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ИЗВЕШТАЈ ДОПИНГ КОНТРОЛЕ КОЊА У 2011. ГОДИНИ
У 2011. години Антидопинг агенција Србије спровела је 68 допинг контрола коња. Узорци су
узети од 27 галопера, 31 касача и 10 коња која су учествовала у ФЕИ дисциплинама (6 у
препонском, 2 у дресурном и 2 у даљинском јахању). Наши контролори су били присутни на
29 тркачких дана, од тога у Београду на 14, у Србобрану на 4, у Пожаревцу и Шапцу на по 3,
у Суботици на 2, и само на једном тркачком дану у Панчеву, Великој Плани и Новом Саду.
Од већине коња за анализу узет је урин (50), а код осталих било је неопходно извадити крв.
Поједини коњи су ишли на узорковање за допинг контролу више пута: Арт Екселенце и Абба
3 пута, а Кентисх Дреам, Артисто, Аддингтон, Груцционе и Калибра 2 пута. Већина контрола
је прошла без икаквих проблема.

Резултати допинг контроле коња у 2011. години
Од 68 тестираних коња 5 је било позитивно на тестирању спроведеном у Србији, а један коњ
је био позитиван приликом допинг контроле урађене у Босни и Херцеговини на Балканској
лиги у даљинском јахању:
Име коња

Власник/Тренер

Супстанце

Казна

Тулипе д
Аббемонт

Бјелогрлић Влада

флуниксин,
салицилна киселина

Мала Муња

Пајић Срђан

ментол

Фонок

У току је утврђивање диклофенак
одговорног лица од
стране УКСС
Дујмовић Горан/
флуниксин
Дујмовић Иван

6 месеци и 90.000 динара за
тренера и 3 месеца забране
такмичења за коња
6 месеци за тренера и 1 месец
забране такмичења за коња
3 месеца забране такмичења за
коња

Деррицк

Чироки

Ђукић Милош /
Гуњача Марина

триамцинолон
ацетонид

Микс Оф

Живковић Живорад

лидокаин,
3 хидроксилидокаин
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Новчана
казна
од
1.500
швајцарских франака и 1000
швајцарских
франака
за
трошкове поступка
Новчана
казна
од
1.500
швајцарских франака и 1000
швајцарских
франака
за
трошкове поступка
6 месеци и 90.000 динара за
тренера и 3 месеца забране
такмичења за коња
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Финансирање допинг контроле коња у 2011. години








Буџет Републике Србије
Ј.П. Хиподром Београд
Удружење за касачки спорт Србије
КК Кнез Михаило Пожаревац
КК Вранац Србобран
Савез за коњички спорт Србије - ОФД
Коњички савез Србије

50 контрола
5 контрола
5 контрола
4 контроле
2 контроле
1 контрола
1 контрола

Активности АДАС-а у 2011. години
У 2011. години Антидопинг агенција Републике Србије одржала је низ едукативних
предавања на тему допинга у спорту. Допинг контрола коња је била тема на два предавања.
Прво предавање је организовано у сарадњи са Министарством омладине и спорта и због
немара одређених коњичких савеза у смислу неслања и закаснелог слања позива својим
члановима, посећеност је била слаба. Друго предавање је успешно организовала Општина
Аранђеловац у сарадњи са КК „Аранђеловац“, коме је присуствовао велики број спортиста.
Желимо да напоменемо да се АДАС увек одазива на позив да одржи предавања и она су
бесплатна. Сматрамо да је едукација најважнији део наше делатности и да знатно доприноси
смањењу допниг позитивних резултата.

Проблеми у 2011. години
1. Неодговарајући услови
Као и претходих година главни проблем везан за допинг контролу коња су били
неодговарајући услови, који се пре свега односе на непостојање адекватног бокса и пратеће
опреме. Углавном се срећемо са малим боксевима у чијој близини су смештени други коњи и
налазе се на прометном месту.
Овом приликом желимо још једном да подсетимо на обавезе организатора спортског
такмичења.
Према члану 32. Правилника о допинг контроли на спортским такмичењима и изван
такмичења дужности организатора спортског такмичења на коме је одређено да ће се
спровести допинг контрола су:
 да обезбеди адекватну просторију и потребну опрему за допинг контролу;
 да обезбеди финансијска средства за комплетно спровођење допинг контроле;
 да сарађује са допинг контролорима и овлашћеним службеним лицима АДАС;
 да изда потребне акредитације за учешће у допинг контроли и праћење
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спортског такмичења допинг контролорима и овлашћеним службеним лицима
Антидопинг агенције Републике Србије, уколико су такве акредитације на такмичењу
потребне.
.
Према члану 50. Закона о спречавању допинга у спорту новчаном казном од 50.000 до 350.000
динара казниће се за прекршај национална спортска асоцијација, спортска организација и
друго правно лице ако, између осталог, неовлашћено омета или покуша ометање било ког
дела допинг контроле, ако не дозволи, односно не омогући обављање допинг контроле или
ако не усклади своју организацију, рад и опште акте са одредбама Закона о спречавању
допинга у спорту. За наведено казниће се и одговорно лице у националној спортској
асоцијацији, односно спортској организацији и другом, правном лицу новчаним износом од
5.000 до 35.000 динара.
АДАС не мора да најављује свој долазак, а бокс за допинг контролу треба да буде у
приправности на сваком тркачком и такмичарском дану.
2. Финансијска средства
Као и претходних година финансијска средства су главни ограничавајући фактор повећању
броја урађених допинг контрола. АДАС је из Буџета Републике Србије урадио дупло више
контрола у односу на претходну годину, али се знатно смањило учешће организатора трка и
такмичења. Желимо да још једном нагласимо да према Правилнику о допинг контроли у
коњичком спорту (члан 19.) „Трошкове анализе узорка А, узетог на тркама и такмичењима,
сноси организатор трка и такмичења“.
Овом приликом позивамо коњичке савезе и организаторе да се више укључе у борбу против
допинга у спорту.

3. Приговори
Ове године упућени су приговори који се односе на одабир коња за допинг контролу, и то
најчешће када се не ради контрола првопласираног грла. Желимо да напоменемо да према
члану 24. Правилника о спровођењу допинг контрола на такмичењу и изван такмичења ("Сл.
гласник РС", бр. 32/2007 и 88/2008) допинг контрола на такмичењима, у складу са претходно
утврђеним планом и одлукама АДАС врши на један од 6 предвиђених начина: методом
случајног одабира, на основу постигнутих резултата, по сопственом избору допинг
контролора АДАС, према захтеву спортског инспектора, на предлог надлежне националне
спортске асоцијације, на предлог организатора спортског такмичења.
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Било је и приговора који су се односили на изглед бокса за допинг контролу у смислу
димензија и чистоће. Желимо да напоменемо да ми од организатора добијамо бокс на
употребу и да смо протекле 4 године пристајали да радимо и када услови нису били у
потпуности задовољени. Молимо организаторе да за наредну сезону припреме одговарајуће
боксеве и пратећу опрему како би могли да неометано обављамо свој посао.
4. Лоша сарадња коњичких савеза са АДАС-ом
У овој години било је великих проблема у комуникацији са оба коњичка савеза. То се пре
свега односи на неодговарање на мејлове, недостављање тражених података и докумената у
предвиђеном року, необавештавање о одржаним или одложеним такмичењима,
непрослеђивање позива за едукацију. Са КСС у овој години одржан је један састанак на
почетку сезоне и представници АДАС си присуствовали њиховој седници Управног одбора
18 новебра 2011. Године. Са СКСС-ОФД и поред свих наших иницијатива у овој години није
одржан ниједан састанак.
Оба коњичка савеза се финансирају из буџета Министарства омладине и спорта и сходно томе
дужни су да поштују одредбе Закона о спречавању допинга у спорту. Национална спортска
асоцијација из члана 4. овог Закона дужна је:
8) да непрекидно, а најмање једанпут годишње, обавештава и едукује своје чланове и
спортисте о важећим прописима који се односе на допинг у спорту и штетним последицама
по здравље употребе допинг средства;
11) да најмање седам дана пре одржавања такмичења које организује, или које је под њеном
контролом, пријави такмичење Антидопинг агенцији;
15) да на крају године обавести министарство надлежно за послове спорта и Антидопинг
агенцију о мерама за борбу против допинга предузетим у току године;
Како је ставом 2 овог члана прописано да „Национална спортска асоцијација која не
поштује обавезе из става 1. овог члана не може добијати средства из јавних прихода.”
АДАС се обратио Министарству са захтевом да се до испуњавања својих законских обавеза,
Коњичком савезу Србије ускрате средства из јавних прихода, односно буџетска средства.

5. Позитивни резултати
Од 68 тестираних коња 6 је било позитивно што износи 8.8%. Ово је изразито висок
проценат, знатно већи него претходне године, који опомиње све одговорне структуре у
спорту да морају показати више пажње и ангажованости у контроли и едукацији како би се
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унапредио коњички спорт и на прави начин извршила селекција квалитета. Сматрамо да удео
у овако високом проценту позитивних има и слаба посвећеност коњичких савеза у
образовању и обавештавању својих чланова који морају бити благовремено информисани о
свим едукативним скуповима о спречавању допинга у спорту који су стављени и у функцију
смањења допинга у коњичком спорту и тркама.
Планови за 2012. годину
1. Едукативни курс из допинг контроле коња ће бити одржан почетком фебруара у
просторијама Министарства омладине и спорта, у оквиру семинара о допинг контроли
спортиста.
2. Организација састанка са представницима коњичких удружења и организаторима
такмичења на којем би се разговарало о наведеним проблемима и представио план контрола
за 2012. годину.
3. Присуство наших допинг контролора на Олимпијским играма у Лондону
4. Урадити већи број допинг контрола него у 2011. години. Очекујемо још веће учешће
организатора такмичења и коњичких асоцијација.
5. Урадити допинг контроле ван такмичења.

Шеф допинг контроле коња
Др Наталија Милчић Матић
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