На основу члана 120. став 2. тачка 2) Закона о спорту („Службени гласник
РС“, број 24/11),
Министар омладине и спорта доноси
ПРАВИЛНИК
о спортским гранама у Републици Србији
Члан 1.
Овим правилником утврђују се спортске гране (спортови и спортске
области) у Републици Србији.
Члан 2.
Спортске гране у Републици Србији јесу:
1) Олимпијски спортови:
(1) Атлетика,
(2) Бадминтон,
(3) Биатлон,
(4) Бициклизам,
(5) Боб,
(6) Бокс,
(7) Ватерполо,
(8) Веслање,
(9) Гимнастика,
(10)Голф,
(11)Дизање тегова,
(12)Једрење,
(13)Кајак – кану,
(14)Карлинг,
(15)Клизање,
(16)Коњички спорт (олимпијске и ФЕИ дисциплине),
(17)Кошарка,
(18)Летеће мете,
(19)Мачевање,
(20)Модерни петатлон,
(21)Одбојка,
(22)Пливање,
(23)Рагби,
(24)Рвање,
(25)Рукомет,
(26)Санкашки спортови,
(27)Синхроно пливање,
(28)Скијање,
(29)Скокови у воду,
(30)Стони тенис,

(31)Стрељаштво,
(32)Стреличарство,
(33)Тенис,
(34)Теквондо,
(35)Триатлон,
(36)Фудбал,
(37)Хокеј на леду,
(38)Хокеј на трави,
(39)Џудо.
2) Неолимпијски спортови (Sport Acord):
(1) Аикидо,
(2) Амерички фудбал,
(3) Банди,
(4) Бејзбол,
(5) Билијар,
(6) Bowling,
(7) Боди билдинг,
(8) Боћање,
(9) Бриџ,
(10)Ваздухопловни спорт,
(11)Го,
(12)Даме,
(13)Dragon Boat,
(14)Карате,
(15)Кендо,
(16)Кик бокс,
(17)Корфбол,
(18)Крикет,
(19)Куглање,
(20)Кунг фу – Вушу,
(21)Life Saving,
(22)Маи таи,
(23)Миниголф,
(24)Мото спорт,
(25)Мотонаутика,
(26)Netball,
(27)Оријентиринг,
(28)Pelote Bosque,
(29)Планинарство,
(30)Плес (Спортски плес; Модерни плес),
(31)Подводни спорт,
(32)Поло,
(33)Практично стрељаштво,
(34)Racquetball,

(35)Roller спорт,
(36)Савате,
(37)Самбо,
(38)Sepaktakraw,
(39)Синхроно пливање,
(40)Сквош,
(41)Скијање на води,
(42)Sleddog,
(43)Софтбол,
(44)Soft тенис,
(45)Спорт особа са инвалидитетом,
(46)Спорт особа са инвалидитетом – глуви и наглуви,
(47)Спорт особа са инвалидитетом – слепи и слабовиди,
(48)Спорт особа са инвалидитетом – Специјална олимпијада,
(49)Спортски ауто мото,
(50)Спортски риболов,
(51)Спортско пењање,
(52)Сумо,
(53)Surfing,
(54)Tug-of-War,
(55)Џу џицу,
(56)Шах,
(57)Fistball,
(58)Florball,
(59)Flying Disk,
(60)Casting .
3) Неолимпијски спортови (остали):
(1) Екстремни спортови,
(2) Електронски пикадо,
(3) Електронски спорт (E-Sports),
(4) Lacrosse,
(5) Кинолошки спорт,
(6) Коњички спорт (неолимпијске дисциплине),
(7) ММА борилачки спорт,
(8) Кјокушинкаи,
(9) Пеинтбол,
(10)Пикадо,
(11)Рагби 13,
(12)Рафтинг,
(13)Скај бол,
(14)Ски алпинизам,
(15)Спид бадминтон,
(16)Спортска спелеологија,
(17)Спортски лов,

(18)Стронг мен,
(19)Традиционални спортови,
(20)Фитнес,
(21)Џет ски.
4) Мулти спортови:
(1) Аеорбик,
(2) Јога,
(3) Рекреативни спорт,
(4) Сеоски спорт,
(5) Соколски спорт,
(6) Спорт у војсци,
(7) Спорт у дијаспори,
(8) Спорт у полицији,
(9) Спорт за све,
(10)Спорт у фирмама (раднички спорт),
(11)Универзитетски спорт,
(12)Школски спорт.
Члан 3.
Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у
„Службеном гласнику Републике Србије”.
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