 30 минута пре времена одређеног за почетак мерења буде 

у сали за мерење и такмичење. 

Одлуку о висини накнаде за обављање стручних послова, из овог члана на предлог 

Судијске комисије доноси Управни одбор ЈСС. 

 

Судија поседује службену судијску дозволу за рад ЈСС коју издаје Судијска комисија 

чији изглед одобри Управни одбор ЈСС.  

Национални судија је дужан да за време суђења носи амблем ЈСС, који је јединствен за 

све судије ЈСС и сва такмичења у области јоге на територији Републике Србије.  

Судија међународне категорије је дужан да за време суђења носи амблем ЈФЕ у складу 

са прописима и одлукама ЈФЕ на свим такмичења у земљи и иностранству. 

Главни судија на такмичењу у области јоге дужан је да најкасније у року од 24 часа по 

завршеном такмичењу поднесе писмени извештај. 
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За државно првенство РС у области јоге, регионална, градска и општинска првенства, 

утврђује се листа судија. Листу судија доноси Судијска комисија ЈСС најкасније месец 

дана пре почетка првенства. 

На листу судија може се уврстити судија који има звање међународног судије.  

Делегирање судија за државно превенство у области јоге врши Комесар за делегирање 

судија. 

За суђење на такмичењима у области јоге, судије се оцењују бројчаном и описном 

оценом. 

Делокруг рада Судијске комисије се регулише овим Правилником, Законом о спорту у 

складу са Статутом Јога савеза Србије.  

 

ОПИС ПОСЛОВА СЛУЖБЕНИХ ЛИЦА  

НА ТАКМИЧЕЊИМА У ОБЛАСТИ ЈОГЕ 

 

Члан 5. 

Осим спортских стручњака и стручњака у спорту који се третирају као званична лица, на 

такмичењима у области јоге која су под ингеренцијом ЈСС као службена лица се 

третирају следећа лица, и то:  

 

1. табелари, 

1. званични представници организација у области јоге чији такмичари учествују, 

2. мериоци времена, 

3. спикери, 

4. редари, 

5. сниматељи 

6. хигијеничари 

Члан 6. 

Основни послови које раде службена лица су следећи: 

 

• Табелари 

Посао табелара је: 

- да води табеле такмичења за све категорије, 

- да припреми листе такмичара по којем се редоследу одржавају наступи, 

- да утврди појединачни и екипни пласман на крају такмичења, 

- да у року од 24 часа по завршетку такмичења достави електронском поштом табеле, 

резултате и пласмане појединачне и екипне. 

 

• Званични представници организација у области јоге чији такмичари учествују 

Званични представници на појединачним такмичењима имају обавезу да предају листу 

учесника по категоријама главном судији, најкасније 15 минута пре званичног мерења. 

Образац листе учесника се налази у прилогу Такмичарског правилника ЈСС. 

Званични представници клубова на градским (општинским) такмичењима имају обавезу 

да предају листу учесника по категоријама главном судији најкасније 5 минутa пре 
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почетка званичног мерења. Образац листе такмичара по категоријама се налази у 

прилогу Такмичарског правилника ЈСС. 

Званични представници клубова на такмичењу су одговорни за понашање и дисциплину 

јога такмичара, тренера и осталих званичних лица из његовог удружења.  

 

• Мериоци времена 

Мериоци времена имају обавезу да тачно и коректно раде посао на мерењу трајања 

наступа и да сарађују са судијским тимом. 

 

• Спикери/водитељи 

Задатак спикера/модератора је да правовремено најављује наступе јога такмичара. На 

крају такмичења прозива освајаче медаља да приме медаље и пехаре. 

У свом раду непосредно сарађује са главним судијом и спроводе његова упутства. 

 

• Редари 

Брину о реду и дисциплини у просторима где се одржава такмичење из области јоге. У 

случају кршења дисциплине од било ког учесника редари су дужни да спрече ескалацију 

сукоба и да поступе по наредби главног судије чије одлуке су дужни апсолутно да 

извршавају у сваком тренутку. У обавези су, да по потреби, позову органе МУП-а. 

Редари морају да имају јасно и видљиво обележје да обављају тај посао на такмичењу о 

области јоге (флуоресцентне прслуке или наруквице, специјална одела, посебне мајице 

ЈСС и слично). 

 

• Сниматељи 

Посао сниматеља на такмичењу о области јоге је да снимају све наступе јога такмичара. 

За национана првенства, сениора и јуниора организатор је дужан да обезбеди услове да 

се може погледати видео снимак спорне ситуације. 

 

• Хигијеничари 

Посао хигијеничара је да пре почетка Јога такмичења пребришу подијум за наступе са 

дезинфекционим средством.  

Члан 7. 

Технички организатори такмичења у области јоге су у обавези да обезбеде службена 

лица на такмичењу која су под њиховом ингеренцијом. Тачан број и структуру 

службених лица одређује посебно сваки технички организатор процењујући врсту и ниво 

Јога такмичења. По правилу, такмичења највишег нивоа у ЈСС захтевају и повећани број 

свих службених лица. 

Технички организатор је одговоран за ангажовање оптималног броја службених лица на 

такмичењима у области јоге. 

Заступник клуба који је технички организатор такмичења је у обавези да најкасније 30 

минута пре почетка, главном судији достави списак свих службених лица који су 

ангажовани у циљу успешног одржавања такмичења. 
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Члан 8. 

Службена лица могу да буду ангажовани као волонтери или по уговору о привременим и 

повременим пословима, односно по неком другом основу који је најповољнији 

техничком организатору. 

У прилогу Правилника налази се образац који технички организатор доставља делегату 

такмичења најкасније 30 минута пре почетка такмичења. 

 

УСЛОВИ ЗА СТИЦАЊЕ ЗВАЊА СТРУЧЊАКА У СПОРТУ 

Члан 9. 

 

Правилником о номенклатури спортских звања и занимања утврђени су типични 

послови, услови у погледу образовања, односно стручне оспособљености за стицање 

звања које морају да испуне стручњаци у спорту који раде ове послове у оквиру ЈСС. 

 

ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 10. 

Измене и допуне Правилника доноси Управни одбор ЈСС. 

 

Члан 11. 

Једини орган меродаван за тумачење овог правилника је Управни одбор ЈСС. 

 

Члан 12. 

Правилник се објављује на званичном интернет сајту ЈСС (www.yogasavezsrbije.com) 

 

Члан 13. 

Правилник ступа на снагу 15. (петнаестог дана) од дана усвајања на седници УО ЈСС. 

 

 

У Београду, 27.03.2019. 

 

Председник УО 

 

 

Јога савеза Србије 
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ЈОГА САВЕЗ СРБИЈЕ 

Београд 

Телефон: +381 11 3188 548,  064 1244 336 
www.yogasavezsrbije.com 

jogasavezsrbije@gmail.com 
 

 
 
 
 

 
 

СПИСАК 

ОСТАЛИХ СЛУЖБЕНИХ ЛИЦА НА ТАКМИЧЕЊУ 
 

Назив такмичења  

Датум одржавања такмичења  

Место одржавања такмичења  

Лице за заступање клуба  

Одговорно лице на такмичењу испред техничког 

организатора 

 

 

СПИСАК: 
 

РБ Врста службеног лица Презиме и име 

1. Табелари  

2. Лекари и остали 

здравствени радници 

 

3. Мериоци времена  

4. Спикери  

5. Редари  

6. Сниматељи  

7. Хигијеничари  

8. Остали  

 

Потпис одговорног лица на такмичењу испред техничког организатора

  

http://www.yogasavezsrbije.com/
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ЈОГА САВЕЗ СРБИЈЕ 
Београд 

Телефон: +381 11 3188 548,  064 1244 336 
www.yogasavezsrbije.com 

jogasavezsrbije@gmail.com 
 

 
 
 
 

 
 

 

СПОРТСКА БИОГРАФИЈА, СТАЖ,  ИЗЈАВА О НЕКАЖЊАВАЊУ  СУДИЈА  
 

Кандидата за полaгање за Јога судију  

 

I СПОРТСКА БИОГРАФИЈА 
 
 
 
 
 

КРАТКА 

СПОРТСКА 

БИОГРАФИЈА 

 
 
У ОБЛАСТИ 

ЈОГЕ 

 

 
У ОСТАЛИМ 

СПОРТОВИМА 

 

 
 
 

Датум: Потпис судије: 

************************************************************************************

**** 
 
 

II СТАЖ (попуљава и оверава заступник клуба за који је последњи наступио) 
 
 
 
 
 

ДОКАЗ О  СТАЖУ 
 
 
 
 
 
 

Датум: МП Потпис заступника клуба: 

************************************************************************************

*** 
 

III ИЗЈАВА О НЕКАЖЊАВАЊУ (да није правоснажно осуђен на затворску казну) 
 
 

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу дајем ИЗЈАВУ да нисам правоснажно 

осуђен на издржавање затворске казне. 

 
Датум: Потпис судије:
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ЈОГА САВЕЗ СРБИЈЕ 
Београд 

Телефон: +381 11 3188 548,  064 1244 336 
www.yogasavezsrbije.com 

jogasavezsrbije@gmail.com 
 

 
 
 
 

 
 

 

ИЗВЕШТАЈ ГЛАВНОГ СУДИЈЕ СА ЈОГА ТАКМИЧЕЊА / I део 
 

ОПШТИ ПОДАЦИ 
 

1. Назив Јога 

такмичења 

 

2. Датум одржавања  

3. Место одржавања  

4. Спортска сала  

5. Списак судија 

(презиме и име и место 

становања) 

 

6. Судије који су 

отказали суђење 

 

7. Проблематичне 

ситуације 

(описати у кратким цртама 

или у прилогу извештаја, 

нападе на судије физичке и 

вербалне) 

 

8. Дисциплинске 

пријаве 

(презиме и име, клуб, број 

такмичарске / тренерске 

дозволе) 

 

 

Датум: Потпис главног судије: 
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ИЗВЕШТАЈ ГЛАВНОГ СУДИЈЕ СА ЈОГА ТАКМИЧЕЊА / II део 
 
 
 

ОПШТИ ДЕО 

ОБРАЧУН

 
1. Назив Јога такмичења  

2. Датум одржавања  

3. Место одржавања  

4. Спортска сала  
 

ПОДАЦИ ЗА ОБРАЧУН ТРОШКОВА СУДИЈА 
 

рб 

 

Презиме и име 

 
Место 

становања 

 
Потпис 

судије 

 

Км 

 
Дин по - 

км 

УКУПНО 

динара 

превоз 

 
Судијска 

такса 

 
СВЕУК. 

ДИН 

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

 
УКУПНО = 

   

 

Датум: Потпис главног судије*: 

 

 
ЈОГА САВЕЗ СРБИЈЕ 

Београд 

Телефон: +381 11 3188 548,  064 1244 336 
www.yogasavezsrbije.com 

jogasavezsrbije@gmail.com 
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ИЗВЕШТАЈ СУДИЈЕ III DEO 
 

ОПШТИ ПОДАЦИ 
1. Назив Јога такмичења  

2. Датум одржавања  

3. Место одржавања  

4. Спортска сала  

5. Главни судија  
 

ПОДАЦИ О ТАКМИЧЕЊУ 
Рб Подаци и врсте оцена Опис 
1. Број клубова/спортских јога удружења  
2. Број такмичара  
3. Број и датум пријаве јавног скупа 

МУП 

(само за скуп на отвореном простору) 

 

4 Оцена дисциплине и понашања јога 
такмичара 

 

5. Оцена дисциплине и понашања 
тренера 

 

6. Оцена понашања публике  

7. Оцена дисциплине и понашања судија  

8. Оцена дисц. и понаш. представника 
клубова/јога спортских удружења 

 

9. Оцена рада табелара  
10. Оцена медицинске заштите спортиста  
11. Оцена рада мериоца времена  
12. Оцена рада спикера/водитеља  
13. Оцена рада редарске службе  
14. Оцена рада сниматеља  
15. Оцена рада хигијеничара  
16. Описна оцена квалитета организације 

такмичења од стране техничког 

организатора 

 

17. Бројчана оцена организације 
такмичења 

(од 0 до 100 бодова) 

 

 

Датум: Потпис главног судије*: 
 

*Напомена: Ако се табела шаље електронски уписује се само име и презиме уместо потписа 

 
ЈОГА САВЕЗ СРБИЈЕ 

Београд 

Телефон: +381 11 3188 548,  064 1244 336 
www.yogasavezsrbije.com 

jogasavezsrbije@gmail.com 
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ОЦЕНА СУЂЕЊА / БРОЈЧАНА 

 

ОПШТИ ПОДАЦИ 
 

1. Назив Јога такмичења  

2. Датум одржавања  

3. Место одржавања  

4. Спортска сала  
 

БРОЈЧАНЕ ОЦЕНЕ СУДИЈА 
 
 
 
 
 
рб 

 
 
 
 
 
Презиме и име судије 

 Т
а
ч

н
о
ст

 у
 

д
о
л

а
ск

у
 

(о
д

 0
 д

о
 1

5
) 

 П
р

и
су

т
н

о
ст

 

а
м

б
л

ем
а
 и

 

у
р

ед
н

о
ст

 (
о
д

 0
 д

о
 

1
5
) 

О
д

н
о
с 

п
р

ем
а
 

сп
о
р

т
и

ст
и

м
а

, 

т
р

ен
ер

и
м

а
 

п
у
б
л

и
ц

и
, о

ст
а

л
и

м
 

су
д

и
ја

м
а
 

(о
д

 0
 д

о
 2

0
) 

 П
р

о
ц

ен
а
 

к
в

а
л

и
т
ет

а
 с

у
ђ

ењ
а

 

н
а
 т

а
к

м
и

ч
ењ

у
 

(о
д

 0
 д

о
 5

0
) 

 

У
К

У
П

Н
О

 

1 2 3 4 5 

1

. 

      

2

. 

      

3

. 

      

4

. 

      

5

. 

      

6

. 

      

7

. 

      

8

. 

      

9

. 

      

10.       

УКУПНО =      

ПРОСЕЧНА ОЦЕНА =      

 

Датум: Потпис главног судије*: 
 

*Напомена: Ако се табела шаље електронски уписује се само име и презиме уместо потпис

 
ЈОГА САВЕЗ СРБИЈЕ 

Београд 

Телефон: +381 11 3188 548,  064 1244 336 
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jogasavezsrbije@gmail.com 
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ОЦЕНА СУЂЕЊА / ОПИСНА 

ОПШТИ ПОДАЦИ 
1. Назив Јога такмичења  

2. Датум одржавања  

3. Место одржавања  

4. Спортска сала  
 

ОПИСНА ОЦЕНА СУДИЈЕ (пише се само за оне судије који немају максималну оцену у табели 

оцена суђења/бројчана, разлоге за смањење оцене) 

рб Презиме и име судије 
Врста 

1-4 
Разлог смањења оцене 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

Датум: Потпис главног судије*: 
 

*Напомена: Ако се табела шаље електронски уписује се самo име и презиме уместо потписа

 
ЈОГА САВЕЗ СРБИЈЕ 

Београд 

Телефон: +381 11 3188 548,  064 1244 336 
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jogasavezsrbije@gmail.com 
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ЛЕКАРСКИ ИЗВЕШТАЈ 

ОПШТИ ПОДАЦИ 
 

1. Назив Јога такмичења  

2. Датум одржавања  

3. Место одржавања  

4. Спортска сала  

5. Званични лекар  
 

ЗДРАВСТВЕНИ  ПОДАЦИ 
ЛЕКАРСКИ ПРЕГЛЕД ПРЕ ТАКМИЧЕЊА 
Рб. Врста забране Презиме и име Спортско јога 

удружење 

 

1. 

 

Забрана због кожног оболења 
  
  
  

 

2. 
Забрана због повишене 

температуре или остали 

здравствени разлози који би 

угрозили здравље учесника 

  
  
  

ЕВИДЕНЦИЈА ЗДРАВСТВЕНИХ ПРОБЛЕМА НА ТАКМИЧЕЊУ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Евиденција тежих 

повреда због којих 

је учесник морао да 

одустане  

рб Презиме и име Клуб Разлог забране 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

Датум: Потпис главног судије*: 

 
ЈОГА САВЕЗ СРБИЈЕ 

Београд 
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jogasavezsrbije@gmail.com 
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ЗАПИСНИК 

О ПОЛАГАЊУ ЗА СУДИЈУ У ОБЛАСТИ ЈОГЕ 

ОПШТИ ПОДАЦИ 

1. Презиме и име кандидата  

2. Адреса становања  

3. Телефон  

4. Датум одржавања теоретског испита  

5. Датум одржавања практичног испита  

6. Место одржавања  

7. Национална категорија за коју се полаже  

 

РЕЗУЛТАТИ НА  ИСПИТУ 
Рб  

Део испита 
Максимални 

број бодова 

Остварени број 

бодова на испиту 
 

I 
ТЕОРЕТСКИ ДЕО ИСПИТА – I ДЕО 

(правила из области јоге, нормативни акти ЈСС) 

 
20 

 

 
II 

ТЕОРЕТСКИ ДЕО ИСПИТА – II ДЕО 

(попуњавање табела такмичења) 

 
10 

 

 
III 

ПРАКТИЧНИ ДЕО ИСПИТА 

(суђење) 

 
20 

 

УКУПНО = 50  

 
 

ПОЛОЖИО НИЈЕ ПОЛОЖИО 

(Заокружити) 

Чланови испитне комисије:  
Рб Име и презиме Функциј

а 

                  

Потпис 
1

. 

 Председник  

2

. 

 Члан  

3

. 

 Члан  
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Београд 
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На основу Правилника о судијама у Јога савезу Србије, Управни одбор Јога 

савеза Србије издаје следеће 
 
 

УВЕРЕЊЕ 

О ПОЛОЖЕНОМ СУДИЈСКОМ ИСПИТУ 
 
 

Редни број уверења:  

Датум издавања:  
 
 
 
 

Дана: Презиме и име кандидата*: 
 
 
 
 

са успехом је пред надлежном комисијом ЈСС положио испит за судијску категорију: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

На  основу  горе  наведених  чињеница  издаје  се  Уверење  о  положеном 

судијском испиту. 
 
 
 
 

мп 
 
 
 
 
 
 

У Београду ________________       Потпис Председника ЈСС: __________________ 

 
ЈОГА САВЕЗ СРБИЈЕ 

Београд 
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  КЊИГА ЧЛАНОВА -  СУДИЈA У ОБЛАСТИ ЈОГЕ - ЧЛАНОВА ЈСС 
 
 
 

Рб 
 

Презиме/име родитеља/ 

име 

Редни број 

судијске 

дозволе за 

рад 

Датум издавања 

    судијске       

дозволе за 

рад 

 

Ниво 

судијске 

категорије 

Датум 

првог 

полагања 

 

Евиденција насталих промена 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       
 

Потпис за оверу испред ЈСС МП

 
ЈОГА САВЕЗ СРБИЈЕ 

Београд 

Телефон: +381 11 3188 548,  064 1244 336 
www.yogasavezsrbije.com 

jogasavezsrbije@gmail.com 
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КЊИГА 

ЧЛАНОВА – 

ОСТАЛИ 

СТРУЧЊАЦИ У 

ОБЛАСТИ ЈОГЕ 

(секретари, лекари, 

физиотерапеути, 

масери, психолози, спортски менаџери, спортски посредник, спортски саветник, остали...) 
 

Рб 
 

Презиме/име 

родитеља/ име 

Редни број 

дозволе за рад 

Датум издавања 

дозволе за рад 

Ниво 

дозволе за 

рад 

Врста стручњака у 

спорту 

 
Евиденција насталих промена 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

 

Потпис за оверу испред ЈСС________ МП 

 
ЈОГА САВЕЗ СРБИЈЕ 

Београд 

Телефон: +381 11 3188 548,  064 1244 336 
www.yogasavezsrbije.com 

jogasavezsrbije@gmail.com 
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Београд, 2019. 
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На основу члана 100. Закона о спорту и Статута Jога савеза Србије, Управни одбор 

Јога савеза Србије  на седници одржаној 27.03.2019. доноси 

 

ПРАВИЛНИК О МЕДИЦИНСКОЈ ЗАШТИТИ У ОБЛАСТИ ЈОГЕ 

 

ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 1. 

Правилником о медицинској заштити у Јога савезу Србије (у даљем тексту: 

Правилник) уређује се брига за очување и унапређење здравља инструктора јоге 

(спортиста), уређују се општи и посебни интереси у здравственој заштити 

инструктора, надзор над спровођењем здравствене заштите спортиста, као и друга 

питања од значаја за организацију и спровођење здравствене заштите инструктора јоге 

током тренажног процеса и током манифестација, односно такмичења. 

 

Члан 2. 

Здравствена заштита, у смислу овог Правилника. Јесте организована и свеобухватна 

делатност JСС са основним циљем да се оствари највиши могући ниво очувања и 

унапређења здравља инструктора јоге и њихових практичара. 

 

Члан 3. 

Правилником се регулишу следећe области од посебног интереса из подручја бриге о 

здрављу практичара и инструктора јоге: 

• медицинска заштита: 

- периодични систематски прегледи практичара јоге 

- посебни систематски прегледи спортиста 

- улога лекара у националним селекцијама и клубовима 

- медицинска заштита учесника на такмичењима 

•  заштита практичара јоге од допинга 

•  заштита од злоупотребе суплемената у исхрани 

 

МЕДИЦИНСКА ЗАШТИТА ПРАКТИЧАРА ЈОГЕ 

Члан 4. 

Инструктори Јога савеза Србије (у даљем тексту – ЈСС) су обавезни да испуне 

законску обавезу које се односи на периодични превентивни лекарски преглед који се 

обавља на сваких 12 месеци. Без потврде о извршеном лекарском прегледу, и оцене 

лекара о способности, не може се учествовати у јога пракси (тренажном програму) у 

организацији ЈСС или његове чланице или наступити на такмичењу у организацији 

ЈСС или неког његовог члана. 

УЧЕСНИЦИ ТАКМИЧЕЊА 

Обавеза је клубова да приликом прве регистрације такмичара, уз осталу потребну 

документацију наведену у Регистрационом правилнику ЈСС, доставе и: 

-потврду о позитивном Претходном лекарском прегледу такмичара за којег се прави 

прва регистрација, 

-попуњен образац број 2. који се налази у прилогу овог Правилника. 

 

Обавеза је свих клубова да на основу „Правилника о утврђивању здравствене 

способности спортиста за обављање спортских активности и учествовања на 

спортским такмичењима“ за сваког спортисту има припремљен, попуњен и потписан 

„Упитник о личним подацима и спортској и породичној анамнези“. Образац 
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упитника (Образац бр. 2.) се налази у прилогу овог Правилника. Упитник се 

доставља надлежној здравственој установи код које се врши преглед. Један примерак 

Обрасца бр. 2. се доставља и секретару ЈСС. Овај образац се поново доставља 

секретаријату ЈСС само у случајевима када има измена на постављена питања у 

Обрасцу бр 2.  

Обавеза свих клубова је да за све спортисте такмичаре достави потврду о обављеном 

здравственом прегледу спортиста (налази се у прилогу овог правилника) за наступ на 

такмичењима за област спорта јога, који је обављен у периоду од шест месеци пре 

одржавања спортског такмичења. Преглед обавља надлежна здравствена служба, 

односно завод надлежан за спорт и медицину спорта, који је дужан да о томе обавести 

надлежну здравствену установу.  

Члан 5. 

 

Обим, садржај и врста прегледа који се односи на превентивни специјалистички 

лекарски преглед јога спортиста регулише се посебним правилником који заједнички 

доносе Министарсто здравља и Министарство омладине и спорта. 

 

Члан 6. 

У циљу унапређења здравствене заштите спортиста Управни одбор ЈСС именује 

Здравствену комисију. Здравствена комисија се састоји од 3-5 чланова у којој се 

налазе стручњаци из подручја медицине, ортопедије, нутриционист, психолог, 

спортске медицине и др.  

 

Основни задатак и улога Здравствене комисије је да води генералну политику 

здравствене заштите и да преко специјализованих институција спроводи краткорочне 

и дугорочне планове здравствене заштите спортиста, везано за коришћење 

суплемената, санацију повреда јога спортиста, едукацију спортиста везано за допинг 

средства. Најмање једном годишње на инструкторском семинару врши едукацију 

инструктора јоге по актуалним питањима везаним за здравствену заштиту јога 

спортиста. 

Члан 7. 

Извршни одбор ЈСС именује лекара чија је основна улога да непосредно ради са јога 

инструкторима на очувању и унапређењу здравља јога практичара. Лекар 

репрезентативне селекције у раду на повереним задацима, сарађује са Здравственом 

комисијом и лицем одређеним за надзор над спровођењем мера за превенцију и борбу 

против допинга (Координатор за спречевање допинга у области јоге). 

Посебна улога лекара је у спречавању настанка повреда јога практичара. У случају 

настанка повреда лекар води непосредну бригу о санирању повреде. 

Лекар је дужан да у свом раду нарочиту пажњу посвети здравственом васпитању у 

погледу превенције и борбе против допинга. 

 

Члан 8. 

На свим домаћим манифестацијама нетакмичарског или такмичарског карактера које 

организује ЈСС и чланице ЈСС обавезно је присуство лекара (доктора медицине). 

Улога лекара је да буде присутан уз подијум где се изводе јога вежбе и да учесницима 

који не задовољавају основне здравствене критеријуме које прописују правила 

забрани учешће (заразне и кожно преносиве болести, акутна болна стања). 

Задатак лекара је да у случају повреде или болести укаже хитну и неодложну 

медицинску помоћ, да оцени способност учесника, те учествује у доношењу одлуке о 
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наставку или прекиду наступа из медицинских разлога. У случају да нема услова да се 

учесник одмах и на месту дефинитивно медицински збрине, лекар ангажује тим 

Службе хитне медицинске помоћи који ће преузети бригу о наставку лечења 

повређеног или болесног учесника.  

Члан 9. 

На међународним манифестацијама или такмичењима организатор је дужан да 

ангажује довољан број медицинских радника (лекара и медицинских сестара, 

физиотерапеута), а у складу са међународним правилима које прописује Јога 

федерација Европе.  

 

ЗАШТИТА ОД НЕАДЕКВАТНЕ УПОТРЕБЕ СУПЛЕМЕНАТА 

 

Члан 10. 

Здравствена комисија и лекар репрезентације праве годишњи програм рада у којем се 

између осталог налази: 

• надзор  индивидуалног  узимања  суплемената  од  стране  репрезентаиваца  и 

перспективних младих такмичара и 

• организован здравствено-васпитни рад у циљу подизања нивоа знања и свести 

практичара и инструктора јоге, бенефитима адекватне суплеметације исхрани, и 

штетностима које проистичу из злоупотребе суплеметације исхрани. 

 

У циљу едукације практичара и инструктора јоге, одржавају се предавања од стране 

стручњака из домена суплементације са акцентом на указивање штетности од 

непримереног и великог броја узимања суплемената. 

 

ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

 

Члан 11. 

Измене и допуне Правилника доноси Управни одбор ЈСС, а на предлог Здравствене 

комисије ЈСС или лекара репрезентативих тимова 

Члан 12. 

Једини орган меродаван за тумачење овог правилника је Управни одбор ЈСС. 

Члан 13. 

Правилник ступа на снагу 15 (петнаестог) дана након усвајања на седници Управног 

одбора ЈСС. 

 

У Београду, 27.03.2019. 

 

Председник УО 

 

Јога Савеза Србије 
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Прилог 1. Образац упитника (Образац бр. 2.) 

 Спортско-медицински упитник 

1 Презиме, име родитеља, 

име 

 

2 Датум рођења  

3 Адреса  

4 Контакт телефон  

5 Датум прегледа  

6 Спорт  

7 Клуб  

 

1 Да ли сте имали неко обољење или повреду од последњег лекарског прегледа? Не Да 

2 ДА ли сте тренутно болесни или користите неке лекове (таблете, инхалатор)?  Не Да 

3 Да ли сте икада оперисани (ако јесте, шта и када)? Не Да 

4 Да ли сте алергични на неке лекове (аспирин, пеницилин..)? Не Да 

5 Да ли сте икада имали потрес мозга или губили свест? Не Да 

6 Да ли сте некада имали повишен крвни притисак? Не Да 

7 Да ли сте имали Срчана обољења (шум на срцу, прескакање срца, тескоба и бол у 

грудима)  

Не Да 

8 Да ли сте имали Болести бубрега (инфекције,камен...) Не Да 

9 Да ли сте имали Болести јетре (жутица,мононуклеоза...)  Не Да 

10 Да ли сте имали прелом кости или ишчашење зглоба? Не Да 

11 Да ли имате било који здравствени проблем на који би требало обратити пажњу? Не Да 

 

Потпис јога спортисте  У 

Датум: 
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ЈОГА САВЕЗ СРБИЈЕ 
Београд 

Телефон: +381 11 3188 548,  064 1244 336 
www.yogasavezsrbije.com 

jogasavezsrbije@gmail.com 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ПРЕТХОДНИ  ЗДРАВСТВЕНИ  ПРЕГЛЕД  

     ЗА ПОЧЕТАК ТРЕНИРАЊА ЈОГЕ 

Име и презиме   

Име оца/мајке   

Датум рођења   

Назив и седиште јога удружења  

Назив здравствене установе  

Место седишта здравствене установе  

Датум обављеног лекарског прегледа  

Име и презиме лекара  

Назив специјализације лекара  
 

Дијагноза: 
Печатом и потписом потврђује се да је спортиста 

прегледан и способан за бављење јога спортом. 

  

Печат здравствене установе Потпис и факсимил лекара 
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ЈОГА САВЕЗ СРБИЈЕ 
Београд 

Телефон: +381 11 3188 548,  064 1244 336 
www.yogasavezsrbije.com 

jogasavezsrbije@gmail.com 
 
 
 
 
 
 
 

 

ЗДРАВСТВЕНИ  ПРЕГЛЕД УЧЕСНИКА 

ЗА НАСТУП НА ТАКМИЧЕЊИМА У ОБЛАСТИ ЈОГЕ 

Име и презиме спортисте  

Име оца/мајке спортисте  

Датум рођења спортисте  

Назив и седиште јога спортске организације  

Назив здравствене установе  

Место седишта здравствене установе  

Датум обављеног лекарског прегледа  

Име и презиме лекара  

Назив специјализације лекара  
 

Дијагноза: 
Печатом и потписом потврђује се да је спортиста 

прегледан и способан за бављење јога спортом. 

  

Печат здравствене установе Потпис и факсимил лекара 
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ЈОГА САВЕЗ СРБИЈЕ 
Београд 

Телефон: +381 11 3188 548,  064 1244 336 
www.yogasavezsrbije.com 

jogasavezsrbije@gmail.com 

 

 

 

 

 
 

 

  

ЗБИРНА ПОТВРДА О УТВРЂЕНОЈ ОПШТОЈ ЗДРАВСТВЕНОЈ 

СПОСОБНОСТИ ТАКМИЧАРА У ОБЛАСТИ ЈОГЕ 

Назив и седиште клуба:  

Рб Презиме и име спортисте Име оца/мајке Датум рођења Дијагноза 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

6.     

7.     

8.     

9.     

10.     

11.     

12.     

13.     

14.     

15.     

16.     

17.     

18.     

19.     

20.     

  Листа прегледаних спортиста закључена је са редним бројем: 

Напомена - Oбавезно након прегледа прецртати редове који су празни у овом обрасцу 
 

Назив здравствене установе  

  Седишта здравствене установе  

Датум обављеног лекарског прегледа  

  Име и презиме лекара  

Назив специјализације лекара  

  

Печат здравствене установе Потпис и факсимил лекара 
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На основу члана 100. Закона о спорту и Статута Jога савеза Србије, Управни одбор 

Јога савеза Србије  на седници одржаној 27.03.2019. доноси 
 

 

ПРАВИЛНИК О СПРЕЧАВАЊУ НЕГАТИВНИХ 

ПОЈАВА У ОБЛАСТИ ЈОГЕ 

 

ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 

 

Члан 1. 

Правилник о спречавању негативних појава у области јоге (у даљем тексту: Правилник) 

регулише питања која су везана за спречавање негативних појава која се могу десити у окиру 

спровођења активности надлежног националног Јога савеза Србије (у даљем тексту – ЈСС), 

савеза и организација чланица и чланова ЈСС и на који начин ће радити на на њиховом 

спречавању. 

Члан 2. 

Овим правилником се посебно регулишу следећа питања: 

- мере за спречавање негативних појава у области јоге: 

- допинг, 

- насиље у спорту, 

- недолично понашање, 

- лажирање спортских резултата, 

- национализам, расизам и шовинизам и сл.; 

- казнене мере за учињене прекршаје. 

 

СПРЕЧАВАЊЕ НЕГАТИВНИХ ПОЈАВА У ОБЛАСТИ ЈОГЕ 

Члан 3.  

Овим Правилником утврђују се садржај и облици безбедносних мера која ће Јога савез Србије 

(у даљем тексту - ЈСС) применити како би се спречиле негативности у области јога спорта, а 

које су наведене у члану 2. овог Правилника. 

Обавеза свих савеза, спортских организација, спортских стручњака, инструктора јоге, тренера, 

судија, делегата, спортских радника и др. који учествују у организовању и спровођењу како 

тренажног процеса тако и такмичења у области јоге, је да својим радом и деловањем, 

допринесу спречавању могућих негативних појава.. 

У Правилнику се наводе организационе мере које се предузимају у циљу заштите како 

полазника - спортиста, тако и свих других учесника у спортским активностима (публика, 

судије, спортски радници и др.). 

ДОПИНГ 

Члан 4. 

 

Забрањена је употреба допинг средстава у области јоге. За допинг у области јоге, у смислу 

овог Правилника се подразумева: 

• присуство забрањене супстанце или њених метаболита или маркера у телесном узорку 

практичара (спортисте); 

• коришћење или покушаји коришћења (примена, уношење, убризгавање или конзумирање) 

забрањене супстанце или забрањеног метода (у даљем тексту: допинг средства); 

• одбијање, или неприступање без убедљивог оправдања, давања узорка после обавештења о 

допинг контроли или избегавања давања узорка на други начин; 

• неиспуњавање обавеза утврђених правилима овлашћене антидопинг организације у погледу 

доступности спортисте (практичара јоге) из регистроване тест групе за тестирање изван 

такмичења, као и непружање података о боравишту и пропуштања објављених тестирања 

изван такмичења; 

• неовлашћено ометање или покушај ометања било којег дела допинг контроле; 

• недозвољено поседовање допинг средстава; 
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• неовлашћена продаја, транспорт, слање, испорука или дистрибуција допинг средстава 

(практичарима јоге) спортисти, било непосредно или посредством трећег лица; 

• давање или покушај давања допинг средстава практичару јоге - спортисти, или 

прописивања, издавања, помагања, подстицања, прикривања, навођења, налагања, стварања 

услова или било којег другог вида учествовања у повреди или покушају повреде антидопинг 

правила. 

Повреда наведених антидопинг правила не постоји у случајевима одобрених изузетака за 

терапијску употребу, а чија употреба је регулисана прописима Антидопинг агенције Србије (у 

даљем тексту - АДАС) и WADA (Светске антидопинг агенције). 

 

Члан 5. 

ЈСС и сви његови чланови дужни су да поштују важећа правила о антидопингу и да сарађују 

на спречавању допинга, како би се на овом плану постигли задовољавајући резултати. 

 

Члан 6. 

Спортисти (практичари јоге) и други учесници у обављању спортских активности и 

делатности дужни су да дозволе и омогуће обављање допинг контроле у складу са правилима 

Закона о спречавању допинга у спорту. 

Спортиста (практичар јоге) који одбије, не приступи, избегне или онемогући допинг 

контролу, изрећи ће се мера због повреде антидопинг правила као да је на допинг тесту био 

позитиван, а у складу са важећим законским нормативима. 

  

Члан 7. 

Допинг контрола спроводи се по правилима утврђеним од стране АДАС-а. 

Допинг контрола је поступак који укључује планирање распореда тестова, избор практичара 

јоге - спортиста за тестирање, прикупљање и руковање узорцима, лабораторијску анализу, 

вођење резултата, претресе и жалбе. 

Допинг контрола може се организовати како на такмичењима тако и изван такмичења, 

најављено и ненајављено. 

Члан 8. 

Јога савез Србије дужан је: 

• у случају вођења поступка против полазника/спортисте или спортских радника, да у 

поступку изрицања мера лицима одговорним за допинг, поштује њихову личност и право на 

одговарајућу правну заштиту (поштовање приватности, правовремени претрес, јемчење права 

на правно изјашњење, поштено и непристрастно тело за претрес, право на заступника о 

личном трошку, увид у списе, подношење доказа, стандарде у погледу доказивања допинга, 

благовремено информисање, правовремена, писмена и образложена одлука, право на жалбу и 

др.). У случају позитивног решења по спортисту или спортског радника, ЈСС сноси трошкове 

спровођења поступка; 

• да обезбеди, у оквирима надлежности савеза, да спортистима, инструкторима јоге, 

тренерима и другим лицима за које је утврђена одговорност за допинг буду изречене 

одговарајуће мере, у складу са Законом о спречавању допинга у спорту и правилима надлежне 

антидопинг организације; 

• да не призна резултат у чијем постизању је учествовао допинговани спортиста; 

• да не дозволи учешће на приредби полазнику/спортисти коме је изречена мера због допинга; 

• да одлуком Комисије за спречавање допинга у области јоге, призна суспензије и друге мере 

које изрекну друге спортске асоцијације, у земљи и иностранству; 

• да обезбеди стално индивидуално медицинско праћење врхунских спортиста и у том циљу 

донесе потребне акте и предузме конкретне мере; 

• да непрекидно, а најмање једанпут годишње, обавештава или организује едукацију за своје 

чланове и спортисте о важећим прописима који се односе на допинг у спорту и штетним 

последицама по здравље употребе допинг средстава; 

• да одговарајућим општим актима обезбеди да чланови асоцијације поштују обавезе које 

проистичу из примене мера борбе против допинга у области јоге; 
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• да најкасније до краја текуће године достави АДАС-у календар такмичења за наредну 

годину; 

• да најмање једанпут у шест месеци обавести АДАС о плановима тренинга и припрема 

врхунских спортиста и репрезентативних селекција; 

• да у потпуности ускрати финансирање спортиста, спортских организација и других лица која 

не поштују важећа антидопинг правила; 

• да контролише антидопинг програме својих чланица, као и спровођење тих програма; 

• да на крају године обавести министарство надлежно за послове спорта и АДАС о мерама за 

борбу против допинга предузетим у току године; 

 

Члан 9. 

Управни одбор ЈСС или Лице за спречавање допинга у ЈСС, може предложити АДАС-у да 

спроведе контролу на одређеним такмичењима или контролу изван такмичења одређених 

тимова, тренинг група или појединих практичара јоге. 

 

Члан 10. 

Контроли изван такмичења подлежу спортисти који су означени као олимпијски кандидати, 

врхунски спортисти (заслужни спортисти, спортисти међунардоног разреда и спортисти 

националног разреда), спортисти који желе да наставе спортску каријеру након истека мере 

забране учешћа на такмичењима због допинга, као и друге категорије спортиста које одреди 

АДАС (регистрована тест група). Спортисти који се налазе у тест групи АДАС подлежу 

контроли и изван такмичења у складу са ставом 1. Овог члана, дужни су да поштују правила 

АДАС о пријављивају места кретања за време припрема и такмичења. 

 

Члан 11. 

Лекар који приликом прегледа спортисте у циљу издавања медицинског сертификата 

(потврде) о здравственој способности за учешће на такмичењима посумња да је спортиста 

користио допинг средства, дужан је да о томе обавести Управни одбор ЈСС и АДАС. 

Лекар који спортисти пропише средство које садржи забрањене допинг супстанце у циљу 

лечења дужан је да о томе обавести спортисту ако му је он саопштио да се бави спортским 

активностима, као и АДАС.   

Спортиста може да затражи од АДАС да га ослободи забране употребе допинг средстава, у 

случају када постоји јасна и нужна медицинска потреба. 

 

Члан 12. 

Управни одбор ЈСС, именује и разрешава одговорно лице – Координатора за спречавање 

допинга у области јоге на мандатни период од 4 године.  

Координатор за спречавање допинга у области јоге ради следеће послове: 

• одлучује о покретању поступка антидопинг контроле, 

• предлаже Дисциплинској комисији ЈСС изрицаје мера због повреде антидопинг правила, 

• контролише активности и понашање чланова ЈСС, као и спортиста и лица ангажованих од 

стране ЈСС, у смислу правила о спречавању допинга. 

• Подноси годишњи извештај о свом раду Управном одбору ЈСС 

• Обавља остале активности везане за спречавање допинга у области јога спорта. 

 

Координатор за спречавање допинга у области јоге је задужен да одржава контакте са 

представницима АДАС, надлежног министарства, других националних и међународних 

организација које се баве спречавањем допинга, као и да се стара о благовременом и 

потпуном обавештавању спортиста и клубова, чланова ЈСС, о регулативи којом се уређују 

питања антидопинга. 

Члан 13. 

Мере које се изричу због повреде антидопинг правила регулисана су Законом о спречавању 

допинга у спорту, правилима АДАС и WADA, и у потпуности се примењују на све субјекте у 

оквиру ЈСС. 
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Члан 14. 

Спортиста коме је од стране ЈСС или АДАС, међународне организације изречена мера 

забране учешћа на такмичењима не може за време трајања забране учествовати у било ком 

својству, и у било ком спорту, на спортским приредбама, нити обављати функције у 

организацијама у области спорта, укључујући и активности везане за рад са спортистима. 

 

Члан 15. 

Лица за која се утврди да су одговорна за допинг одговарају за штету која настане за друга 

лица према општим правилима о одговорности за штету и у складу са Дисциплинским 

правилником ЈСС. 

Члан 16. 

На сва питања која нису регулисана овим Правилником а дносе се на допинг, примењиваће се 

Закон о спречавању допинга у спорту РС, као и правилници АДАС и WADA. 

 

НАСИЉЕ У ОБЛАСТИ ЈОГЕ И НЕДОЛИЧНО ПОНАШАЊЕ 

 

Члан 17. 

Под насиљем и недоличним понашањем у области јоге, у редовним активностима, 

манифестацијама и на спортским приредбама подразумева се нарочито следеће: 

• Вербално вређање практичара јоге, организатора манифестације или такмичења, судије на 

такмичењу; 

• изазивање мржње или нетрпељивости (националне, верске, расне, полне...) која може да 

доведе до физичких сукоба полазника јоге; 

• неовлашћени улазак на манифестацију или такмичење у области јоге; 

• неовлашћени улазак у службене просторије и службене пролазе објекта на коме се одржава 

манифестација или такмичење у области јоге; 

• уношење и употреба алкохола у објекат у којем се спроводи јога пракса или уношење и 

употреба других опојних средстава; 

• уношење и коришћење пиротехничких средстава и других предмета и средстава којима 

може да се угрози безбедност у објекат у којем се спроводи јога пракса или током одвијања 

јога манифестације тј. приредбе или омета њен ток. 

 

Члан 18. 

Систем безбедности у ЈСС остварује се кроз: 

• јединствено поступање у примени безбедоносних мера и активности на свим 

манифестацијама и тамичењима која су под ингеренцијом ЈСС и њених чланица; 

• организовано предузимање превентивних мера и активности којима се ефикасно спречава 

угрожавање живота људи и имовине, 

• доследну примену закона и других прописа којима се уређују безбедоносна питања, а 

нарочито прописа ЈСС којима се конкретније утврђују обавезе и начин организовања 

такмичења и осталих активности, који гарантују безбедност свим учесницима и гледаоцима. 

 

Члан 19. 

У циљу превентивног деловања и смањења ризика избијања насиља и недоличног понашања 

гледалаца, организације у области спорта су дужни да превентивно утичу на своје гледаоце 

путем едукације.  

Члан 20. 

ЈСС, спортске организације, односно организатори такмичења у области јоге, као и други 

субјекти у остваривању безбедности, предузимају посебне мере физичко-техничког 

обезбеђења ради чувања и обезбеђења објеката и друге имовине, спречавања и откривања 

свих појава и понашања која могу угрозити безбедност људи и имовине, и предузму друге 

мере и активности којима се обезбеђује вршење послова који су предмет овог Правилника. 

Свака јавна приредба, манифестација или такмичење мора бити пријављене надлежном 
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органу унутрашњих послова у складу са законом који регулише ову материју. 

Организатори јавних јога приредби или такмичења, без обзира да ли је реч о савезима, 

клубовима или неким другим организацијама, морају предузети све што је неопходно да би 

обезбедили ред и безбедност унутар и око спортског објекта где се одржава приредба или 

такмичење у области јоге, пре, за време и после одржавања. 

Технички организатор манифестације у области јоге, дужан је да предвиди и спроведе све 

безбедоносне мере и активности за безбедно одржавање приредбе и једини је одговоран према 

ЈСС за њено безбедно спровођење. 

Организатор је дужан да у организацију јога манифестације укључи све субјекте безбедности, 

а нарочито органе МУП-а и редарску службу. 

 

Члан 21. 

У случају нарушавања јавног реда и мира или других ексцеса на јога маниефестацији или 

такмичењу, који се не могу спречити или отклонити предвиђеним мерама и активностима, 

делегат је дужан је да самоиницијативно или на предлог организатора упозори учеснике и 

посматраче путем разгласа да не врше било какве радње и поступке који угрожавају 

безбедност, односно нормално одвијање манифестације или такмичења у области јоге. 

Уколико и поред упозорења гледаоци и даље наставе да угрожавају безбедност, односно 

нормалан ток одигравања јога манифестације или такмичања, организатор ће од делегата 

захтевати да се поново упозоре гледаоци или ће у тежим случајевима привремено прекинути 

манифестацију или такмичење, а од делегата затражити пражњење дела гледалишта или целе 

сале где се одржава јога манифестација, приредба или такмичење, тако да се настави без 

присуства публике. 

Службена лица у случају нарушавања јавног реда и мира настојаће да се јога манифестација, 

приредба или такмичење у области јоге заврши, уколико је то могуће до краја, а органи 

безбедности и организатор такмичења дужни су да им пруже сву неопходну помоћ. 

 

Члан 22. 

У смислу овог Правилника тежим случајевима угрожавања безбедности људи и имовине, 

сматрају се: 

• продор гледалаца на место на коме се одвија јога манифестација, приредба или такмичење у 

области јоге и физички напад на учеснике или службена лица, 

• туча између гледаоца или учесника, 

• нереди које карактерише безобзирно бацање на подијум или поред њега пиротехничких и 

других средстава чије је уношење на приредбе забрањено, а посебно бацање средстава којима 

се могу угрозити животи гледалаца и имовина (експлозивна и друга средства подобна за 

повреде гледалаца), 

• масовно и континуирано изазивање националне, расне, верске или међустраначке мржње 

која може довести до физичких сукоба на јога манифестацији. 

 

Члан 23. 

За организовање јога приредби сходно се примењују и прописи о окупљању грађана, као и све 

одредбе Закона о спречавању насиља и недоличног понашања на спортским приредбама. 

 

ЛАЖИРАЊЕ РЕЗУЛТАТА 

Члан 24. 

На такмичарским приредбама лажирање и намештање резултата је строго забрањено и 

кажњава се у складу са законским прописима Републике Србије и прописима ЈСС. 

Сви субјекти (спортисти, инструктори јоге, тренери, судије, делегати и остали спортски 

радници) су дужни да пријаве све радње и активности које се косе са спортским моралом и 

које имају елементе намештања резултата на такмичењима. Не пријављивање ових радњи и 

чињеница надлежном органу ЈСС, повлачи за собом процесуирање у дисциплинском поступку 

у оквиру ЈСС. 
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Национализам, расизам и шовинизам и сл. 

Члан 25. 

У свим активностима које проводе савези и клубови чланови ЈСС (јога пракса, семинари, јога 

манифестације, приредбе, скупови, или тренинг и такмичења и др.) најстроже је забрањена 

дискриминација и вређање по националној, расној и било којој другој основи. 

Ова забрана важи за све спортисте, инструкторе, тренере, судије и све остале спортске 

раднике, као и за публику која присуствује манифестацијама. 

 

Члан 26. 

Организатори су дужни да спрече уношење било каквих парола и других предмета и 

реквизита који имају елементе национализма, расизма и шовинизма. 

У случају не предузимања потребних радњи и активности на спречавању ових негативних 

појава организатор такмичења ће бити санкционисан у складу са законским прописима и 

нормативним актима ЈСС. 

КАЗНЕНЕ МЕРЕ 

Члан 27. 

Кад су у питању казнене мере за спречавање негативних појава у области јоге као што су: 

допинг, насиље у спорту, недолично понашање, лажирање спортских резултата, 

национализам, расизам и шовинизам и слично примењује се Дисциплински правилник ЈСС 

којим се санкционишу сви прекршаји који су наведени у овом Правилнику. 

 

Члан 28. 

Висина изречене казне за преступе из овог Правилника зависи да ли се прекршај третира као: 

- лакши дисциплински прекршај, 

- тежи дисциплински прекршај или 

- најтежи дисциплински прекршај. 

За најтеже дисциплинске прекршаје предвиђене су и највеће казне које су предвиђене у 

Дисциплинском правилнику ЈСС. 

За посебно тешке и бруталне преступе надлежни органи ЈСС ће поднети прекршајне или 

кривичне пријаве надлежним државним органима. 

 

Члан 29. 

На све прекршаје на такмичењима у области јоге примењују се, осим Дисциплинског 

правилника ЈСС и све казнене одредбе и мере предвиђене у Закону о спречавању насиља и 

недоличног понашања на спортским приредбама. 

 

ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

 

Члан 30. 

Измене и допуне Правилника доноси Управни одбор ЈСС. 

Члан 31. 

Једини орган меродаван за тумачење овог Правилника је је Управни одбор ЈСС. 

Члан 32. 

Правилник ступа на снагу 15. (петнаестог) дана након усвајања на седници Управног 

одбора ЈСС. 

 

У Београду, 27.03.2019. 
 

 

Председник УО 

 

Јога Савеза Србије 
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На основу члана 100. Закона о спорту и Статута Јога савеза Србије, на седници 

Управног одбора ЈСС одржаној 27.03.2019. доноси: 

 

ДИСЦИПЛИНСКИ ПРАВИЛНИК У ОБЛАСТИ ЈОГЕ 

 

ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 

 

Члан 1. 

Дисциплински правилник у области јога спорта прописује мере и поступак 

кажњавања појединаца и/или спортских удружења/клубова који прекрше Статут и 

друга општа акта ЈСС, Закон о спорту или на било који други начин учине штету или 

наруше углед ЈСС, организација и/или појединаца из чланства ЈСС. 

 

Члан 2. 

Непознавање Статута и оптих аката ЈСС или Закона о спорту, из члана 1. овог 

Правилника, никога не ослобађа од одговорности. 

  

Овај Правилник се односи и примењује на: 

- сва спортска удружења регистрована у ЈСС. 

- инструкторе/тренере јоге, такмичаре/ке у области јоге, судије, руководиоце и друга 

лица спортских удружења регистрованих у ЈСС; 

- све спортске раднике, руководиоце и друга лица ЈСС.   

 

Члан 3. 

Одредбе овог правилника примењиваће се у свим случајевима дисциплинских 

прекршаја учињених, како на територији Републике Србије, тако и ван граница наше 

земље. 

Члан 4. 

Уколико се истовремено учини више прекршаја, сваки прекршај се третира посебно, 

али се за све учињене прекршаје изриче јединствена одговарајућа казна. 

 

Члан 5. 

Подстрекивање на прекршај, помагање или свесно прећуткивање учињеног прекршаја, 

третираће се на основу процене околности или чак исто као учињени прекршај. 

 

Члан 6. 

Повећање казне примењује се према учиниоцима који су раније већ били 

дисциплински кажњавани, а који понављају исти или учине нов дисциплински 

прекршај. 

Члан 7. 

Дисциплински прекршај застарева након годину дана од времена када се догодио. 

Једном покренут дисциплински поступак, ако није окончан, никада не застарева. 

Члан 8. 

Свака одлука о кажњавању мора бити уписана и заведена у архиви ЈСС. 
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ДИСЦИПЛИНСКЕ МЕРЕ И КАЗНЕ 

Члан 9. 

У зависности од степена дисциплинског прекршаја такмичара/ки; 

инструктора/тренера; судија; спортских радника, пријатеља или представника клуба ; 

као и функционера или званичних лица Савеза, могу се применити следеће 

дисциплинске мере: 

• Јавна опомена; 

• Новчана казна; 

• Удаљавање са јога манифестације или такмичења са новчаном казном; 

• Забрана вршења функције у органима савеза или забрана учешћа на 

такмичењима, на одређено време са новчаном казном; 

• Последња опомена пред искључење са новчаном казном; 

• Искључење и брисање из регистра инструктора са дозволом за рад ЈСС. 

 

Члан 10. 

За лакше дисциплинске прекршаје изриче се опомена и/или новчана казна, а за 

спортске организације у облатси јоге новчана казна. 

У ове прекршаје убрајају се непридржавање аката ЈСС који не производе већу штету 

по чланство и ЈСС нити представљају већу друштвено-спортску опасност. 

 

Члан 11. 

За теже дисциплинске прекршаје могу се, појединачно или повезано, изрећи казне: 

забрана наступа или вршења функције у органима ЈСС на одређено време; забрана 

наступа на одређеном броју такмичења; последња опомена пред искључење; и 

новчана казна. 

У ове прекршаје убрајају се изразито некултурна и неспортска понашања, кршење 

Статута, и аката ЈСС, непоштовање Одлука ЈСС и утврђених Правила, са последицама 

по чланство, а као најтежи дисциплински прекршаји сматрају се физички напад, са 

наношењем телесних и душевних последица, фалсификовање службених докумената, 

учињена кривична дела, (испољавање и ширење мржње, расизма и национализма, 

обмањивање, врбовање, подмићивање или подстрекивање малолетних лица на 

извршење дисциплинских прекршаја, удруживање појединаца ради намештања 

такмичарских резултата или остваривања личне или користи за клуб) као и 

поновљени прекршаји због којих је већ изрицана дисциплинска мера. 

 

Члан 12. 

Казна забране наступа и казна вршења функције не може бити дужа од једне године, 

осим у случају коришћења допинг средстава. 

Казна забране наступа за собом повлачи и казну вршења функције и обрнуто. 

 

Члан 13. 
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Учинилац кажњен новчаном казном дужан је да у року од 14 (четрнаест) дана, од дана 

изрицања казне, на рачун ЈСС уплати новчани износ по изреченој казни, у противном 

следи аутоматска суспензија до извршења обавезе. 

Изречена казна не застарева, нити се може променити, без образложене Одлуке УО 

ЈСС. 

Члан 14. 

Висину новчаних казни, за поједине дисциплинске прекршаје, утврђује УО ЈСС. 

Члан 15. 

Сваки прекршај који није наведен у овом Правилнику, а предстаља очигледан 

преступ, повреду Статута, Правиника и дугих општих аката ЈСС или прелази 

дозвољене оквире друштвено-спортске делатности, кажњава се оговарајућом 

дисциплинском мером, која је овим Правилником предвиђена за сличан прекршај. 

 

ВИДОВИ ДИСЦИПЛИНСКИХ ПРЕКРШАЈА 

Члан 16. 

У дисциплинске прекршаје које могу направити такмичари/ке; инструктори/тренери; 

судије; спортски радници, чланови или представници клубова; као и руководиоци или 

званична лица ЈСС, убрајају се: 

• Непридржавање Статута, Правилника и других општих аката ЈСС; 

• Непоштовање одлука органа ЈСС; 

• Непристојна вербална и/или невербална комуникација; 

• Непристојно и неспортско понашање; 

• Изазивање свађа и конфликата; 

• Испољавање сваког вида агресије и насиља; 

• Учешће на састанцима, скуповима или такмичењима под дејством опијата 

и/или наркотика; 

• Намерно подривање, саботирање и/или ометање функционисања ЈСС; 

• Поступање ради остварења личних интереса, прибављања материјалне и 

сваке друге користи, на основу злоупотребе имена и угледа ЈСС; 

• Изношење у јавност неоснованих коментара, критика, компромитујућих 

информација, квалификација, обраћањем на скуповима или путем штампаних 

или електронских медија итд.;  

• Подстрекивање других лица или иритирање публике на испаде и прекршаје; 

• Злоупотреба контакта са државним или градским представницима извршне 

власти, министарством за спорт, спортским организацијама у земљи или јога 

федерацијама у иностранству, мимо знања и одобрења ЈСС 

• Уништавање или отуђивање имовине ЈСС; 

• Неизвршавање преузетих обавеза и дужности које директно иду на штету 

ЈСС и чланства; 

• Лажно сведочење у дисциплинском поступку; 

• Свако друго понашање, чињење или не чињење, које иде на штету или 

угрожава углед ЈСС и чланства. 
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За сваки од наведених прекршаја утврђује се одговарајућа казна, сходно одредбама 

наведеним у II поглављу, а изрицање казне врши се сходно члану 6. овог Правилника. 

 

  ДИСЦИПЛИНСКИ ПОСТУПАК 

Члан 17. 

Дисциплински поступак води се пред неутралном комисијом, коју именује УО ЈСС. 

 

Члан 18. 

Дисциплинску комисију чине 4 (четири) чланова: 

- председник 

-  заменик председника 

-  2 члан на предлог Скупштине 

Председника и заменика председника  Дисциплинске комисије предлаже председник 

и УО ЈСС. 

Члан 19. 

У вршењу своје функције Дисциплинска комисија је независна и одлуке доноси на 

основу овог Правилника, а за свој рад одговара Управном одбору ЈСС. 

 

Члан 20. 

На седницама Дисциплинске комисије оштећена страна има право на једног свог 

представника, осим на седници када се доноси коначна одлука о казни. 

 

Члан 21. 

Дисциплински поступак се покреће на основу дисциплинске пријаве Управном 

одбору ЈСС, коју може да поднесе сваки појединац, клуб, организација итд., или 

органи и радна тела ЈСС, по службеној дужности. 

Најдужи рок за покретање дисциплинског поступка је годину дана, после чега 

прекршај застарева. 

Члан 22. 

Дисциплинска комисија је надлежна за решавање свих дисциплинских прекршаја и 

спорова, насталих у земљи или иностранству, у којима су учествовали регистровани 

чланови ЈСС. 

Члан 23. 

У дисциплинском поступку саслушавају се извршилац прекршаја и сведоци, а 

прикупљају се и све друге релевантне информације и докази. 

 

Члан 24. 

Спор пред Дисциплинском комисијом је увек хитне природе и покреће се најкасније у 

року до 14 дана од дана пријема захтева, а цео поступак се мора окончати у најкраћем 

временоском периоду. Одлука Дисциплинске комисије је коначна и обавезујућа за све 

учеснике спора. 

Члан 25. 

Одлука Дисциплинске комисије се доставља УО ЈСС и оштећеној страни, лично или 

путем препоручене пошиљке са повратницом. Одлука, са образложењем, мора бити 
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оверена потписима свих чланова комисије, заведена са бројем, датумом и печатом 

ЈСС. 

Члан 26. 

Мандат рада Дисциплинске комисије траје до окончања покренутог дисциплинског 

поступка. 

Само у изузетним случајевима УО ЈСС може посебном одлуком и уз образложење 

извршити замену појединих чланова Дисциплинске комисије о чему обавезно 

обавештава стране у спору. 

Члан 27. 

У сложенијим случајевима кршења прописа и Закона, за поступак који је пријављен 

могу бити надлежни виши органи (Арбитража Спортског савеза Србије, надлежни 

Суд). 

ОБНОВА ПОСТУПКА 

Члан 28. 

Дисциплински поступак се може обновити: 

• Ако се утврди да је правоснажна одлука заснована на лажним доказима; 

• Ако се утврде нове чињенице и нови докази на основу којих би се могла 

донесени другачија одлука, да су употребљени у претходном поступку. 

 

Члан 29. 

Образложени предлог за обнову поступка могу поднети: 

• кажњено лице - клуб; 

• подносилац дисциплинске пријаве; 

• чланови Дисциплинске комисије. 

Предлог за обнову поступка подноси се УО ЈСС у року од годину дана од дана 

изрицања казне, после чега предмет застарева. 

 

ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

Право тумачења овог Правилника има УО ЈСС.  

Члан 30. 

Правилник ступа на снагу 15. (петнаестог) дана након усвајања на седници Управног 

одбора ЈСС. 

 

У Београду, 27.03.2019. 

 

Председник УО 

 

 

Јога Савеза Србије 
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На основу члана 100. Закона о спорту и Статута Јога савеза Србије, на седници 

Управног одбора ЈСС одржаној 27.03.2019. доноси: 

 

ПРАВИЛНИК О ТАКМИЧЕЊУ У ОБЛАСТИ ЈОГЕ 

 

Члан 1 

 

Јога савез Србије (у даљем тексту ЈСС) је организатор или покровитељ спортских 

манифестација и такмичења за област јоге на територији Републике Србије. 

ЈСС утврђује правила и услове за организовање свих спортских манифестација и 

такмичења за област јоге на нивоу Републике Србије и учешће на њима, за све 

категорије, у складу са Законом о спорту. 

ЈСС даје сагласност за учешће у међународним јога манифестацијама и такмичењима 

за област јоге. 

Надлежни орган ЈСС утврђује испуњеност услова из става 1. овог члана пре почетка 

сваке такмичарске сезоне и о томе доноси одговарајућу одлуку.  

 

Одредбе овог правилника су део Пропозиција за државно првенство и сва остала 

такмичења у области јоге у Републици Србији, изузев међународних такмичења, за 

које организатор објављује своје пропозиције. 

 

Члан 2 

Категорије у којима се такмичи у области јоге у Републици Србији су:  

• јога асане  

• арт јога 

 

Узрасне категорије су: 

Сениори - у мушкој, женској и мешовитој категорији, екипно и појединачно; 

Јуниори - у мушкој, женској и мешовитој категорији, екипно и појединачно. 

 

Члан 3. 

Стална такмичења за област јога спорта су куп такмичења и спроводе се у 

међународном, националном и регионалном рангу у категоријама: Арт јога и Јога 

асане.  

 

Члан 4. 

Управни одбор ЈСС утврђује јединствени систем и оквирне Одредбе такмичења на 

целој територији Републике Србије. Систем такмичења као појам подразумева:  

 

-  Ранг и врсту такмичења, 

-  Минимални и максимални број екипа – учесника, 

-  Време спровођења, 

-  Врсту објекта за спровођење такмичења.   

 

Начин спровођења такмичења утврђују надлежни органи одговарајућих Јога 

организација у оквиру којих се спроводе такмичења, у складу са јединственим 

системом и оквирним Одредбама које је утврдио Управни одбор ЈСС у складу са 

стандардима надлежне међународне организације за област јоге.  
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Члан 5. 

Предлог измена система такмичења мора бити стављен на јавну дискусију најмање 30 

дана пре одржавања седнице Управног одбора ЈСС, који исти усваја. 

 

Члан 6. 

За сва такмичења обавезне су пропозиције које доносе одговарајући органи, најмање 

15 дана пре почетка такмичења. 

Пропозицијама се утврђују сви услови такмичења, а начин бодовања је јединствен. 

 

Члан 7. 

Државно првенство одржава се једном годишње у категоријама жене, мушкарци и 

мешовите групе, екипно и појединачно, у узрасним категоријама: 

• Сениори 

• Јуниори 

Члан 8. 

Организатор државног првенства је Јога савез Србије. Организацију такмичења ЈСС 

може поверити градским јога клубовима и чланицама ЈСС. 

 

Члан 9. 

Термине одржавања такмичења (календар такмичења) које организује ЈСС доноси 

Управни одбор на предлог Одбора за такмичење ЈСС‐а, најкасније до 31. јануара 

текуће сезоне. 

Члан 10. 

Организатор првенства мора послати Пропозиције првенства свим учесницима у 

области јоге и Одбору за такмичења ЈСС‐а најкасније 20 дана пре одржавања 

такмичења. У пропозицијама се мора навести термин и место одржавања, сатница 

такмичења и тренинга, категорије такмичара и остали услови битни за ток такмичења. 

 

Члан 11. 

Пријаву такмичара за државна првенства шаљу спортске организације за област јоге 

регистроване у ЈСС. Рок за пријаве је 7 дана пре почетка одржавања такмичења до 19 

сати. Пријаве се подносе било препорученом поштом, било личним достављањем у 

Секретаријат ЈСС‐а или електронском поштом (е‐маил‐ом). Секретаријат је у обавези 

да проследи пријаве организатору такмичења, који је у обавези да, у року од 48 сати, 

проследи списак пријављених такмичара по категоријама Одбору за такмичења у 

области јоге ЈСС. Паријаве морају садржати: 

 

1. Име и презиме такмичара 

2. Дан, месец и годину рођења 

3. Категорију у којој такмичар наступа 

4. Назив спортске организације за област јога спорта - чији је члан и за кога наступа 

5. Назив музичке композиције за такмичаре у категорији арт јога 

6. Опис програма  

Члан 12. 

Право наступа на Државном првенству имају спортисти уредно регистровани у ЈСС 

према одредбама ЈСС, који имају Такмичарску књижицу и потврду о лекарском 

прегледу не старију од 6 (шест) месеци. 

 

Сваки такмичар на такмичењима наступа на своју одговорност. Организатор мора 

обезбедити присуство дежурног лекара за хитне интервенције током одржавања 
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такмичења и службених тренинга. 

 

ТЕХНИЧКЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 13. 

Државна првенства одржавају се у организацији ЈСС у просторима који задовољавају 

хигијенске, санитарне и светлосне стандарде. 

 

ОРГАНИЗАЦИЈА ДРЖАВНОГ ПРВЕНСТВА СРБИЈЕ У ОБЛАСТИ ЈОГЕ 

Члан 14. 

 

Сви пријављени такмичари имају право припреме пре такмичења. Трајање тренажне 

припреме износи најмање 30 минута за кратки програм (за највише 8 такмичара) и 

најмање 40 минута за слободни састав (за највише 8 такмичара). У случају већег броја 

такмичара на тренингу (максимално до 12), трајање тренинга мора бити такво да се 

обезбеди да сваки такмичар може да проба свој састав. 

Организатор такмичења дужан је да 48 сати по закључењу пријава достави сатницу 

такмичења и тренинга свим пријављеним клубовима, Одбору за такмичење у области 

јоге ЈСС и главном судији такмичења. 

Члан 15. 

Такмичење не сме почети пре 9 (девет) сати и не сме се завршити после 21 (двадесет 

један) сат за јуниоре и сениоре. 

Члан 16. 

Такмичарска комисија одговорна је за спорвођење такмичења. Такмичарска комисија 

се по правилу састоји од по једног опуномоћеног представника организација који 

учествују, представника организатора, главног судије и једног записничара, и 

представника ЈСС‐а и Одбора за такмичење у области јоге (уколико се ради о 

Државном првенству). Такмичарска комисија бира свог председника. 

 

Дужности Такмичарске комисије су: 

а. Спровођење свих захтева и упутстава главног судије такмичења;  

б. Провера пристиглих пријава; 

ц. Утврђивање права наступа пријављених; 

д. Провера Такмичарских књижица и потврда о лекарском прегледу; 

е. Провера да ли је такмичење организовано у складу с Пропозицијама, Законом о 

спорту и овим Такмичарским правилником; 

ф. Потврђивање сатнице тренинга и такмичења; 

г. Састављање записника о седници Такмичарске комисије који ће бити достављен 

организационом одбору такмичења у области јоге 

х. Припрема извлачења учесничких бројева такмичара и извлачења бројева судија у 

судијском жирију такмичења (спровођење жреба). 

 

Члан 17. 

Судијску комисију такмичења чине главни судија такмичења, његов помоћник и 

бодовне судије. Техничку комисију такмичења чине технички контролор, технички 

специјалиста, помоћник техничког специјалисте, особа за унос података (табелари), 

сниматељ. Судијска комисија на својој седници пре почетка такмичења извлачи 

бројеве судија за поједине категорије такмичења. Такмичења на државним 

првенствима суди, по правилу, три бодовних судија. Седници Судијске комисије може 

присуствовати представник Одобора за такмичење ЈСС‐а.    
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Члан 18. 

Након седнице Судијске комисије, главни судија ће извршити извлачење учесничких 

бројева такмичара по категоријама следећим редом: 

1. Саопштиће се састав Судијске комисије; 

2. Провериће присуство свих пријављених такмичара; 

3. Према азбучној листи пријављених извлачењем одредити учесника од којег ће 

започети извлачење стартних бројева такмичара; 

4. По листи такмичара поређаних по азбучном реду по клубовима (према тачки 3) 

извлачењем бројева одредити стартну листу; 

5. Прочитаће стартну листу. 

Члан 19. 

Главни судија такмичења одговоран је за тачност објављених резултата. Током 

такмичења увид у тренутне службене резултате такмичара могу имати само 

записничари. Они их могу објавити током загревања следеће групе такмичара као 

неслужбени тренутни поредак ако за то постоји техничка могућност.  

Организатор мора осигурати записничарима неометан рад током целог такмичења све 

док главни судија не прогласи службене резултате такмичења. 

 

Члан 20. 

Организатор такмичења мора да: 

1. На време осигура смештај и исхрану такмичара који су то затражили према 

Пропозицијама такмичења, уколико су то тражили најмање пет дана пре расписаног 

почетка такмичења; 

2. Обезбеди присуство лекара за време свих службених тренинга и такмичења; 

3. Истакне заставу Републике Србије; 

4. Обезбеди свирање химне Републике Србије приликом отварања такмичења; 

5. Обезбеди присуство следећих службених лица: два записничара, најављивача, 

мерача времена, лица за репродукцију музике и лица за прикупљање судијских 

листића; 

7. Обезбеди озвучење, судијске бројеве, све потребне формуларе за судије и 

записничаре, билтене са свим обавештењима и резултатима током такмичења као и 

место где ће сви заинтересовани моћи да прочитају билтене; 

8. Обезбеди несметан ток такмичења према распореду, као и ред на позорници 

 

Члан 21. 

Следеће трошкове државних првенстава сноси ЈСС: 

 

1. Трошкове судија, и то: 

    а. Путне трошкове које признаје ЈСС; 

    б. Судијске таксе према службеној дневници ЈСС. 

2. Накнада представнику ЈСС‐а у износу пола судијске таксе;  

3. Накнада службеним лицима (записничарима, спикеру, особи за репродукцију 

музике, дежурном лекару и редарима) у висини једне дневнице ЈСС по дану 

такмичења; 

4. Трошкове медаља за прва три такмичара у свим категоријама; 

5. Трошкове израде учесничких Диплома за све пријављене такмичаре. 
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ПРАВО НАСТУПА ПО КАТЕГОРИЈАМА 

Члан 22. 

Право наступа по категоријама на Државном првенству одређује се према: 

1. Годинама старости: за јуниоре (до 18 година) и сениоре (преко 18 година). 

2. Категорији у којој је такмичар већ наступао (није могућ прелазак у нижу категорију) 

Такмичари могу наступати у категорији вишој од своје узрасне категорије, само ако су 

на претходном првенству Србије у тој категорији освојили 1 (прво) место. На истом 

такмичењу такмичар може наступити само у једној категорији.   

 

Члан 23. 

Државно првенство се одржава једном годишње.  

 

Члан 24. 

Право наступа у категоријама сениора и јуниора одржава се у складу са одредбама 

важећих међународних правилника. 

 

Члан 25. 

На међународним такмичењима на које такмичаре пријављује надлежни национални 

ЈСС (без обзира на то ко сноси трошкове такмичења) могу наступати такмичари који 

имају одобрење Управног одбора ЈСС‐а. О учешћу такмичара на међународним 

такмичењима у области јоге на које их шаље ЈСС одлучује Управни одбор ЈСС, на 

основу досадашњих резултата и ранг листи, уз стручно мишљење главног тренера 

репрезентације (селектор).  

Вођа пута репрезентације на међународним такмичењима мора по правилу говорити 

енглески језик. Вођу пута и чланове репрезентације одређује Управни одбор.  

 

ИНДИКАТОРИ ЗА ОЦЕЊИВАЊЕ 

Члан 26. 

Судије такмичења се руководе следећим критеријумима у оцењивању: 

 

У категорији јога асане: 

1. телесна флексибилност 

2. координација покрета 

3. равнотежа 

4. издржљивост 

5. усклађеност групе (у категоријама екипно)/усклађеност временског задржавања у 

јога положајима 

6. усклађеност дисања и покрета 

7. сабраности пажње на дисање и покрет 

8. тачност и прецизност у извођењу јога асана 

9. оригиналност 

10. утисак  

 

У категорији арт јога: 

1. телесна флексибилност 

2. координација покрета 

3. равнотежа 

4. издржљивост 

5. усклађеност са музиком и ритмом и усклађеност групе (у категоријама екипно) 

6. усклађеност дисања и покрета 
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7. сабраности пажње на дисање и покрет 

8. тачност и прецизност у извођењу јога асана 

9. оригиналност 

10. утисак  

 

Сваки критеријум се процењује на скали од 0 до 10 поена. Максималан број поена који 

такмичар може да добије је 100.  

Да би се проценила способност управљања телом у положају, потребно је да у 

завршном положају такмичар мирно борави најмање 5 секунди.  

 

Поени се одузимају (пола поена или цео поен) у следећим ситуацијама:  

• неодговарајућа линија тела у положају;  

• недостаци у складном извођењу положаја; 

• одсуство стабилности у положају; 

• превремено излажење из положаја; 

• неправлно или тешко дисање итд.  

  

Акробатски елементи нису дозвољени. 

 

Екипа односно појединац осваја бодове према следећој табели: 

 БРОЈ ТАКМИЧАРСКИХ ЕКИПА/ТАКМИЧАРА 

 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 

 БРОЈ ОСВОЈЕНИХ БОДОВА 

1 25 25 25 25 25 25 25 20 16 14 12 10 

2 20 20 20 20 20 20 20 16 14 12 10  

3 16 16 16 16 16 16 16 14 12 10   

4 14 14 14 14 14 14 14 12 10    

5 12 12 12 12 12 12 12 10     

6 10 10 10 10 10 10 10      

7 8 8 8 8 8 8       

8 7 7 7 7 7        

9 6 6 6 6         

10 5 5 5          

11 4 4           

12 3            

 
- Од 13 до 18 места – 3 бода  

- Од 19 до 24 места – 2 бода  

- Од 25 до 48 места – 1 бод  

 

Коефицијенти категорија  

 

Укупан број бодова који такмичар добија на такмичењу се израчунава тако што се број 

бодова из табеле множе са коефицијентима. 
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Коефицијенти су следећи: 

 

Градска првенства коефицијент 1,7 

Регионална првенства коефицијент 3 

Државно првенство у области јоге коефицијент 7 

Међународно првенство у области јоге коефицијент 9 

 

Бодови сваког клуба се израчунавају сабирањем бодова његових такмичара. 

 

ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

 

Члан 27. 

Право тумачења овог Правилника има УО ЈСС. 

 

Члан 28. 

Измене и допуне овог Правилника се врше по поступку по којем је донешен. 

 

Члан 29. 

Правилник ступа на снагу 15 (петнаестог) дана након усвајања на седници 

Управног одбора ЈСС. 

 

 

 

Председник УО 

 

 

Јога Савеза Србије 

 

 

 

Београд, 27.03.2019. 
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На основу члана 100. Закона о спорту и Статута Јога савеза Србије, на седници 

Управног одбора ЈСС одржаној 27.03.2019 доноси: 

 

ПРАВИЛНИК О ОРГАНИЗАЦИЈИ ТАКМИЧЕЊА  

У ОБЛАСТИ ЈОГА СПОРТА 

 

Правилник утврђује општа правила одржавања такмичења и врсте такмичења за 

област јоге, дефинише учеснике такмичења, пропозиције такмичења, календар 

такмичења, такмичарска тела и све остало што је повезано са такмичењем. 

Правилник има за сврху примену минималних дозвољених услова такмичења, 

прилагођен је такмичењима у организацији Јога савеза Србије (у даљем тексту ЈСС), а 

у складу је са стандардима такмичења успостављеним од стране Јога федерације 

Европе (у даљем тексту YFE). 

 

Државно првенство и остала такмичења у организацији ЈСС организују се према 

одредбама важећег Закона о спорту, одредбама овог Правилника и важећим 

правилима YFE. 

Члан 1. 

Овим Правилником се уређује организација и руковођење такмичењима за област јога 

спорта за Државно првенство у свим категоријама, у свим дисциплинама, кao и 

осталих такмичењима у организацији или под покровитељством Јога Савеза Србије 

(удаљем тексту: ЈСС). 

Члан 2. 

ЈСС утврђује назив, правила и услове за организовање такмичења за област јога 

спорта и манифестација, као и правила и услове за учешће на њима. 

 

Члан 3. 

Сва питања која нису регулисана овим Правилником, регулишу се Пропозицијама за 

свако такмичење посебно које на предлог Стручне комисија (у даљем тексту: СК), 

доноси Управни Одбор (у даљем тексту: УО) ЈСС, одговарајуће дисциплине јога 

спорта. 

ПРАВО НАСТУПА НА ТАКМИЧЕЊИМА 

Члан 4. 

Право учешћа на такмичењима и манифестацијама у организацији или под 

покровитељством ЈСС могу имати инструктори јоге и судије који су то право стекли 

на основу прописаних критеријума.  

 

Члан 5. 

Организацације и појединци против којих је на снази изречена дисциплинска мера 

забране наступа на такмичењима или је у току поступак за разрешење питања у вези 

исправности регистрације, не могу наступати на такмичењима у организацији или под 

покровитељством ЈСС. 
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Члан 6. 

На такмичењима могу наступити само они који изврше уредну и благовремену 

пријаву својих такмичара/ки и екипа, у роковима и на начин како је пропозицијама 

такмичења предвиђено. 

Члан 7. 

УО може одлуком или неким општим актом установити потпун или делимичан систем 

квалификација, као услов за учешће на одређеним такмичењима. 

 

КАЛЕНДАР ТАКМИЧЕЊА 

Члан 8. 

Такмичарска година (сезона) почиње 20. септембра, а завршава се 20. септембра исте 

календарске године. 

Календар такмичења дат је у прилогу и саставни је део овог Правилника. 

 

Члан 9. 

Годишњи календар такмичења на нивоу ЈСС, на предлог Стручне комисије, доноси 

УО, најкасније до краја јануара за текућу такмичарску годину. 

 

На основу овог календара, доносе се календари нижих нивоа такмичења односно 

чланова Савеза (регионалних Савеза, градских Савеза...) 

 

Члан 10. 

Утврђени и усвојени календар такмичења, УО ЈСС може својом одлуком изменити 

само у оправданим случајевима. 

 

СИСТЕМ И ПРОПОЗИЦИЈЕ ТАКМИЧЕЊА ЈСС 

Члан 11. 

УО ЈСС, на предлог СК јога спорта, усваја Систем и Пропозиције такмичења ЈСС на 

почетку такмичарске сезоне, а најкасније до краја јануара текуће такмичарске године. 

 

Члан 12. 

Системом и Пропозицијама се прописују сви услови такмичења: степен и врста 

такмичења, категорије, програм, број и састав екипа, спровођење такмичења по 

деловима и у целини, право учествовања, рад пријемне комисије, број и састав 

судијских комисија, начин одређивања пласмана и проглашења резултата, објекти и 

средства за спровођење такмичења и сви остали технички услови. 

 

Члан 13. 

Детаљне Пропозиције такмичења су обавезне, доносе се и објављују најкасније месец 

дана пре почетка такмичења и не могу се мењати у току такмичарске сезоне на коју се 

односе. Пропозиције за стална такмичења у систему могу бити донешене и за дужи 

период од једне такмичарске сезоне. 
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Члан 14. 

Организовани систем такмичења на нивоу ЈСС подразумева реализацију следећих 

такмичења: 

• Првенство АП Војводине у области јоге 

• Првенство Београда у области јоге 

• Остала регионална такмичења 

• Државно првенство у области јоге 

 

ТАКМИЧЕЊА 

Члан 15. 

Такмичење или манифестацију може да организује само спортско удружење које је 

члан надлежног националног Јога савеза Србије, који за то има обезбеђене услове у 

погледу објекта, опреме, стручних и других лица. Организатор је у обавези да осигура 

несметано и безбедно одвијање такмичења или манифестације. 

 

Члан 16. 

СК за област јога спорта, за свако такмичење посебно, може донесени одлуку о 

именовању спортског удружења или више њих “домаћина” који ће, уз подршку СК за 

област јога спорта и ЈСС као покровитеља, бити технички реализатори такмичења. 

 

Члан 17. 

По усвајању годишњег календара такмичења, СК јога спорта утврђује рокове (за прву 

и за другу половину сезоне), до којих се клубови могу пријавити за техничку 

реализацију такмичења. 

Члан 18. 

Такмичење у једном дану не може трајати дуже од 10 (десет) сати, с тим да у сатници, 

на свака 3 сата, постоји пауза у трајању од 15 до 60 минута. 

 

Члан 19. 

Такмичења се реализују према утврђеној сатници коју сви учесници добијају најмање 

2 (два) дана пре почетка такмичења. 

 

Члан 20. 

Такмичење не би требало да почне пре 9.00 часова и да се одвија после 21.00 сата. 

Сатница такмичења и редослед наступа по категоријама се одређује према 

Пропозицијама такмичења и утврђује жребом. 

 

Члан 21. 

Редослед наступа такмичара/ки и екипа одређује се жребом на заједничком састанку 

овлашћених представника учесника и СК за област јога спорта, по приспећу пријава и 

објављује се као Стартна листа, најкасније 1 дан пре почетка такмичења. 

 

Члан 22. 
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Сатница такмичења и стартна листа такмичара/ки/екипа морају бити видно истакнуте 

на за то одговарајућем месту у сали за такмичење. 

 

Члан 23. 

Обавеза свих учесника такмичења, а нарочито Руководства такмичења, судија, 

тренера и такмичара, је да поштују утврђену сатницу. 

Сваки појединац који на било који начин ремети поштовање сатнице такмичења биће 

опоменут, а у случају оглушавања о опомену, могуће је искључење са такмичења. 

 

Члан 24. 

Сатница садржи податке који прецизирају: почетак и крај рада, термине загревања и 

времена наступа по категоријама, термине судијских састанака, термине церемонија 

проглашавања резултата, термине пауза и време затварања такмичења. 

 

Члан 25. 

СК за област јога спорта за свако такмичење или на дужи период, формира и именује 

Пријемну комисију. Комисија од секретаријата Савеза, или надлежног СК, добија 

списак регистрованих учесница, чланова ЈСС и списак пријављених такмичара по 

категоријама, најкасније уочи почетка свог рада на дан такмичења. 

Пре почетка такмичења и пре одржавања техниког састанка клубови су дужни да 

Пријемној комисији поднесу на увид следећу документацију: 

- Такмичарске легитимације (књижице) регистрованих такмичара/ки којима се 

доказује извршена регистрација за текућу годину. 

- Доказ о извршеном лекарском прегледу, не старијем од 6 месеци, који мора бити 

обављен у амбуланти специјализованој за спортску медицину. 

- Потврду о уплаћеним таксама на рачун ЈСС, ако је то пропозицијама конкретног 

такмичења предвиђено. 

Члан 26. 

Такмичар за кога Пријемна комисија установи мањкавост и неисправност 

документације, нема право наступа на такмичењу. 

 

РУКОВОДСТВО ТАКМИЧЕЊА 

Члан 27. 

Руководство такмичења има овлашћења да испред СК за област јога спорта, 

непосредно на такмичењу доноси све неопходне одлуке и предузима одговарајуће 

мера за успешну реализацију такмичења. 

Руководство такмичења именује надлежни СК. 

Оно може бити стално или се може формирати за свако такмичење посебно. 

 

Члан 28. 

Право тумачења Пропозиција и осталих аката Јога савеза Србије, на самом такмичењу 

има Руководство такмичења. 
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Руководство такмичења је одговорно за спровођење такмичења по прописаним 

Пропозицијама и одговорно је за решавање проблема, санкционисање прекршаја и 

инцидената који се догоде на самом такмичењу. 

Члан 29. 

Руководство такмичења чине: Руководилац такмичења, Технички делегат ЈСС, Главни 

судија такмичења. Дужности Руководства такмичења су да: 

- Активно учествује у планирању и припреми такмичења, 

- Брине о регуларности и реализацији такмичења, 

- По завршетку такмичења, подноси извештај СК за област јога спорта. 

 

Члан 30. 

Руководилац такмичења је одговоран за стручну и техничку припрему и реализацију 

такмичења, његов регуларан и ефикасан ток. 

 

Члан 31. 

Технички делегат је одговоран за регуларност такмичења. Дужан је да познаје и на 

такмичењу обезбеди пуну примену одредаба овог Правилника, правила Јога 

федерације Европе у вези са организацијом и спровођењем такмичења, пропозиција за 

одређено такмичење и доследну примену Статута ЈСС и других општих аката. 

 

Члан 32. 

Главни судија такмичења је одговоран за регуларност суђења, доследну примену 

важећих Правилника и обезбеђење општих услова за рад судија. Обавезе и дужности 

врховног судије су утврђене судијским правилником ЈСС. 

 

Члан 33. 

Сви учесници такмичења (представници учесница, тренери/инструктори јоге, 

такмичари/ке, судије, спортски радници, ангажовано особље и друга присутна 

званична лица), су обавезни да сарађују и поштују упутства и одлуке Руководства 

такмичења. 

Члан 34. 

Након одржаног такмичења, руководство такмичења подноси извештај СК за област 

јога спорта у року до 7 (седам) дана након одржаног такмичења. 

 

СУДИЈЕ 

Члан 35. 

За свако такмичење, Судијска Комисија или СК за област јога спорта, одређује 

главног судију такмичења и списак судија, као и предлог за састав судијских 

комисија.  

Члан 36. 

Предлог за листу судија и резервних судија се за свако такмичење утврђује најкасније 

2 дана пре почетка такмичења, а коначни састав судијских комисија утврђује се 

најкасније на судијском састанку који обавезно претходи такмичењу. 
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Члан 37. 

На свим такмичењима која се спроводе на територији Републике Србије могу судити 

само судије са активним судијским звањем, регистроване од стране Судијске комисије 

ЈСС. Изузетно могу судити и гостујуће, стране судије, када за то постоје оправдани 

разлози. 

Члан 38. 

Правила понашања и рад судија утврђени су Правилником о стручњацима у области 

јоге и службеним лицима у ЈСС. 

 

ПЛАСМАН И ПРОГЛАШЕЊЕ РЕЗУЛТАТА 

Члан 39. 

Проглашење резултата и додела признања се врши по завршетку такмичења за сваку 

категорију, осим ако пропозицијама такмичења и сатницом није другачије одређено. 

 

Члан 40. 

Сви учесници такмичења дужни су да присуствују проглашењу резултата и 

победника. Спортско удружење чији такмичар/ка или цела екипа без оправданог 

разлога и дозволе Руководства такмичења, одступи од овог правила и не појави се на 

званичној церемонији проглашења, биће санкционисан у складу са Дисциплинским 

Правилником. 

Члан 41. 

СК одређеног јога спорта је дужан да најдаље у року од 3 (три) дана по завршетку 

такмичења, свим клубовима, учесницима такмичења, достави званичну листу са 

комплетним оценама и резултатима. 

ТЕХНИЧКИ УСЛОВИ 

Члан 42. 

СК за област јога спорта, Руководство такмичења и клуб/клубови одређени за 

техничку реализацију такмичења, дужни су да обезбеде одговарајуће услове и 

предузму све мере за безбедан и несметан ток такмичења. 

 

Члан 43. 

Технички услови за спровођење такмичења подразумевају: 

1. одговарајући квалитет спортског објекта (стандардне мере о хигијенској, 

здравственој и физичкој заштити свих учесника спортског догађаја).  

2. одговарајући капацитет спортског објекта (подијум за такмичење, простор за 

загревање, гледалиште, ВИП простор, свлачионице за такмичаре/ке, 

инструкторе/тренере и судије, салу за састанак, итд.). 

3. јасно одређен простор у којем се налази руководство такмичења, рачунска 

комисија, аудио пункт и у који је неовлашћеним лицима забрањен приступ. 

4. осветљење и температура у спортском објекту морју испуњавати услове за 

неометано одржавање спортских такмичења. 
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5. висина сале и уређење такмичарског простора утврђени су важећим прописима за 

област јога спорта и правилима Јога федерације Европе. За евентуална одступања од 

прописаних норми неопходна је одлука СК за област јога спорта и сагласност 

Руководства такмичења. 

6. подијум за наступ мора бити одвојен и обезбеђен, тако да се у њему налазе само 

такмичењем ангажована лица и званичници такмичења. 

7. сигурност у објекту се осигурава обезбеђењем редарске службе дворане у којој се 

такмичење одржава и/или редарима које организује домаћин. 

8. у току такмичења, званична комуникација са актерима и публиком се остварује 

путем аудио система. 

Члан 44. 

За све време одржавања такмичења обавезно је присуство дежурног лекара. 

 

Члан 45. 

СК за област јога спорта, односно лице које исти одреди, у обавези су да 

благовремено и исправно обавесте надлежне органе о одржавању такмичења или 

манифестације. 

ДИСЦИПЛИНСКЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 46. 

Понашање свих учесника на такмичењу мора бити у потпуности у складу са 

спортским моралом и спортском етиком, у духу фер-плеја и у атмосфери међусобног 

поштовања и уважавања. 

Члан 47. 

Најстроже се забрањује коришћење недозвољених стимулативних метода и/или 

средстава – допинга, који на вештачки начин могу директно утицати на остварење 

такмичарских резултата. Овакав преступ аутоматски повлачи суспензију клуба и 

такмичара до окончања дисциплинског поступка против свих одговорних лица. 

 

ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 48. 

Право тумачења овог Правилника има УО ЈСС. 

Члан 49. 

Измене и допуне овог Правилника се врше по поступку по којем је донесен. 

 

Члан 50. 

Правилник ступа на снагу 15. (петнаестог) дана након усвајања на седници Управног 

одбора ЈСС. 

У Београду, 27.03.2019. 

 

Председник УО 

 

Јога Савеза Србије 
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