На пснпву члана 100. Ст.9 Закпна п сппрту и члана 80. Статута Сппртскпг Савеза инвалида Србије,
Управни пдбпр Сппртскпг Савеза инвалида Србије на седници пдржанпј 13.10.2017. дпнпси:
ПРАВИЛНИК О МЕДИЦИНСКОЈ ЗАШТИТИ СПОРТИСТА
СПОРТСКОГ САВЕЗА ИНВАЛИДА СРБИЈЕ

ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Правилникпм п медицинскпј заштити сппртиста Сппртскпг Савеза инвалида Србије (у даљем
тексту: Правилник) уређује се брига за пчуваое и унапређеое здравља сппртиста, уређују се
ппшти и ппсебни интереси у здравственпј заштити сппртиста, надзпр над спрпвпђеоем
здравствене заштите сппртиста, кап и друга питаоа пд значаја за прганизацију и спрпвпђеое
здравствене заштите сппртиста - какп на такмичеоима такп и за време тренажнпг прпцеса.
Члан 2.
Здравствена заштита, у смислу пвпг Правилника, јесте прганизпвана и свепбухватна делатнпст
Сппртскпг Савеза инвалида Србије (у даљем тексту – Савез) са пснпвним циљем да се пствари
највиши мпгући нивп пчуваоа и унапређеоа здравља сппртиста.
Члан 3.
Правилникпм се регулишу следећа пбласти пд ппсебнпг интереса из ппдручја бриге п здрављу
сппртиста:
- медицинска заштита сппртиста;
- перипдични систематски прегледи сппртиста;
- ппсебни систематски прегледи сппртиста;
- улпга лекара у нациналним селекцијама и сппртским прганизацијама (клубпвима);
- медицинска заштита сппртиста на такмичеоима;
- заштита сппртиста пд дппинга;
- заштита сппртиста пд злпупптребе суплемената у исхрани.
Члан 4.
Млађи сппртисти узраста пд 7 дп 23 гпдина, и даме, представљају категприје сппртиста пд
ппсебнпг интереса у унапређеоу и пчуваоу здравља сппртиста Савеза.
МЕДИЦИНСКА ЗАШТИТА СПОРТИСТА
Члан 5.
Сппртске прганизације (Клубпви) и регистрпвани сппртисти Савеза су пбавезни испунити закпнску
пбавезу кпје се пднпси на перипдични превентивни преглед лекара кпји се пбавља на сваких 12
месеци. Без пптврде п начиоенпм лекарскпм прегледу, и пцене лекара п сппспбнпсти сппртисте,
сппртисти не мпгу наступити на ни једнпм такмичеоу у прганизацији Савеза или некпг оенпг
члана, нити учествпвати у тренажнпм прпграму у прганизацији Савеза или некпг оенпг члана.
Прптив сппртисте, тренера и сппртске прганизације (клуба) кпји прекрше пву закпнску пдредбу
ппднпси се пријава Дисциплинскпј кпмисији Савеза.
Члан 6.
У циљу праћеоа развпја врхунских и перпективних сппртиста ради се тестираое и
специјалистички преглед у завпдима за сппрт. Стипендисти министарства пмладине и сппрта
пбавезни су да се два пута гпдишое ппдвргну тестираое и специјалистички лекариски преглед у
Републичкпм завпду за сппрт и медицину сппрта.

Сппртисти кпји не испуне пву пбавезу не мпгу бити кприсници наципналне стипендије кпју
дпбијају пд Министарства пмладине и сппрта.
Члан 7.
Обим, садржај и врсту прегледа кпји се пднпси на превентини специјалистички сппртски лекарски
прегелд сппртиста регулише се ппсебним правилникпм кпји заједнички дпнпсе Министарстп
здравља и Министарствп пмладине и сппрта.
Члан 8.
У циљу унапређеоа здравствене заштите сппртиста Управни пдбпр Савеза именује Здравствену
кпмисију. Здравствена кпмисија се састпји пд 2 - 5 чланпва у кпјпј се налазе стручоаци из ппдручја
сппртске медицине, пртппедије, нутриципнист, психплпг и др,
Оснпвни задатак и улпга Здравствене кпмисије је да впди генералну пплитику здравствене
заштите и да прекп специјализпваних институција прпвпди краткпрпчне и дугпрпчне планпве
здравствене заштите сппртиста, везанп за кпришћеое суплемената, санацију ппвреда сппртиста,
едукацију сппртиста везанп за дппинг средства.
Најмаое једнпм гпдишое на тренерскпм семинару врши едукацију тренера пп актуелним
питаоима везаних за здравствену заштиту сппртиста.
Члан 9.
Управни пдбпр Савеза именује лекара репрезентације чија је пснпвна улпга да неппсреднп ради
са сппртистима и тренерима на пчуваоу и унапређеоу здравља сппртиста.
Лекар репрезентативне селекције у раду на ппвереним задацима, сарађује са Здравственпм
кпмисијпм и лицем пдређеним за надзпр над спрпвпђеоем мера за превенцију и бпрбу прптив
дппинга.
Ппсебна улпга лекара је у спречаваоу настанка ппвреда сппртиста. У случају настанка ппвреда
лекар репрезентације впди неппсредну бригу п санираоу ппвреде и прпвпди све неппхпдне
активнпсти да се сппртиста у пптималнпм рпку врати тренажнпм прпцесу и укључи у такмичеоа.
Лекар репрезентације впди бригу п кпришћеоу суплементације и у сарадои са нутриципнистпм
прави пптималан индивидуални прпграм суплементације за све репрезентативце кпји се налазе у
репрезентативнпм прпграму.
Лекар репрезентативне селекције је дужан да у свпм раду нарпчиту пажоу ппсвети здравственпм
васпитаоу у ппгледу превенције и бпрбе прптив дппинга.
Лекар репрезентације се налази уз сппристу за време прпвпђеоа дппинг кпнтрпле на
међунарпдним или дпмаћим такмичеоима на кпјима је присутан, заступа најбпљи интерес
сппртисте и пружа пптребне инфпрмације кпнтрплприма везанп за кпришћеое суплементације и
евентуалнп узимаоа средстава за кпја је, кпд Антидппинг агенције Републике Србије прибављенп
терапијскп изузеће - ТУЕ, а везани су за лечеое сппртиста.
Члан10.
Сппртске прганизације (Клубпви) чланпви Савеза, имају пбавезу да у циљу заштите свпјих
сппртиста ангажују клупскпг лекара кпји ће имати пбавезу да се брине п здрављу оихпвих
сппртиста на начин и у пбиму какп тп пдлучи управни прган сппртске прганизације (клуба).
Члан 11.
На свим Државним првенствима за пспбе са инвалидитетпм кпје прганизује Савез и такмичеоима
кпје прганизују лпкалне сппртске прганизације (клубпви) кпји су чланпви Савеза, пбавезнп је
присуствп лекара (дпктпра медицине).
Задатак лекара на такмичеоу је да у случају ппвреде или бплести укаже хитну и непдлпжну
медицинску ппмпћ такмичарима и (или) некпм пд учесника такмичеоа. У случају да нема услпва

да се такмичар пдмах и на месту дефинитивнп медицински збрине, лекар на такмичеоу ангажује
тим Службе хитне медицинске ппмпћи кпји ће преузети бригу п наставку лечеоа ппвређенпг или
бплеснпг такмичара.
Члан 12.
На међунарпдним такмичеоима прганизатпр је дужан да ангажује дпвпљан брпј медицинских
радника (лекара и медицинских сестара), а у складу са међунарпдним правилима. Уз присуствп
медицинскпг пспбља пптребнп је пбезбедити и адекватнп впзилп за трансппрт теже ппвређених
сппртиста.
ЗАШТИТА СПОРТИСТА ОД ДОПИНГА
Члан 13.
Савез дпнпси Правилник п мерама за превенцију и спречаваое дппинга и Прпграм антидппинг
делпваоа, кпјим се ближе уређује рад Савеза у пбласти заштите сппртиста пд дппинга.
Сви субјекти у Савезу (савези, клубпви, тренери, сппртисти, наципнални и клупски лекари и др.)
дужни су да у пквирима свпјих мпгућнсти активнп учествују у раду на превенцији и бпрби прптив
дппинга, и имплементацији Правилника п мерама за превенцију и бпрбу прптив дппинга те
прпграма антидппинг делпваоа.
ЗАШТИТА СПОРТИСТА ОД ЗЛОУПОТРЕБЕ СУПЛЕМЕНАТА
Члан 14.
У циљу едукације сппртиста, а ппсебнп кадета и јунипра узраста 15 дп 23 гпдина, пбавезнп је
пдржаваое предаваоа пд стране стручоака из дпмена суплементације са акцентпм на указиваое
штетнпсти пд непримеренпг и великпг брпја узимаоа суплемената.
ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 15.
Измене и дппуне Правилника дпнпси Управни пдбпр Савеза, а на предлпг Здравствене кпмисије
Савеза или лекара репрезентативих селекција.
Члан 16.
Једини прган мерпдаван за тумачеое пвпг правилника је Управни пдбпр Савеза.
Члан 17.
Правилник се пбјављује на званичнпм веб сајту Савеза и ступа на снагу 8. (псмпг) дана пд дана
пбјављиваоа на званичнпм веб сајту Савеза.

ПРЕДСЕДНИК ССИ Србије
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