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1. ДОПИНГ КОНТРОЛА
Антидопинг агенција Републике Србије (АДАС) је у 2014. години спровела укупно 781
допинг контролу, од тога: 725 контрола спортиста и 56 контрола коња.
Од 725 контрола спортиста на такмичењу је спроведено 510 контрола, а ван такмичења 215
контрола. На националним такмичењима спроведене су 471 контрола, а на међународним
такмичењима 39 контрола. Ван такмичења спроведено је 208 допинг контрола код
националних спортиста, а 7 допинг контрола изван такмичења међународних спортиста.
Табела 1.1. Допинг контроле спортиста
ДОПИНГ КОНТРОЛЕ СПОРТИСТА 2014.

СПОРТ
ватерполо
одбојка
кошарка
атлетика
стони тенис
џудо
фудбал
пливање
карате
теквондо
кикбокс
амерички фудбал
бокс
кајак
боди билдинг
рукомет
дизање тегова
рвање
плес
бициклизам
стрељаштво
екстремни
спортови
савате
веслање

домаћи
изван
домаћи на
такмичењу такмичења
20
0
36
10
29
17
63
21
10
0
18
1
45
0
29
7
10
5
20
4
8
29
6
0
11
0
22
18
5
0
47
10
21
9
18
21
4
0
14
8
10
0
2
5
8

0
2
36

домаћи
укупно
20
46
46
84
10
19
45
36
15
24
37
6
11
40
5
57
30
39
4
22
10
2
7
44

међународни
на
такмичењу
4
4

међународни
изван
такмичења

међународни
укупно
4
4

7

7

4

4

6

Матични број 17640771; ПИБ 104231967
Шифра делатности 9319; Рачун 840-976627-35

7

13

Антидопинг агенција Републике Србије
Трг Републике 3
11000 Београд, Република Србија
тел/факс: 011/ 4064136
Сајт: www.adas.org.rs
email: info@adas.org.rs

синхроно пливање
бадминтон
клизање
куглање
тенис
мачевање
параглајдинг
хокеј на леду
УКУПНО

2
2
2
4
0
0
0
471

0
0
0
0
8
1
1
208

2
2
2
4
8
1
1
679

2

2

12
39

12
46

7

Контроле су спроведене у 32 различита спорта. У 2014. години спровели смо допинг контроле
на следећим домаћим такмичењима:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Куп Србије у ватерполу
Првенство Србије у стоном тенису
Првенство Србије у џуду
Куп Србије у кошарци
Куп Србије у фудбалу
Првенство Србије у каратеу
Првенству Србије у теквондоу
Првенство Србије у кик боксу
Јелен супер лига - фудбал
Суперлига – амерички фудбал
Куп Србије у кајаку и кануу на мирним водама
Београдски победник – бокс
Финале плеј офа у ватерполу
Куп Србије у рукомету за сениоре и сениорке
Првенство Србије у дизању тегова
Куп Србије у дизању тегова
Првенство Србије у рвању
Финале плеј офа у рвању
Куп Србије у атлетици
Првенство Србије у латино америчким плесовима
Финале плеј офа у кошарци
Првенство Србије у бициклизму
Првенство Србије у ултрамаратону
Првенство Србије у олимпијском боксу
Првенство Србије у атлетици
Куп Србије у атлетици
Дворанско првенство Србије у атлетици
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Првенство Србије у пливању
Првенство Србије у стрељаштву
Првенство Србије у кајака
Првенство Србије у веслању
Првенство Србије у савате
Куп Србије у теквондоу
Супер лига – рукомет
Супер лига – одбојка
Финале плеј офа џудо лиге
Првенство Србије у синхроном пливању
Државно првенство у клизању
Куп Србије у куглању
Куп Србије у бадминтону

У истом периоду спровели смо допинг контролу на следећим међународним такмичењима:
• Светском јуниорском купу у мачевању
• Светском првенству у хокеју на леду, дивизија II А група
• Београдски маратон
• Интернационални куп Србије у бодибилдингу
• Европском првенству у веслању
• Мастерс турниру у одбојци на песку
• Квалификацијама за првенсво европе у рукомету
• ФИНА светска ватерполо лига
Спроведене су допинг контроле за Међународну веслачку федерацију, Европску рукометну
федерацију, Међународну одбојкашку федерацију.
У истом периоду, АДАС је за потребе Вишег јавног тужилаштва у Чачку, извршио допинг
контролу, у притвору Окружног затвора у Чачку, осумњиченог лица за кривично дело
дистрибуције допинг средстава, при чему је у узорку урина установљено присуство

забрањених супстанци тестостерона и прохормона тестостерона, као и допинг контролу малолетног
лица – рекреативног спортисте у медицинске сврхе, хоспитализованог у Института за

здравствену заштиту деце и омладине Војводине, на захтев Института и уз сагласност
родитеља, из разлога отклањања сумње да је здравствено стање малолетног лица последица
употребе супстанци за повећање мишићне масе, односно анаболичких стероида. Резултати
анализе нису потврдили присуство забрањених супстанци.
Допинг контрола коња

У 2014. години Антидопинг агенција Србије спровела је 56 допинг контрола коња. Узорци су
узети од 27 касача, 22 галопера, и 7 коња која су учествовала у ФЕИ дисциплинама (3 у
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препонском, 2 у дресурном и 2 у даљинском јахању). Наши контролори су били присутни на
16 тркачких дана, од тога у Београду на 9, у Шапцу на 3, у Србобрану и Суботици на два
тркачка дана, а у Пожаревцу на једном. Такође, урађене су контроле на такмичењима у
Београду, Новом Саду и Аранђеловцу. Од већине коња за анализу узет је урин (41), а код
осталих било је неопходно извадити крв. Већина контрола је прошла без икаквих проблема.
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. Обавеза организатора спортског такмичења је да између
осталог обезбеди адекватну просторију и потребну опрему за допинг контролу.
2. ПОВРЕДЕ АНТИДОПИНГ ПРАВИЛА
У протеклом периоду забележена су три допинг потитивна резултата код спортиста, и шест
допинг потитивна резултата коња. Подаци о допинг позитивним резултатима, доступни су у
табели 2.1 и 2.2 овог извештаја.
Табела 2.1. Допинг позитивни спортисти
Р.бр.

1

2

3

Име и презиме

Никола Бурсаћ

Милош Меденица

Бојан Кулачанин

Супстанца

Туаминохептан

Карбокси ТХЦ
Сибутрамин
метаболити
Метандиенона
метаболити
Оксиметолона

Спорт

Санкција

Атлетика

6 месеци забране
такмичења и
дисквалификација
резултата на Купу
Србије за сениоре
у Београду

Рукомет

1 година забране

Кик бокс

Спортиста је
привремено
дисквалификован
до доношења
одлуке о
кажњавању.
Запрећена казна
је две године
забране.

* НАПОМЕНА: По састављању извештаја, 26.01.2015. године примили смо резултате тестирања од 26.12.2014. према којима је
одбојкаш Љубиша Јањић допинг позитиван на ефедрин, тако да смо у 2014. години имали 4 допинг позитивних спортиста
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Ако статистички посматрамо број допинг позитивних спортиста у односу на број
спроведених контрола у предметном периоду, тај проценат је мањи од 1%, односно на нивоу
смо светског просека. Овај тренд који се наставља већ 3 годину, указује на то да је интензивна
едукација дала очекиване резултате и да је проценат од 4% позитивних који смо имали у
периоду од 2006.-2010. године, дефинитивно смањен и доведен на ниво светског просека.
Од 5 регистрованих забрањених супстанци, 2 су анаболички стероиди (односно 40%), 2 су
специфични стимуланси (40%) и 1 је канабиноид (20%).
Табела 2.2. Допинг позитивни коњи
Р.бр.

Име коња

Власник/Тренер

Супстанце

Казна

ТАРА ДЕС АС

Којо Владимир

Фенилбутазон

ПЕРФЕКТ

Димитријевић
Александар

Мефенамична
киселина

6 месеци и 100.000
динара за тренера и 3
месеца забране
такмичења за коња
6 месеци и 100.000
динара за тренера и 3
месеца забране
такмичења за коња
6 месеци и 100.000
динара за тренера и 3
месеца
забране
такмичења за коња
100.000 динара за
тренера и 30 дана
забране такмичења за
коња
100.000 динара за
тренера и 30 дана
забране такмичења за
коња
100.000 динара за
тренера и 30 дана
забране такмичења за
коња

1

2

3

КАТО
ЕГМОНТ

ВАН Филиповић Драган

Триамцинолон
ацетонид

СИНГИДУНУМ

Колар Мирослав

Хептаминол

МОДЕНА
ЕНЕРГИЕ

Ђурђевић Драган

Кофеин

ЛЕГОЛАС

Милић Миодраг

Фенилбутазон,
Дексаметазон

4

5

6

Од 56 тестираних коња код 6 су у узорцима детектоване забрањене супстанце што износи
10.71%. Ово је и даље изузетно висок проценат позитивних коња, за који очекујемо да ће у
наредном периоду уз едукацију и строже казне да опадне.
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3. ОДОБРАВАЊЕ ИЗУЗЕТАКА ЗА ТЕРАПЕУТСКУ УПОТРЕБУ
У извештајном периоду пријављено је 12 изузетака за терапеутску употребу (ТУЕ), од чега је
9 ТУЕ одобрено а 3 ТУЕ су одбијена. Свих 12 ТУЕ је пријављено због системске употребе
гликокортикоида, с тим да је у једном одбијеном ТУЕ тражено да се одобри примена два
илегална анаболичка стероида (случај Милош Томић). Медицинска стања због којих је била
потребна примена забрањених супстанци из групе гликокортикоида припадају области
мускулоскелетних повреда, астме и алергијских обољења. Спортисти који су захтевали
одобрење ТУЕ су били из фудбала, кошарка, кајак, рукомет, веслање и атлетика. Терапеутско
изузеће је у свим случајевима одобрено у трајању од месец дана.
Едукација спортиста, тимских лекара и осталих чланова стручног тима спортисте о постојању
и значају изузетака за терапеутску употребу је и даље једна од најзначајнијих задатака
антидопинг борбе АДАС.
4. НАЦИОНАЛНА РЕГИСТРОВАНА ТЕСТ ГРУПА
У извештајном периоду Национална регистрована тест група (РТГ) је имала у просеку око
120 спортиста из 15 различитих спортова. Спортисти су у овом периоду, поред постојећих
критеријума, укључени у РТГ јер припадају олимпијским кандидатима за Рио 2016. АДАС у
договору са ОКС има обавезу њиховог тестирања изван такмичења у преолимпијском
периоду.
Графикон бр.1 – Тренутна расподела спортова у РТГ према заступљености и броју
чланова
25
20
15
10
5
0
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У овом периоду је из РТГ искључено 7 спортиста због тога што су постали чланови тест групе
интернационалних федерација (атлетика и стрељаштво) или су престали са професионалним
бављењем спортом (карате и пливање).
У овом периоду забележено је 13 обавештења о недоступности у погледу тестирања изван
такмичења („пропуштен тест“), када спортисти нису били на наведеном месту у време које су
навели у оквиру обавезних 60 минута у АДАМС бази података.
АДАМС база података се континуирано унапређује и Антидопинг агенција Републике Србије
је у 2014.години, више пута додатно преводила новине у бази на српски језик.
5. АНТИДОПИНГ ЕДУКАЦИЈА
Едукација свих спортских радника, а и шире јавности, одувек је била примарни циљ АДАС.
Захваљујући томе успели смо да кроз године уназад смањимо број допинг позитивних
спортиста и укажемо им на етичке проблеме и штетне последице по здравље које допинг
супстанце доносе. Преко 1000 спортиста, спортских стручњака и стручњака у спорту, као и
здравствених радника, одслушали су преко 50 антидопинг едукација са различитим темама у
2014.године. Сматрамо да је то један од највећих успеха које АДАС годинама континуирано
остварује.
Антидопинг едукација стипендиста Министарства омладине и спорта
АДАС има обавезу да два пута годишње одржи предавања у области спречавања допинга у
спорту за све спортисте стипендисте Министрства омладине и спорта. У првој половини
године одржана је прва обавезна антидопинг едукација за спортисте стипендисте која је
обухватала предавања о изменама у новом светском антидопинг кодексу, физиологији спорта
као и о позитивном утицају пробиотика на спортску способност спортиста. Спортисти су
били подељени у мање групе јер сматрамо да лични контакт са спортистом даје бољи
резултат у овој врсти едукације, a едукација се одржавала 1 недељно. За спортисте који због
учешћа на различитим такмичењима нису били у могућности да лично присуствују овим
предавањима постављена је он лајн едукација. Након испуњене обавезе свим спортским
савезима који имају стипендисте послате су потврде о завршеној првој антидопинг едукацији.
Друга обавезна антидопинг едукације одржана је у оквиру Сајма спорта 27. новембра.
Сајам спорта
АДАС је на Сајму спорта одржао предавања за спортисте стипендисте МОС-а у оквиру друге
обавезне антидопинг едукације у 2014. години:
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•

Нови Закон о спречавању допинга у спорту-најважније промене - предавач Др
Милица Вукашиновић-Весић, директор Антидопинг агенције Републике Србије
Спортистима је презентован нови Закон о спречавању допинга у спорту као и
најновије измене Светског антидопинг кодекса.

•

Улога правилне исхране и суплементације у борби против допинга –
актуелна дешавања и искуства из праксе – предавач Др Марија Анђелковић,
самостални саветник за ТУЕ и РТГ Антидопинг агенције Републике Србије
Званични став Међународног олимпијског комитета подржава чињеницу да количина,
састав и временски унос хране могу значајно да утичу на развој спортских
перформанси. Спортисти, тренери и остали учесници у спорту препознају и признају
да исхрана има велику улогу у постизању спортског успеха. Користи од правилне
исхране укључују: остварење оптималних резултата на тренингу и такмичењу,
побољшан опоравак између тренинга и такмичења, постизање и одржавање жељене
телесне масе и телесне композиције, смањен ризик од повреда и обољења и истрајност
у постизању високих нивоа такмичарских перформанси. Јасан утицај правилне исхране
и суплементације на побољшање спортске способности непосредно утиче на њихову
аифрмацију и последично смањење коришћења недозвољених допинг супстанци.
Континуирана едукација Антидопинг агенције Републике Србије се управо зато није
ограничила само на борбу против допинга у спорту, већ и на информисање спортске
јавносту у Србији, о значају исхране и суплементације. Књига “Практична спортска
исхрана” издата 2010.године у сарадњи са Удружењем за медицину спорта Србије,
представљала је успешан почетак активне едукације из области исхране и
суплементације, а спортисти Србије од тада добијају константну подршку и савете од
стране АДАС. Спортисти Србије су имали прилику да више пута буду анкетирани о
њиховим нутритивним, здравственим навикама и навикама везаним за суплементацију,
а резултати тих упитника су објављени на овом предавању.

У оквиру семинара за генералне секретаре спортских савеза одржана су два предавања:
•
•

Нови Закон о спречавању допинга у спорту и нови Светски антидопинг кодексправа и обавезе спортских савеза у наредном период - предавач Др Милица
Вукашиновић-Весић, директор Антидопинг агенције Републике Србије
Казнена политика у складу са изменама Светског антидопинг кодекса – Бојан
Вајагић секретар Антидопинг агенције Републике Србије

Поред тога, споведен је и „Athlete outreach“ програм који је лиценциран и преузет од стране
Светске антидопинг агенције. Програм се састоји од квиза који у себи има различита питања
везано за допинг и антидопинг борбу. Више од 80% тачних одговора подразумева да је
спортиста успешно решио квиз и као награду добија поклон. Током решавања квиза са
представницима АДАС спортиста кроз тачне и нетачне одговоре стиче и проширује своја
знања везано за Листу забрањених супстанци, процедуру допинг контроле, штетности допинг
средстава и процедуру терапеутског изузећа.
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6. МИШЉЕЊЕ О СУПЛЕМЕНТИМА И ЛЕКОВИМА
Мишљење о суплементу и мишљење о леку су услуге које АДАС пружа са циљем да помогне
спортистима да не направе грешку приликом одабира неког препарата или лека. Одговарајући
обрасци за подношење захтева доступни су на сајту АДАС и за њихово попуњавање је
потребно неколико минута, док одговор стиже најчешће у току дана или најкасније у року од
три дана.
На овај начин смо се трудили да смањимо ризик да спортисти услед незнања конзумирају
препарат или лек који у себи има забрањену супстанцу.
•

Мишљење о леку које су спортисти попунили у 2014. је захтевало да се од 18 пријава
у њих 6 спортисти саветују или да промене терапију или да захтевају ТУЕ.

Табела 6.1 Мишљење о леку

Мишљење о леку

•

спорт

број мишљења

број мишљења у
којима је пријављена
забрањена супстанца

тенис,
роњење,
одбојка,
кајак, бокс,
карате

18

6

Мишљење о суплементу су спортисти много чешће попуњавали, али су пријаве
стизале и од спортских савеза. Свако мишљење које је АДАС добио преко савеза је у
себи имало у просеку 10 препарата по спортисти. Због допинг позитивних случајева
како код нас, тако и у свету, АДАС не саветује и не одобрава узимање Трибулус
препарата јер су у великом проценту контаминирани стероидима. Зато АДАС није
давао позитивна мишљења за ове препарате. Обзиром да суплемети често садрже
супстанце које нису декларисане, ово мишљење не ослобађа одговорности спортисту
за евентуалну повреду антидопинг правила, јер се односи само на декларисани састав
наведених суплемената који се налазе/не налазе на Листи забрањених супстанци за
2014. годину. Према неким истраживањима између 15-20 посто суплемената на
тржишту су контаминирани забрањеним допинг супстанцама, тако да коришћење
суплемената увек представља известан ризик за спортисту.
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Табела 6.2 Мишљење о суплементу

Мишљење о суплементу

Број мишљења
пријављених
путем сајта / број
појединачних
препарата за које је
тражено мишљење

Број мишљења
пријављених
путем спортских
савеза / број
појединачних
препарата за које је
тражено мишљење

Број мишљења
које није добило
сагласност
због присуства
забрањене
супстанце или
високоризичне
супстанце
(Трибулус)

50/55

32/310

5

7. МЕЂУНАРОДНА САРАДЊА
Међународна сарадња у 2014. години је почела састанком у ФИБА Европи у јануару 2014, где
је др Ненад Дикић, као представник АДАС и потпредседник Медицинске комисије ФИБА
Европа представио резултате са последњег Еуробаскета 2013 у Словенији на коме је био
главни доктор првенства. Обимни извештај везани за допинг контролу, број повреда играча,
званичника и гледалаца, као и нови систем осигурања кошаркаша на међународним
такмичењима једногласно је прихваћен.
Након тога др Ненад Дикић са др Маријом Анђелковић је учествовао у спровођењу допинг
конроле на такмичењима у ледном пењању у Швајцарској и Француској, која се одвијају под
окриљем Међународне пењачке и планинарске асоцијације, где је др Дикић Председник
Антидопинг комисије.
Сем регуларног присуствовања годишњем семинару Светске антидопинг агенције у марту
2014 године, представници АДАС (др Милица Вукашиновић Весић и др Марија Анђелковић)
су присуствовали годишњој скупштини ИНАДО (Институту националних антидопинг
агенција) са циљем евалуације могућег учлањења. Закључено је да са учлањењем треба још
сачекати, јер за изузетно високу чланиранину од 5000 евра, АДАС не бих остварио ни једну
нову политику или додатну вредност.
Сарадња са УЕФА-ом иде континуирано током целе године, с тим што је АДАС као једна од
ретких националних агенција добила још једног допинг контролора и тако постала једина
европска агенција са 2 мушка и 2 женска допинг контролора (др Јелена Облаковић Бабић, др
Марија Анђелковић, др Ненад Радивојевић и др Ненад Дикић) у престижној породици УЕФА.
Мај је традиционално везан за састанак Мониторинг групе и CAHAMA. Расправа се водила о
мандату европских представника на оснивачком одбору WADA као и изменама на листи
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забрањених стредстава, где је главни предлог био везан за додавање инертних гасова
(ксенона) који су први пут злоупотребљени на Зимској олимпијади у Сочију.
Поред учетсвовања на састанцима посвећеним допингу представници АДАС (др Милица
Вукашиновић Весић и др Ненад Дикић) су били позвани на конференцију Међународног
олимијског комитета посвећену повредама као један од покровитеља.
Препознатљив рад и наступ допинг контролора АДАС утицао је на постављање др Марија
Анђелковић на место делагата у Европској атлетској асоцијацији, као и др Ненада Дикића у
Комитет за терапутске изузетке Међународне рукометне федерације. Поред тога др Марија
Анђелковић је радила допинг контролу финал 8 у Европском шампионату за жене, а др Ненад
Дикић допинг конролу на финал 4 на Еурочеленџу. Генерално гледано АДАС има директне
представнке у 10 интернационалних федерација.
Наставак активнсти међународне активности у другој половини године почео је позивом др
Ненаду Дикићу за учешће на научном састаку Антидопинг агенције САД, као и три
предавања на Генералној скупштини Међународне пењачке и планинарске асоцијације.
Куриозитет је да су стручаци АДАС написали нова антидопинг правила Међународне
пењачке и планинарске асоцијације која су већ проглашена сагласним са Светским
антидопинг кодексом и важе од 1. јануара 2015.године.
У новембру је био још један састанак Мониторинг групе и CAHAMA и прослава 25 година
спречавања допинга у спорту.
Поред тога петочлана група стручњака АДАС је
присуствовала редовној радионици у Сејберсдорфу, где су имали позивно предвање на тему
употребе анаболичких стероида у спорту, а трочлана група Семинару Агенције за антидопинг
контролу Босне и Херцеговине у Сарајаву, са позивним предавањем на тему обавеза
спортских савеза према изменама Светског антидопинг кодекса.
Др Ненад Дикић је за потребе Међународне планинарске федерације – УИАА, у децембру,
извршио обуку 4 допинг контрола, од тога 1контролора крви у Боземану, Монтана у оквиру
помоћи да се светски куп у ледном пењању одржи по први пут на тлу САД. То је први пут да
стручњаци из Европе едукују допинг контролоре у САД.
На крају вероватно као најважнију сарадњу вредно је поменути три поројекта у којима су
стручњаци АДАС у учествовали:
1. Пројекат Ко је твој тим у сарадњи са Андреом Петроци са Кингс колеџа у Лондону;
2. Пројекат Допинг у фитнесу, где је др Ненад Дикић учествовао као експерт на позив
Европске комисије са најеминетнијим представницима Европе из области допинга;
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3. Пројект везан за лажне лекове Савета Европе, односно Европске дирекције за квалитет
лекова у коме је др Ненад Дикић одређен да да завршни извештај за пет земаља: Јерменија,
Италија, Исланд, Хрватска и Србија.
8. АКТИВНОСТИ У ВЕЗИ СА ДОНОШЕЊЕМ НОВОГ ЗАКОНА О СПРЕЧАВАЊУ
ДОПИНГА У СПОРТУ
У 2014. години, АДАС је интензивно био укључен у рад Министарства омладине и спорта на
доношењу новог Закона о спречавању допинга у спорту ("Сл. гласник РС", бр. 111/2014).
Решења из новог Закона усклађена су са најновијим изменама међународних антидопинг
прописа које ступају на снагу 1. јануара 2015. године. Најважније измене су увођење две нове
повреде антидопинг правила: недозвољено удруживање и саучесништво које се односе на
успостављање одговорности и за особе које помажу спортисти у повреди неког правила, као
и усклађивање казнене политике са изменама Светског антидопинг кодекса. На овај начин је
постигнута хармонизација националног прописа са важећим међународним правилима што
представља услов за: учествовање наших спортиста на међународним такмичењима,
организацију међународних такмичења у Републици Србији и пуноправно чланство
националних спортских савеза у међународним спортским организацијама. Такође,
прецизирана су права и обавезе Антидопинг агенције Републике Србије, националних
спортских савеза и спортског инспектора. Утврђена су права и обавезе овлашћених
антидопинг организација у вези са прикупљањем и обрадом личних података спортиста и
других лица онда када је то неопходно ради обављања њихових антидопинг активности, у
складу са захтевима који произилазе из Закона о заштити података о личности. Брисано је
кривично дело “употреба допинг средстава“ које прописује кривичну договорност
спортисте за намерну употребу допинга на такмичењу, а које не постоји у већини земаља у
свету, чиме је усклађена кривичноправна казнена политика у вези са допингом са
упоредноправним решењима, док је висина запрећених казни за кривична дела „Омогућавање
употребе допинг средстава“ и „Неовлашћена производња и стављање у промет допинг
средстава“ смањена и усклађена са висином запрећених казни за сродна кривична дела која
се односе на наркотике. На тај начин је усклађена кривичноправна казнена политика за
допинг са упоредивим кривичним делима из Кривичног законика Републике Србије.
Важно је нагласити да су на нови Закон о спречавању допинга у спорту позитивна мишљење
дали сви релевантни државни органи (Министарство здравља, Министарство правде,
Министарство финансија, Министарство државне управе и локалне самоуправе,
Министарство просвете, науке и технолошког развоја, Канцеларија за европске интеграције,
Републички секретаријат за законодавство, Републички секретаријат за јавне политике,
Управа за јавне набавке и Повереник за информације од јавног значаја и заштиту података о
личности) , те да је један од ретких закона који су народни посланици једногласно усвојили.
Ово указује на широк консензус свих релевантних субјеката у друштву по питању борбе
против допинга у спорту и свакако представља признање Министарству омладине и спорта
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као иницијатору доношења овог Закона, као и подршку Антидопинг агенцији Републике
Србије у даљем раду.
У складу са новим Законом, на седници Управног одбора 12.12.2014. године, усвојен је
Статут Антидопинг агенције, на који је Министарство омладине и спорта дало Сагласност, а
који је објављен у Службеном гласнику Републике Србије бр. 139/2014 од 18.12.2014. године.
Поред Статута, у истом броју Службеног гласника Републике Србије објављени су и:
Правилник о листи забрањених допинг средстава , Правилник о листи забрањених допинг
средстава за коње и Правилник о утврђивању изгледа маркице са знаком „DOPING FREE“ и
поступку за издавање маркице. Сви наведени акти ступили су на снагу 8 дана од објављивања
у Службеном гласнику Републике Србије, с тим да се Правилник о листи забрањених допинг
средстава и Правилник о листи забрањених допинг средстава за коње примењују од 1.1.2015.
године.
Поред наведених аката, Управни одбор АДАС је на седници 12.12.2014. године усвојио и три
акта, којима се регулише вршење јавних овлашћења АДАС: Правилник о допинг контролама
на спортским такмичењима и изван такмичења, Правилник о одобравању изузетака за
терапеутску употребу и Правилник о утврђивању одговорности лица које је учинило повреду
антидопинг правила. Ови акти ступају на снагу 1.1.2015. године, када сходно члану 44. Закона
о спречавању допинга у спорту, престају да важе сви подзаконски акти донети на основу
претходног Закона о споречавању допинга у спорту.
Овим је АДАС испунио своје обавезе из члана 43. Закона о спречавању допинга у спорту, а
који прописује да ће АДАС донети акте на које је овлашћен Законом у року од два месеца од
дана његовог супања на снагу (односно до 22.12.2014. године).

9. ПРЕДУЗЕТЕ МЕРЕ ПО ЗАКЉУЧЦИМА НАРОДНЕ СКУПШТИНЕ
АДАС је у овиру свог делокруга рада, предузела следеће мере које су у вези са закључцима
Народне скупштине, поводом Годишњих извештаја о раду Заштитника грађана, Повереника
за информације од јавног значаја и заштиту података о личности и Агенције за борбу против
корупције за 2013. годину:
- Заштитник грађана
У оквиру тачке која говори о неопходности израде нормативног оквира за заштиту грађана
који укажу на неправилности и незаконитости у поступању органа власти, Антидопинг
агенција је усвојила Правилник о поступању по пријавама за корупцију и друге етички и
професионално неприхватљиве поступке, којим се уређује поступање по пријавама за
корупцију и етички и професионално неприхватљиве поступке против функционера и
запослених у Антидопинг агенцији Републике Србије, а подносиоцу пријаве гарантују права
која проистичу из важећих прописа.
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- Повереник за информације од јавног значаја и заштиту података о личности
Сходно одредбама Закона о спречавању допинга у спорту и Закона о заштити података о
личности, Антидопинг агенција Републике Србије је добила од Повереника за информације
од јавног значаја и заштиту података о личности, дозволе за изношење четири збирке
података о личности у Светску антидопинг агенцију. Информатор о раду се редовно ажурира
и све захтеване информације од јавног значаја су достављене лицима која су их захтевала.
Годишњи извештај Поверенику се редовно доставља, а све збирке података о личности које
води Антиодопинг агенција Републике Србије уредно су пријављене у Централни регистар.
- Агенција за борбу против корупције
Антидопинг агенција Републике Србије је у оквиру мера побољшања по усвојеном Плану
интегритета, поред горе поменутог Правилника о поступању по пријавама за корупцију и
друге етички и професионално неприхватљиве поступке, усвојила и Етички кодекс, као и
Правилник о контроли квалитета управљања, те План и програм обуке и едукације допинг
контролора, запослених и функционера за 2014. годину, у оквиру кога је до сада одржано пет
обука из области антидопинг правила, финансијских прописa и других норматива, те етике и
интегритета. Антидопинг агенција Републике Србије уредно подноси пријаве ступања на
функцију, односно престанка функције за своје функционере Агенцији за борбу против
корупције, као и Каталог поклона функционера.
У току 2014. године, АДАС није примио ниједну препоруку од стране три наведена органа.
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