
 

На основу члана 10. став 1. тачка 5) Закона о спречавању допинга у спорту 

(„Службени гласник Републике Србије”, број 111/14 и 47/2021), члана 49.статута 

ВСС, Управни одбор Ваздухопловног савеза Србије, на 5.седници УО ВСС 

29.12.2021.године, доноси 

 

 

ПРОГРАМ АНТИДОПИНГ ДЕЛОВАЊА 

 

 

Члан 1. 

 

Програмом антидопинг деловања (у даљем тексту:Програм) уређују се активности 

које ће Ваздухопловни савез Србије (у даљем тексту: Савез) у циљу спречавања 

допинга у спорту.  

Члан 2 

Савез је дужан да обезбеди, у оквирима своје надлежности, да спортистима, 

спортским стручњацима и другим особама за које је утврђена одговорност за 

допинг буду изречене одговарајуће дисциплинске мере, у складу са Законом о 

спречавању допинга у спорту, правилима Антидопинг агенције, правилима 

Светског антидопинг кодекса и надлежног међународног спортског савеза, као и да 

не призна спортски резултат у чијем постизању је учествовао допинговани 

спортиста и не дозволи учешће на спортској приредби спортисти, спортском 

стручњаку и другом лицу у ингеренцији Савеза коме је изречена мера због допинга, 

или  му је изречена, у складу са Законом о спречавању допинга у спорту, казна због 

учињеног кривичног дела или прекршаја. 

Дисциплинске мере и поступак њиховог изрицања у случајевима повреде 

антидопинг правила, утврђене су Правилником о дисциплинским мерама и 

поступку њиховог изрицања у случајевима утврђене повреде антидопинг правила. 

Члан 3 

Савез ће најмање једном годишње, а у складу са могућностима и чешће, у сарадњи 

са Антидопинг агенцијом Републике Србије, организовати стручно информисање 

за чланове савеза, а посебно за спортске стручњаке и регистроване спортисте свих 

узрасних категорија о  важећим прописима који се односе на допинг у спорту и 

штетним последицама по здравље употребе допинг средстава. 

Члан 4 

Стручно информисање из члана 3. Програма ће се обављати кроз организовање 

стручних скупова, састанака, предавања, достављање штампаног материјала са 

информацијама у вези са спречавањем допинга у спорту, као и на друге 



 

одговарајуће друге начине које Савез у сарадњи са Антидопинг агенцијом 

Републике Србије нађе за сходне. 

Члан 5 

Савез ће у оквиру стручног информисања из члана 3. Програма, посебно 

обезбедити обезбедити информисање чланова о листи забрањених допинг 

средстава, у складу са Правилником о листи забрањених допинг средстава 

Антидопинг агенције Републике Србије која је утврђена у складу са Европском 

конвенцијом о спречавању допинга у спорту и међународним стандардима за листу 

забрањених средстава одобреним од стране Светске антидопинг агенције. 

Члан 6 

Савез ће информисати чланове и спортисте о процедури одобравања коришћења 

примене допинг средства у терапијске сврхе (у даљем тексту: ТУЕ), односно  

коришћења забрањених супстанци и/или метода који се налазе на Листи 

забрањених допинг средстава, у случају када постоји за то јасна и нужна 

медицинска потреба.  

Члан 7 

Савез је дужан да обезбеди стално индивидуално медицинско праћење 

категорисаних спортиста и у том циљу донесе потребне акте и предузме конкретне 

мере. 

Члан 8 

Савез је дужан да одреди одговорно лице, односно одговарајућег спортског 

стручњака, за надзор над спровођењем мера за спречавање допинга. 

Члан 9 

Савез је дужан да најмање 21 дан пре одржавања такмичења које организује, или 

које је под његовом контролом, пријави такмичење Антидопинг агенцији 

Републике Србије, као и да најкасније до краја текуће године достави Антидопинг 

агенцији Републике Србије календар такмичења за наредну годину. 

Члан 10 

Савез је дужан да најмање једанпут у шест месеци обавести Антидопинг агенцију 

Републике Србије о плановима тренинга и припрема врхунских спортиста и 

националних спортских репрезентација. 

 



 

Члан 11 

Савез има право и обавезу да контролише антидопинг програме својих чланица, 

као и спровођење тих програма, као и да ускрати у потпуности финансирање 

спортиста, спортских стручњака, спортских организација и других лица која не 

поштују важећа антидопинг правила.  

Члан 12 

Савез је дужан да на крају године обавести министарство надлежно за послове 

спорта и Антидопинг агенцију Републике Србије о мерама за борбу против допинга 

предузетим у току године. 

Обавештавање из ставе 1 овог члана врши се кроз подношење годишњег извештаја 

који садржи податке о спроведеним допинг контролама у току године, о утврђеним 

повредама антидопинг правила и поступцима који се воде за утврђивање повреда, 

одржаним или похађаним антидопинг едукацијама и другим мерама и 

активностима у борби против допинга предузетим у току године. 

 Члан 13 

Савез је дужан да не дозволи обављање било које спортске активности и спортске 

делатности или било које функције у оквирима надлежности савеза лицу коме је, у 

складу са овим законом, изречена мера због повреде антидопинг правила или 

кривична или прекршајна казна, за време трајања изречене мере, односно казне. 

Члан 14 

Савез је дужан да изван спортских такмичења и на спортским такмичењима у 

ингеренцији савеза организује током године допинг контроле и да сноси трошкове 

њиховог спровођења, у складу са Законом о спречавању допинга у спорту и 

годишњим планом допинг контроле утврђеним од стране Антидопинг агенције.  

Члан 15 

Савез је дужан да кроз своје активности промовише јачање вредности спортске 

етике, фер плеја и здравља спортиста.  

Члан 16 

Савез и сви његови чланови су дужни да пријаве Антидопинг агенцији и 

надлежном међународном спортском савезу сваку информацију која указује на 

повреду или је у вези са повредом антидопинг правила и да сарађује са Антидопинг 

агенцијом и другом овлашћеном антидопинг организацијом у спровођењу истраге.  



 

Забрањено је поступање било ког лица које је у надлежности савеза, које 

представља претњу или служи застрашивању другог лица с намером његовог 

одвраћања од саопштавања информација везаних за допинг и непоштовање 

антидопинг правила или има за циљ да се стави у неповољан положај лице које је у 

доброј вери пружило доказе или информације које се односе на допинг и 

непоштовање антидопинг правила, овлашћеној антидопинг организацији или 

надлежном државном органу. Такво поступање представља повреду антидопинг 

правила. Савез је дужан да усвоји правила за заштиту лица које је пружило или има 

намеру да пружи информације или доказе које се односе на допинг и непоштовање 

антидопинг правила, овлашћеној антидопинг организацији или надлежном 

државном органу.  

Члан 17 

Савез је дужан да да поштује и примењује све мере које донесе Антидопинг 

агенција у складу са чланом 10. став 8. Закона о спречавању допинга у спорту. 

Члан 18 

Овај Програм се објављује на огласној табли Савеза, а ступа на снагу осмог дана од 

дана објављивања и с тим даном престаје да важи претходни Програм антидопинг 

деловања. 

Члан 19 

Овај Програм, као и свака његова каснија евентуална измена или допуна, биће 

достављени Антидопинг агенцији Републике Србије у року од 15 дана од дана 

ступања на снагу. 

 

Ваздухопловни савез Србије 

 

председник 

Лабуд Булатовић  

 

 


