На основу члана 10, став 1, тачка 5 Закона о спречавању допинга у спорту
("Сл. гласник РС", бр. 101/2005), члана 27 Статута Пливачког савеза Србије и члана
17 Правилника о мерама за превенцију и спречавање допинга Пливачког савеза
Србије (Предлога), Управни одбор Пливачког савеза Србије, на седници одржаној
дана 31. јануара 2013. године, доноси

ПРОГРАМ АНТИДОПИНГ ДЕЛОВАЊА
Члан 1.
Програмом антидопинг деловања (у даљем тексту:Програм) се уређују
активности које ће Пливачки савез Србије (у даљем тексту ПСС) предузимати у
циљу спречавања допинга на такмичењима која се одвијају његовој организацији,
као и међу члановима и спортистима како на такмичењима, тако и ван такмичења.
Члан 2.
ПСС ће најмање једном годишње, а у складу са могућностима и чешће
организовати стручно информисање, односно обавештавање и едукацију својих
чланова и спортиста о важећим прописима који се односе на допинг у спорту, као и
о штетним последицама по здравље употребе допинг средстава.
Члан 3.
Обавештавање и едукација чланова и спортиста из члана 2 Програма ће се
обављати кроз организовање стручних скупова, састанака, предавања,
достављањем штампаног материјала са информацијама везаним за допинг у спорту,
сарадњом са Антидопинг агенцијом Републике Србије и на друге начине.
Члан 4.
ПСС ће у оквиру обавештавања и едукације чланова и спортиста из члана 2
Програма, обезбедити њихово информисање о листама забрањених супстанци,
односно референтном листом забрањених фармаколошких класа допинг супстанци
и допинг метода, у складу са Правилником о листи забрањених супстанци
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 5.
ПСС 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.
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Члан 6.
ПСС ће састављати План спровођења допинг контроле на такмичењима и
ван такмичења једном годишње и достављати га Антидопинг агенцији Републике
Србије.
Члан 7.
ПСС ће организовати стално индивидуално медицинско праћење својих
врхунских спортиста и о томе водити уредну медицинску документацију.
Члан 8.
ПСС је овлашћен да контролише антидопинг програме својих чланица, као и
спровођење тих програма.
Члан 9.
ПСС ће све наведене активности и овај Програм да спроводи преко својих
органа и одговорног лица за надзор над спровођењем мера за спречавање допинга,
у сарадњи са Антидопинг агенцијом Републике Србије, и уз обавезу обавештавања
на крају године министарства надлежног за послове спорта и Антидопинг агенције
Републике Србије о предузетим активностим и мерама за борбу против допинга
током године.
Члан 10.
Програм се објављује на званичној интерент презентацији ПСС и ступа на
снагу осам (8) дана од дана објављивања на званичној интерент презентацији ПСС.

Председник Управног одбора ПСС
Драган Радосав
У Београду, 31.01.2013.
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