
Поштоване колеге, 
 
 
У време када се спорт у Републици Србији суочава са великим изазовима који 

су настали због пандемије корона вирусом и када је важно да сви поштујемо 

прописане мере чиме обезбеђујемо заштиту свог здравља и својих најближих. 

Спортски савез Србије и Антидопинг агенција Републике Србије потписали су 

протокол о сарадњи, како би заједничким снагама нагласили значај ове сфере у 

спорту и зато предузели конкретне кораке. Спортски савез Србије је, у сарадњи 

са Антидопинг агенцијом Републике Србије, организовао антидопинг едукацију 

чиме омогућавамо нашим чланицама да унапреде знање својих спортиста у 

области борбе против допинга у спорту.  Сматрамо да је наша улога у едукацији 

спортиста и спортских радника веома важна и да је битно да ово време 

искористимо баш у ове сврхе. 

 

Антидопинг агенција Републике Србије је развила платформу за онлајн 

едукацију спортиста и спортских радника, која је намењена унапређењу знања 

спортиста у области борбе против допинга. Спортисти платформи приступају од 

своје куће чиме је омогућено да ни на који начин не угрожавају своје здравље. 

 

Спортски савез Србије снажно подстиче своје чланице да препоруче свим 

заинтересованим учесницима у спорту похађање ове онлајн едукације која 

је потпуно бесплатна и доступна свима вама преко следећег линка: 

 

http://www.adas.org.rs/elektronska-antidoping-edukacija-za-teritorijalne-saveze/ 

 

Молимо вас да свим клубовима са ваше територије ОДМАХ доставите линк 

како би га они дистрибуирали спортистима и спортским радницима. 

 

Спорт позитивно утиче на радну етику, развој поштовања према другима, 

стварање пријатељстава, осећај среће и задовољства и здрав начин живота а 

кроз спорт се деца и омладина уче чистој игри, тимском духу и формирају 

ставове и вредности за цео живот. 

http://www.adas.org.rs/elektronska-antidoping-edukacija-za-teritorijalne-saveze/


Зато је неохопдно да обезбедимо да спорт остане чист, јер се борба против 

допинга у спорту се односи пре свега на заштиту здравља спортисте а затим и 

на право спортисте на фер плеј.  

 

На крају, подсећамо вас да је према члану 10. Закона о спречавању допинга у 

спорту, једна од обавеза савеза да у сарадњи са Антидопинг агенцијом обезбеди 

да се чланови савеза, а посебно спортски стручњаци и регистровани спортисти 

свих узрасних категорија непрекидно, а најмање једанпут годишње, 

обавештавају и едукују о важећим прописима који се односе на допинг у спорту 

и штетним последицама по здравље употребе допинг средстава. На овај начин, 

поред подизања нивоа свести и знања о допингу код ваших чланова, ви 

испуњавате и законом утврђену обавезу. 

 

Срдачан поздрав, 

 

Спортски савез Србије и Антидопинг агенција Републике Србије 


