
 

 

 
 
 

Упутство за спортисте у вези са пружањем података о локацији 
 
 
 
 

Уколико се налазите у регистрованој групи за тестирање Антидопинг Агенције Републике 
Србије (АДАС), бићете дужни да уредно и тачно попуните образац о локацији и редовно 
обавештавате АДАС и Ваш спортски савез о: 
 

1. свакој промени места боравишта (тачна адреса); 
2. времену и месту (тачна адреса) одржавања тренинга (оквирни план тренинга); 
3. месту (тачна адреса) и времену спортских такмичења (званичних или пријатељских) и 

тренинг кампова, у којима учествујете; 
4. броју телефона на ком ћете стално бити доступни и евентуално које сте лице одредили за 

контакт у случају напуштања места боравка; 
5. одсуству из места боравка дуже од пет дана и враћању у место боравка после одсуства; 
6. престанку активног бављења спортом и учешћа на спортским такмичењима. 
 
 

Сви подаци које будете доставили чувају се као поверљиви и могу се користити искључиво 
у сврхе планирања, координирања и спровођења допинг тестирања. 

 
 

Упутство за попуњавање обрасца о локацији 
 

Достављени подаци морају бити тачни и користитиће се у циљу формирања увида у Вашу 
локацију сваког дана током наредна три месеца. Додатне информације можете навести на засебним 
формуларима ако сматрате да је то неопходно. 

Молимо Вас да наведете пун назив и адресу места на ком ћете тренирати током наредна три 
месеца којим данима и у колико часова ћете најчешће тренирати на наведеном месту. 

Такође, наведите пун назив и адресу другог места на ком ћете најчешће тренирати током 
наредна три месеца, којим данима и у колико часова ћете најчешће тренирати на наведеном месту. 

Наведите називе локација и датуме утакмица на којима ћете учествовати током наредна три 
месеца. 

Попуните сваки календарски дан са бар једним знаком који одговара информацијама које 
сте унели у осталим одељцима формулара. Молимо Вас да проверите да ли је сваки дан попуњен 
неким од расположивих знакова. 

 
Пример: Ако нећете имати тренинг неког дана, а пребиваћете на својој примарној адреси 

становања, упишите ознаку Х у поље тог календарског дана. Уколико ћете неког дана тренирати на 
месту тренинга на ком ћете најчешће тренирати, упишите ознаку А1 у поље намењено за тај дан, а 
уколико се ради о другом месту на ком ћете најчешће тренирати ознаку А2. Обратите пажњу да 
поред слова не изоставите број који означава место тренинга (А1, А2). Упишите колико год је 
потребно ознака за сваки дан појединачно. 


