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1. ДОПИНГ КОНТРОЛА
Антидопинг агенција Републике Србије (АДАС) је у 2015. години спровела укупно 761
допинг контролу, од тога: 703 контролe спортиста и 58 контрола коња.
Од 703 контролe спортиста на такмичењу је спроведено 552 контролe, а ван такмичења 83
контролe. На националним такмичењима спроведенo je 635 контрола, а на међународним
такмичењима 68 контрола.
Допинг контроле су ове године спровођене у складу са новим техничким документом Светске
антидопинг агенције који поставља нове захтеве за све антидопинг организације у погледу
додатних анализа урина и крви за одређене супстанце (анализа еритропоетина (ЕСА) и
хормона раста (GHRF)) у тачно одређеном проценту у односу на спорт у којем се спроводе.
Према подацима изнетим на регионалном антидопинг семинару у организацији лабораторије
у Сејберсдорфу, Аустрија, у новембру 2015. године, АДАС је имао највећи проценат
успешности у региону, у испуњавању захтева из Техничког документа, 75 допинг контрола тј.
60% од планираног броја додатних анализа еритропоетина (ЕСА) и хормона раста (GHRF).
Табела 1.1. Допинг контроле спортиста
ДОПИНГ КОНТРОЛЕ СПОРТИСТА 2015.

СПОРТ

Атлетика
Аикидо
Амерички фудбал
Ауто и картинг
Бадминтон
Бејзбол
Бициклизам
Боб
Боћање
Бодибилдинг
Бокс
Бриџ
Биатлон
Дизање тегова
Фитнес и рекреација

домаћи на
такмичењу

42
2
26
4
2
2
22
2
2
2
16
2
2
8
2

домаћи
изван
такмичења

15

10

1

7

домаћи
укупно

57
2
26
4
2
2
32
2
2
2
17
2
2
15
2

међународни
на
такмичењу

међународни
изван
такмичења

међународни
укупно

7

7

2

2
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Фудбал
Гимнастика
Го
Голф
Хокеј на трави
Хокеј на леду
Једриличарство
Ју Јутсу
Кајак
Карате
Кендо
Кик бокс
Кјокушинкаи
Корфбол
Кошарка
Крикет
Клизање
Куглање
Летеће мете
Мачевање
Мото спорт
Одбојка
Оријентиринг
Пливање
Пејнт бол
Параолипијски
Пикадо
Плес
Подводни спортови
Практично стрељаштво
Рафтинг
Рагби
Рагби 13
Спелеологија
Рекреативни спорт
Роњење на дах
Рукомет

30
2
2
2
2
8
2
2
19
16
2
8
2
2
28
2
2
2
2
2
4
46
2
18
2
3
2
2
2
2
2
3
10
1
2
35

5

1

3

17

4

30
2
2
2
2
13
2
2
20
16
2
11
2
2
45
2
2
2
2
2
4
46
2
22
2
3
2
2
2
2
2
3
10
1
2

10

10

2

2

7

7

30

30

35
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Рвање
Спортски савез глуви и
наглуви
Спортски савез слепи и
слабовиди
Самбо
Санкање
Савате
Школски спорт
Скајбол
Синхроно пливање
Скијање
Скокови у воду
Сквош
Софтбол
Соколски спорт
Спортски риболов
Спортско пењање
Стони тенис
Стреличарство
Стрељаштво
Теквондо
Тенис
Триатлон
Туг оф вор
Ватерполо
Вејкборд
Веслање
Ваздухопловни спорт
Џет ски
Џудо
Универзитетски спорт
Укупно

26

3

29

2

2

2

2

2
2
2
2
2
3
3
2
2
2
2
2
2
5
2
4
15
5
2
2
18
2
11
2
2
13
2
552

2
2
2
2
2
3
3
2
2
2
2
2
2
5
2
4
20
7
2
2
20
2
18
2
2
14
2
635

5
2

2
7

1
83

2

2

8

8

68

68

Контроле су спроведене у преко 80 различитих спортова, што је скоро 3 пута више у односу
на претходну годину. У 2015. години спровели смо допинг контроле на 117 различитих
спортских догађаја:
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1. Првенство Србије у скијашком трчању
2. Првенство Србије у дворани, атлетика
3. Финале Купа Србије одбојка, сениоре
4. Полугинале Купа Србије кошарка, сениоре
5. Финале Купа Србије одбојка, сениорке
6. Првенство Србије у биатлону
7. Првенство Србије у алпском скијању
8. Првенство Србије у стоном тенису
9. Првенство Србије у ју јутсу
10. Полуфинале Купа Србије, кошарка, сениорке
11. Првенство Србије у џудоу
12. Полуфинале плеј офа, хокеј на леду
13. Финале плеј офа, хокеј на леду
14. Првенство Србије, самбо
15. Првенство Србије, теквондо
16. Првенство Србије, бокс
17. Отворено првенство Србије у пливању
18. Првенство Србије, карате
19. Првенство Србије, савате
20. Првенство Србије, рвање
21. Супер лига, амерички фудбал
22. Финале плеј офа, софтбол
23. Изборна регата, кајак
24. Полуфинале плеј офа, одбојка сениорке
25. Јелен Супер лига, фудбал
26. Београдски маратон
27. Финале лиге, бриџ
28. Београдски победник, бокс
29. Првенство Србије, орјентиринг
30. Првенство Србије, куглање
31. Полуфинале плеј офа, ватерполо
32. Супер лига, плеј оф, рукомет
33. Меморијални турнир „Љубомир Ивановић-Геџа“, рвање
34. Аикидо, презентација спорта
35. Финале плеј офа, ватерполо
36. Спортски савез слепих и слабовидих, првенство Србије у куглању
37. Првенство Србије, голф
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38. Првенство Србије, дизање тегова
39. Првенство Србије, рафтинг
40. Финале Купа Србије, фудбал
41. Првенство Србије у пливању перајима
42. Полуфинале Купа Србије, рукомет, сениори
43. Куп Србије, карате
44. Финале плеј офа, рагби
45. Првенство Србије, мачевање
46. Првеснтво Србије, бадминтон
47. Првенство Србије, триатлон
48. Првенство Србије, спортски риболов
49. Полуфинале плеј офа, кошарка, сениори
50. Првенство Србије, боћање
51. Првенство Србије, дизање тегова, сениорке
52. Куп Србије, атлетика
53. Мозарт фјучерс, тенис
54. Првенство Србије у латиноамеричким плесовима
55. Финале плеј офа, кошарка, сениори
56. Полуфинале плеј офа, амерички фудбал
57. Првенство Србије, брдо, аутомобилизам
58. Првенство Србије хронометар, бициклизам
59. Првенство Србије друм, бициклизам
60. Првенство Србије, мотокрос
61. Првенство Србије, летеће мете
62. Финале плеј офа, амерички фудбал
63. Пењање уз конопац, спелеологија
64. Првенство Србије, пливање
65. Првенство Србије, атлетика
66. Првенство Србије, скокови падобраном
67. Екипно првенство Србије, атлетика
68. Првенство Србије, џет ски
69. Првенство Србије, брдо, бициклизам
70. Првенство Србије, кајак
71. Првенство Србије, стреличарство
72. Савез за рекреатувну спорт, сеоска олимпијада
73. Првенство Србије, кјокушинкаи
74. Првенство Србије, вејкборд
75. Првенство Србије, веслање
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76. Првенство Србије, кик бокс
77. Финале плеј офа, хокеј на трави
78. Првенство Србије, једриличарство
79. Првенство Србије, практично стрељаштво
80. Куп Србије, теквондо
81. Спортски савез слепих и слабовидих, првенство у шаху
82. Првенство Србије, скајбол
83. Првенство Србије, стрељаштво
84. Првенство Србије, крикет
85. Првенство Србије, пикадо
86. Првенство Србије, бејзбол,
87. Првенство Србије, пејнтбол
88. Финале плеј офа, рагби
89. Првенство Србије, ритмичка гимнастика
90. Првенство Србије, кендо
91. Полуфинале плеј офа, рагби 13
92. Универзитетски спорт, кошарка
93. Соколски спорт, трамболина
94. Финале плеј офа, рагби 13
95. Првенство Србије, вештачка стена
96. Државно првенство у пара стоном тенису
97. Финале плеј офа рвачке лиге
98. Савез за рекреацију и фитнес, презентација вежбања
99. Првенство Србије, абсолут, гимнастика
100. Полуфинале Купа Србије, ватерполо
101. Првенство Србије, го
102. Првенство Србије, брзо клизање
103. Првенство Србије, уметничко клизање
104. Првенство Србије, туг оф вор
105. Првенство Србије, скокови у воду
106. Првенство Србије, корфбол
107. Спортски савез глувих и наглувих, првенство државе у рукомету
108. Првенство државе, синхроно пливање
109. Савез за школски спорт, одбојка
У истом периоду спровели смо допинг контролу на следећим међународним такмичењима:
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Светском јуниорском купу у мачевању
Бели крос, атлетика
Интернационални куп Србије у бодибилдингу
ФИНА светска ватерполо лига
Светско првенство у роњењу на дах
Европско јуниорско првенство у пливању перајима
Светско јуниорско првенство у спортском риболову
Светско првенство у кикбоксу

Спроведене су допинг контроле за Међународну рвачку федерацију.
Од 58 допинг контрола коња, спроведено је 10 контрола у ФЕИ и олимпијским дисциплинама
коњичког спорта (3 контроле препонаша, 2 контроле у дресури и 5 у даљинском јахању), као
и 20 контрола у касачким тркама и 28 контрола у галопским тркама. Узорковано је 10 узорака
крви и 48 узорака урина.
2. ПОВРЕДЕ АНТИДОПИНГ ПРАВИЛА
У извештајном периоду откривено је 8 допинг позитивних спортиста:
1) Дамјан Ђорђевић (рвање), допинг позитиван на анаболички стероид метандиенон,
кажњен од стране Рвачког савеза Србије са 4 године забране учешћа у спорту и
дисквалификацијом резултата;
2) Богдан Рибарић (рафтинг), допинг позитиван на канабиноид карбокси ТХЦ, кажњен
од стране Рафтинг савеза Србије са 8 месеци забране учешћа у спорту и
дисквалификацијом резултата;
3) Никола Рађен (ватерполо), допинг позитиван на стимуланс кокаин, кажњен од
стране међународног пливачког савеза ФИНА са 4 године забране учешћа у спорту;
4) Ненад Јеремић (мото спорт), допинг позитиван на анаболички стероид кленбутерол
и канабиноид карбокси ТХЦ, кажњен од стране Мото савеза Србије са 2 године
забране учешћа у спорту и дисквалификацијом резултата;
5) Немања Илић (амерички фудбал), допинг позитиван на канабиноид карбокси ТХЦ,
кажњен од стране Српске асоцијације америчког фудбала са 6 месеци забране учешћа
у спорту;
6) Маркус Дарел Вилијамс (кошарка) допинг позитиван на канабиноид карбокси ТХЦ,
кажњен од стране међународног кошаркашког савеза ФИБА са 5 месеци и 17 дана
забране учешћа у спорту;
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7) Немања Којић (атлетика), допинг позитиван на диуретик фуросемид, кажњен од
стране Атлетског савеза Србије са 2 године забране учешћа у спорту и
дисквалификацијом резултата;
8) Василије Грујић (кјокушинкаи), допинг позитиван на анаболички стероид
дростанолон, кажњен од стране Кјокушинкаи савеза Србије са 4 године забране
учешћа у спорту и дисквалификацијом резултата.
Ако статистички посматрамо број допинг позитивних спортиста у односу на број
спроведених контрола у извештајном периоду, тај проценат је нешто већи од 1%, односно на
нивоу смо светског просека. Овај тренд који се наставља већ 4 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 9 регистрованих забрањених супстанци, 3 су анаболички стероиди (односно
33%), 1 је неспецифични стимуланс (11%), 1 је диуретик (11%) и 4 су канабиноиди (45%).
Такође, забележна су 3 случаја допинговања коња:
1) Касачко грло Наса Вита, допинг позитивно на триамцинолон ацетонид; тренер
Моника Кеценовић, власник Yum Commerce. Удружење за касачки спорт Србије
казнило је тренера са 6 месеци забране бављења тренингом и вожњом касачких грла и
новчаном казном од 100000 динара, а грло са 3 месеца забране учешћа у тркама и
дисквалификацијом резултата;
2) Касачко грло Credits by myself, допинг позитивно на капсаицин; тренер Бранко
Скендеровић. Удружење за касачки спорт Србије казнило је тренера са 6 месеци
забране бављења тренингом и вожњом касачких грла и новчаном казном од 100000
динара, а грло са 3 месеца забране учешћа у тркама и дисквалификацијом резултата;
3) Касачко грло Easy Love, допинг позитивно на кофеин; власник Драган Филиповић.
У току је процес пред Удружењем за касачки спорт Србије.
Проценат допинг позитивних коња износи 5,17% у односу на број спроведених контрола у
извештајном периоду. Резултат охрабрује, јер представља пад за више од 50% у односу на
2014. годину, када је проценат допинг позитивних коња износио 10,71%.
3. АНТИДОПИНГ ЕДУКАЦИЈА
Антидопинг агенција Републике Србије је у 2015. години одржала око 50 антидопинг
едукација, међу којима је свакако најважнија - Први конгрес о превенцији допинга у спорту,
одржан у Београду, 7.7.2015. године. Конгрес је пратило преко 400 спортиста, спортских
радника, тренера и лекара. У току конгреса, представљено је 9 оригиналних радова, а одржане
су и сесија о спортском праву, као и сесија о улози фармацеута и тимског лекара. Конгрес је
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акредитован код Здравственог савета са 5 КМЕ поена. Укупан број спортиста који су
едуковани директним предавањима се процењује на око 1000.
У истом периоду на интернет су постављена 2 онлајн антидопинг курса:
а) „Основна антидопинг едукација” намењен спортистима и другим особама у
спорту, који садржи видео и ппт презентацију из области основа борбе против
допинга у спорту и по чијем успешном завршетку полазник добија сертификат
о положеној основној антидопинг едукацији (Одбојкашки савез Србије и
Рукометни савез Србије су условили лиценцирање спортиста полагањем овог
курса. Очекујемо да ће идуће године и други савези прихватити ову
могућност.). Број спортиста који су прошли онлајн едукацију и добили
сертификат о завршеном курсу у 2015. износи 1639;
б) „Информисаност лекара опште праксе о допинг супстанцама о лековима”,
намењен лекарима и акредитован одлуком Здравственог савета број А-12502/14 са 5 поена обавезне континуиране медицинске едукације (КМЕ) за
лекаре.
У 2015. години спроведене су 2 обавезне антидопинг едукације стипендиста Министарства
омладине и спорта. Снимљен је филм о процедури допинг контроле са Иваном Шпановић.
Филм је приказан у оквиру Сајма спорта, а преко сајта АДАС до сада га је прегледало скоро
60000 људи. На Сајму спорта су представљена три нова издања која је АДАС припремила у
сарадњи са Удружењем за медицину спорта Србије и Центром за спортску исхрану и
суплементацију: Спортски кувар, Интолеранција на храну у спорту и Пробиотици у спорту, а
представљена је и бесплатна андроид апликација намењена спортистима, која им омогућава
једноставну претрагу односно добијање информација које се односе на листу забрањених
средстава, суплементацију и друге релевантне информације.
Укупан број едукованих спортиста у 2015. години, износи око 2700 спортиста, што
представља значајан раст у односу на 2014. годину, када је едуковано око 1000 спортиста.
Значајна разлика и пораст је резултат увођења онлајн едукације и остварене сарадње са два
наведена савеза на овом пољу.
Најзначајнијe едуклативне, односно стручне активности у 2015. години су:





Писање поглавље о допингу у Спрингеровој енциклопедији о биоетици;
Предавања студентима фармације у оквиру Катедре за броматологију на
Фармацеутском факултету;
Презентације на конгресу Америчког колеџа спортске медицине (АЦСМ) ;
Едукација националне репрезентације у стрељаштву о допингу, исхрани и
суплементацији;
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Предавање спортским фармацеутима у оквиру њихове изборне наставе на
Фармацеутском факултету;
Антидопинг едукација светских првака у параолимпијском стоном тенису ;
Прва електронска антидопинг едукација;
Антидопинг едукација на регионалном семинару за тренере рукомета у Врбасу;
АДАС на конференцији „Жене у спорту“;
Предавање рукометним тренерима у оквиру „Саветовања 2015.“ за тренере највише
националне категорије ;
Промоција зборнка радова „Спорт, медицина, биоетика” са радовима представника
АДАС;
Први конгрес о превенцији допинга у спорту;
Прес конференција поводом гостовања Бетси Крамар Андреу;
Трећа антидопинг едукација у Руми;
АДАС на првом интернационалном конгресу тренера у кик боксу;
Предавања на континуираној едукацији Завода за спорт и медицину спорта Србије под
називом „Физиологија напора кроз биохемијске анализе и молекуларна биологија у
медицини спорта”;
Сајам спорта;
Вршњачка едукација у Медицинској школи “Надежда Петровић“;
Антидопинг едукација на годишњем семинару у Бадминтон савезу
Предавање студентима на Високој здравственој и спортској школи
Антидопинг едукација на државном првенству у школском спорту.

4. ИЗУЗЕЋЕ ЗА ТЕРАПЕУТСКУ УПОТРЕБУ У 2015. ГОДИНИ
У току 2015. године укупно је пријављено 14 ТУЕ из 9 различитих спортова: кошарке, шаха,
фудбала, одбојке, синхроног пливања, веслања, рукомета, одбојке и корфбола. За разлику од
претходних година у 2015. години је било чак четири спортисте са шећерном болешћу који су
тражили одобрење за употребу инсулина. Поред дијабетеса као хроничне болести, осталих
десет пријава ТУЕ је било за акутна стања услед мишићно неуролошких повреда и
алергијских реакција.
По први пут, ТУЕ одбор је у 2015. години одобрио коришћење хормона раста код
дијагностикованог поремећаја и у потпуности медицински документоване дијагнозе –
дефицит хормон раста. И у овој години најчешће забрањене супстанце које су се користили
као лекови су били из групе гликокортикоида.
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5. МИШЉЕЊЕ О СУПЛЕМЕНТИМА И ЛЕКОВИМА
Мишљење о суплементима је путем мејла у 2015. години тражило више од 20 спортских
савеза у виду правдања куповине различитих суплемената који су спортистима одобрени
преко јавних набавки. Свако мишљење за спортске савезе је имало у просеку 10 различитих
суплемената.
Онлајн пријаву за тражење мишљења о суплементима попунило је више од 150 спортиста
којима је одговорено у року од три дана. Позитивна мишљења нису дата за све суплементе
који у себи имају Трибулус терестрис јер се такви суплементи сматрају високоризичним по
питању допинга и потенцијалне контаминације. У више наврата мишљења нису дата за
мултипрепарате са биљним компонентама чији метаболички пут није познат и за суплементе
који су у себи имали биљне стимулансе.
Око 100 спортиста је током ове године тражило од АДАС мишљење о леку, како путем онлајн
пријаве тако и путем имејла. У 10% случајева одговор је указивао на то да се у лековим
налазе забрањене супстанце које зајтевају пријаву ТУЕ, што и оправдава постојање овакве
врсте услуге за спортисте.
6. МЕЂУНАРОДНА САРАДЊА И ДРУГЕ АКТИВНОСТИ АДАС У 2015. ГОДИНИ
И 2015. година је као и претходне започела учествовањем допинг контролора АДАС на
такмичењима Светске планинарске и пењачке асоцијације (УИАА). Др Ненад Дикић је на
годишњој скупштини добио трећи мандат да води антидопинг комисију ове интернационалне
федерације и тиме, на само да представља АДАС, већ и Планинарски савез Србије. Иако то
може да на први поглед изгледа неважно тиме је Србије постала једна од петнаесет земља,
(поред Швајцарске, Холандије, Италије, Аустрије, САД, Канаде, Јужне Америке, Кореје,
Јапана, Француске, Турске, Немачке, Индије и Новог Зеланда) која управља Светском
планинарском и пењачком федерацијом.
У фебруару је УЕФА одлучила да формира Антидопинг панел, посебно тело које би се бавило
између осталог ревизијом рада допинг контролора. Др Ненад Дикић је један од пет доктора
који је изабран у ово тело. Идеја је оригинална и представља додатни покушај да се
спровођење допинг контроле подигне на виши ниво. Самим тим и АДАС добија јединствено
искуство и могућност да слични пројекат имплемантира у свом раду. Тако је на
прошлогодишњем Европском првенству у роњењу у Београду спроведено прва контрола рада
допинг контрлора АДАС који су оцењени највишом оценом, не само од ревизора АДАС, већ
и председнице ЦМАС (Светске ронилачке асоцијације).
У марту су представници АДАС традиционално учествовали на семинару Светске антдопинг
агенције. Семинар у 2015. години остаће упамћен по гостовању Бетси Крамар, жене која је
била једна од кључних сведока у процесу против Ленса Армстронга. Због свог српског
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порекла била је додатно интересантна представницима АДАС и између осталог добила позив
да посети Србију. Њен долазак у Србију изазвао је велико интересовање међу 17
акредитованих новинарских екипа које су обајвиле велики број чланака и прилога.
У априлу је др Ненад Дикић имао позив од стране Спорт Акорда (асоцијација свих спортских
федерација) да на годишњој конвенцији одржи предавање о планирању допинг контроле у
малој антидопинг организацији. Предавање је привукло доста пажње, јер било базирано на
више од десет година исксутва спречавања допинга у спорту.
У оквору прославе 10 година рада Антидопинг агенције Републике Србије и 20 година рада
Удружења за медицину спорта Србије стручњаци АДАС су били позвани од стране
Америчког колеџа спортске медицине да представе 6 радова на годишњем конгресу у мају
2015.
У јуну су допинг контролори АДАС добили још једно признање, јер су др Марија
Анђелковић, др Ђорђе Ћурчић и др Ненад Дикић били једина три контролора која су била
позвани као прдсатавници европских НАДО да учествују на Првим европским олимпијским
играма у Бакуу, Азербејџан. Поред тога Др Марија Анђелковић и др Ненад Дикић су били
главни известиоци о међународном пројекту везаном за лажне лекове у Савету Европе. Они
су као представници АДАС, учествовали на скупу Европског директората за квалитет лекова
и здравствене заштите “Detecting signals of health damage caused by medicinal products
produced and distributed outside the oversight of regulatory authorities – unmasking a real danger”
у оквиру кога су представили резултате студије спроведене у Србији, указујући на велики
проценат лекова и суплемента на тржишту Србије који имају илегално порекло или нису
званично одобрени. Негативни ефекти тих супстанци могу озбиљно да угрозе здравље и
представљају велику опасност посебно за физички активне људе који конзумирају ту врсту
производа у великим количинама.
Најзначајни догађај у јулу је био Први конгрес о превенцији допинга у спорту, који свакако
представља прекретнцу у едукацији свих ученика у спорту. Конгрес представља изванредну
основу за међународну сарадњу и окупљање свих стручњака из региона.
Током септембра на одржаном Европском првенству у кошарци у Хрватској и Француској, др
Ненад Дикић је као потпредседник ФИБА Европе медицинске комисије постављен за главног
доктора такмичења. Овим је Антидопинг агенција Републике Србије још једном потврдила
своје место на интернационалном нивоу, поверење и поштовање које има у међународним
организацијама. Др Дикић је био одговоран за спровођење допинг контроле на такмичењу и
целокупне медицинске подршке испред ФИБА Европе.
У исто време, др Милица Вукашиновић-Весић и др Марија Анђелковић боравиле су са нашом
рвачком репрезентацијом на Светском првенству у Лас Вегасу, САД. Поред бриге о здрављу,
исхрани и суплементацији наших спортиста, др Милица Вукашиновић-Весић је активно
учествовала у раду Медицинске комисије међународне рвачке федерације UWW (бивша
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ФИЛА), а др Марија Анђелковић је присуствовала петој научној конференцији научне
комисије UWW под називом „The next generation of wrestlers in thе Olympic movement:
Developing youth, women, and men in the future”, која је била посвећена женама у рвању и на
којој је презентован рад међународне мреже истраживача у рвању - International Network of
wrestling researchers (INWR). Надамо се да ће у наредном олимпијском циклусу да уследи
избор др Милице Вукашиновић-Весић за члана Медицинске комисије UWW.
Октобар је био месец у коме су представнци АДАС учествовали на позивном семинару
УСАДА (Америчка антидопинг агенција), као и генералној скупштини Светске планинарске и
пењачке федерације. На оба скупа др Ненад Дикић је имао запажена предавања. Договорена
је и будућа сарадња са УСАДА. У октобру су АДАС и интернационална пливачка федерација
– ФИНА потписали уговор о сарадњи и размени података из биолошког пасоша наших
ватерполиста.
Кључни догађај у новембру био је годишњи семинар лабораторије у Сајберсдорфу где су
представљени резултати АДАС у спровођење ТДСАА, односно плана за антидопинг
тестирање специфично за сваки спорт. Испоставило се да је АДАС урадио највећи проценат
специфичних тестирања за највећи број спортова, чак више и од Међународне бициклистичке
уније, чији је годишњи буџет више од 5 милиона евра.
Осмишљен је план међународне сарадње од 2016. до 2018. године, који поред редовних
годишњих састанака, када је у питању међународна сарадња подразумева обуку допинг
контролора у специфичним знањима, било да она долазе од акредитованих лабораторија или
од стране најеминентнијих АДО за коришћење базе података АДАМС, рада са дигиталним
рефрактометром, спровођење такозване „paperless” (без папира) допинг контроле на
електронским формуларима, као и едукацију о генетском и хормонском допингу и значају
функционалне медицине у савременом спорту. Такође, у 2015. години, потврђено је учешће
наша 2 допинг контролора у тиму допинг контролора који ће спроводити допинг контроле на
Олимпијским играма Рио 2016.
У погледу испуњавања међународних обавеза, важно је навести да је Антидопинг агенција
Републике Србије усагласила своја правила са најновијим изменама Светског антидопинг
кодекса које су ступиле на снагу 1.1.2015. године.
Од активности у земљи, значајно је истаћи интензивну сарадњу са Службом за борбу против
организованог криминала, Управе за криминалистичку полицију, Министарства унутрашљих
послова Републике Србије, која се наставила и у 2015. години. Као плод те сарадње, и као
резултат одличног рада припадника СБПОК-а, у извештајном периоду, дошло је до хапшења
три лица и прве велике заплене допинг средстава у вредности од ~1.000.000 евра на црном
тржишту.
Друга значајна активност је стварање МРЕЖЕ ЗА ЧИСТУ ИГРУ. Ову мрежу је створила
Антидопинг агенција Републике Србије ради окупљања свих оних који подржавају спорт без
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допинга, којима је здравље спортиста на првом месту и који сматрају да је етика подједнако
важна као и врхунски резултат. Сматрамо да неговање позитивних вредности не сме да буде
само ствар институција, него и сваког појединца, свих оних којима је важнија добра утакмица
него победник, тимска игра него закуцавање, фер плеј него резултат. Полазећи од наведеног,
Антидопинг агенција је започела процес потписивања меморандума о сарадњи на развоју,
очувању и унапређивању ове мреже са релевантним институцијама. Меморандум предвиђа да
потписнице истичући обострана настојања за даљим јачањем антидопинг борбе, очувањем
здравља спортиста, фер плеја и етике спорта, залажући се за сарадњу засновану на позитивноправним прописима који регулишу ову област, али и на заједничком интересу за спорт без
допинга и узимајући у обзир искуство Антидопинг агенције Републике Србије и њене
интензивне напоре у овој области, постижу договор да јачају и развијају међусобну сарадњу у
области антидопинга и очувања здравља спортиста, те заштите фер плеја и етике спорта,
поред оне установљене и регулисане позитивно-правним прописима, кроз размену
информација, редовне консултације и координацију активности, те сарадњу на пољу
антидопинг едукације и целокупно деловање обе стране. Сарадња обухвата: 1) размену
предавача, учествовање на едукацијама које организује једна од страна, заједнички наступи
на манифестацијама трећих лица и слично; 2) рад на заједничким научним и истраживачким
пројектима, заједнички наступи према трећим лицима у пројектима од обостраног интереса;
3) објављивање књига, као и текстова у публикацијама и часописима од заједничког интереса;
4) наступе на домаћим и иностраним конгресима; 5) све друге примерене и сврсисходне
активности.
Велика пажња у 2015. години била је усмерена и на помоћ националним спортским савезима,
у испуњавању обавеза које су проистекле из новог Закона о спречавању допинга у спорту. У
том смислу, Антидопинг агенција је израдила моделе спортских правила која су савези према
Закону дужни да донесу. Спортска правила је према датим моделима донело 95 савеза,
укључујући ту и све савезе финансиране од стране Министарства омладине и спорта. Такође,
4 савеза у коњичком спорту и тркама ускладили су своја правила са правилима надлежних
федерација за коњички спорт, односно трке.
Такође, највећи број националних гранских спортских савеза је у потпуности испунио своју
обавезу из Закона о спречавању допинга у спорту која се односи на организација и сношење
трошкова допинг контрола на финалима и полуфиналима националних првенства, односно
финалима или полуфиналима плеј офа, са сходном применом на све националне гранске
спортске савезе. Савези који имају дуговања у односу на већ спроведене контроле у 2015. су:
Универзитетски спортски савез Србије (90000 динара), Спортско пењачки савез (90000
динара), Го савез Србије (45000 динара), и Кендо савез Србије (45000 динара). У пет савеза
нису спроведене контроле, јер су њихови представници заузели став да не могу да испуне ову
обавезу због недоставка финансијских средстава или да се иста не односи на њих
(Министарство омладине и спорта је заузело изричит став да се обавеза односи на све савезе)
или су одлагали њено реализовање: Шаховски савез Србије, Свебор савез Србије (уплатили 1
контролу авансно, али иста није спроведена јер је уплата извршена 30.12.2015.), Асоцијација
спорт за све Србије, Национални савез за карлинг и Билијар савез Србије.
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