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1. ДОПИНГ КОНТРОЛА  

Антидопинг агенција Републике Србије (АДАС) је у 2017. године спровела укупно 1108 

анализа, од тога: 1048 анализа узорака спортиста и 60 анализа узорака коња.  

 

Од 1048 антидопинг анализа спортиста на такмичењу је спроведено 805, а ван такмичења 243. 

На националним такмичењима спроведено је 518, а на међународним такмичењима 287 

антидопинг анализа.  

 

Допинг контроле су и ове године спровођене у складу са техничким документом Светске 

антидопинг агенције који поставља захтеве за све антидопинг организације у погледу 

додатних анализа урина и крви за одређене супстанце као што су: анализа еритропоетина 

(ЕSА) и хормона раста (GHRF)), затим хормона раста из крви, анализе крвних параметара за 

биолошког пасоша спортисте у тачно одређеном проценту у односу на спорт у којем се 

спроводе. Имајући у виду захтеване проценте, а у односу на број планираних контрола у 

појединим спортовима, АДАС је у извештајном периоду спровела: 

 

Табела 1, спроведене анализе у 2017. 

 

 

СПРОВЕДЕНЕ АНАЛИЗЕ У 2017. 

 Hgh 

 Хормон раста из крви 
49 

GHRF   

Хормон раста из урина 
44 

ABP 

Анализа крвних параметара за биолошки пасош 

спортисте  

20 

Потврда стероидног профила спортисте 6 

IRMS анализа 6 

ESA из урина 59 

Анализа урина изван такмичења 129 

Анализа урина на такмичењу 735 

УКУПНО 1048 
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Табела 2.  Анализе по спортовима 

 

СПОРТ 

домаћи на 

такмичењу 

домаћи 

изван 

такмичења 

домаћи 

укупно 

међународни 

на 

такмичењу 

међународни 

изван 

такмичења 

међународни 

укупно 

Атлетика 31 30 61 112 44 156 

Аикидо 2  2    

Амерички фудбал 28 2 30    

Ауто и картинг 2  2    

Асоцијација спорт за 

све 

2  2    

Бадминтон 2  2    

Бејзбол 2  2    

Бициклизам 22 24 46    

Боб  2 2    

Боћање 2  2    

Бодибилдинг 2  2    

Бокс 6  6    

Бриџ 2  2    

Дизање тегова 9 15 24    

Фитнес и рекреација  2 2    

Фудбал 26  26    

Гимнастика 2  2    

Го 2  2    

Голф 2  2    

Хокеј на трави 2  2    

Хокеј на леду 12  12    

Једриличарство 2  2    

Ју Јутсу 2  2    

Кајак 15 22 37 20  20 

Карате 15  15    

Кендо 2  2    

Кик бокс 7 15 22    

Кјокушинкаи 2  2    

Корфбол 2  2    

Кошарка 18  18    
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Крикет 2  2    

Клизање 2  2    

Куглање 2  2    

Летеће мете 2  2    

Мачевање 2  2    

Мото спорт 2  2    

Одбојка 32  32    

Оријентиринг 2  2    

Пливање 21 18 39  2 2 

Параолипијски 10  10    

Пикадо 2  2    

Плес 2  2    

Подводни спортови 4  4    

Планинарски  2  2    

Практично 

стрељаштво 

2  2    

Рафтинг 2  2    

Рагби 2  2    

Рагби 13 25  25    

Спелеологија  2 2    

Рекреативни спорт  2 2    

Рукомет 28  28    

Рвање 22 4 26 78 4 82 

Спортски савез глуви и 

наглуви 

2  2    

Спортски савез слепи и 

слабовиди 

2  2    

Самбо 2  2 18  18 

Санкање  2 2    

Скијање 2  2    

Савате 2  2    

Школски спорт 2  2    

Скајбол 2  2    

Синхроно пливање 2  2    

Скокови у воду 2  2    

Сквош 2  2    
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У извештајном периоду контроле су спроведене на 110 различитих спортских догађаја. 

 

У истом периоду спровели смо допинг контролу на следећим међународним такмичењима: 

 

1. Европском првенству у атлетици у дворани, Београд 

2. Европско првенство у рвању, Нови Сад 

3. Балканско првенство у атлетици у дворани, Београд 

4. Балканско првенство у атлетици на отвореном, Нови Пазар 

5. 4 утакмице ФИНА светске лиге,  

6. Светско јуниорско првенство у самбу, Нови Сад 

7. Европски Куп, Serbia open, џудо, Београд 

8. Светско јуниорско првенство, ватерполо, Београд 

9. Европско првенство за јуниорке, ватерполо, Нови Сад 

10. Европско првенство ѕа млађе од 23 године, кајак и кану, Београд 

11. Светски Куп у кајаку, Београд 

Софтбол 2  2    

Соколски спорт 2  2    

Спортски риболов 2  2 2  2 

Спортско пењање 2  2    

Стони тенис 10  10    

Стреличарство 2  2    

Стрељаштво 10  10    

Теквондо 14 9 23    

Тенис 9 7 16    

Триатлон 2  2    

Туг оф вор 2  2    

Ватерполо 14 8 22 36  36 

Вејкборд 2  2    

Веслање 12 14 26 7  7 

Ваздухопловни спорт 2  2    

Џет ски 2  2    

Џудо 14 13 27 14  14 

Унерзитетски спорт 2  2    

Шах 2  2    

Свебор  2 2    

Укупно 518 193 711 287 50 337 
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12. Светски шампионат за ветеране, спортски риболов, Ечка 

 

Од 60 допинг контрола коња, спроведено је 24 контрола у ФЕИ и олимпијским дисциплинама 

коњичког спорта (10 контрола препонаша,  4 контроле у дресури, 5 контрола у вожњи запрега 

и 5 у даљинском јахању), као и 26 контрола у касачким тркама и 10 контрола у  галопским 

тркама. Крв је узоркована 12 пута, а урин 48 пута.   

 

2. ПОВРЕДЕ АНТИДОПИНГ ПРАВИЛА 

У 2017. откривено је 10 допинг позитивних спортиста: 

1) у хокеју на леду, спортиста, допинг позитиван на неспецифични стимуланс кокаин, 

кажњен је од стране Савеза хокеја на леду Србије са 2 године забране учешћа у спорту; 

 

2) у америчком фудбалу, спортиста, допинг позитиван на неспецифични стимуланс 

амфетамин, кажњен је од стране Српске асоцијације америчког фудбала са 2 године 

забране учешћа у спорту; 

 

3) у џудоу, спортиста,  допинг позитиван на забрањену супстанцу из групе хормона и 

метаболичких модулатора - кломифен, кажњен је од стране Џудо савеза Србије са 4 

месеца забране учешћа у спорту и дисквалификацијом свих резултата у периоду од  

28.05.2017. до 21.07.2017. године; 

 

4) у џудоу, спортиста, допинг позитиван на метаболите неспецифичног стимуланса 

кокаина, кажњен је од стране Џудо савеза Србије са 4 године забране учешћа у спорту 

и дисквалификацијом свих резултата у периоду од  28.05.2017. до 07.08.2017. године; 

 

5) у америчком фудбалу, спортиста, допинг позитиван на диуретик хидрохлортиазид, 

кажњен од стране Српске асоцијације америчког фудбала са 6 месеци забране учешћа 

у спорту; 

 

6) у самбоу, спортиста,  допинг позитиван на специфични стимуланс ефедрин, кажњен 

од стране Самбо савеза Србије са 2 године забране учешћа у спорту; 

 

7) у теквондоу, спортисткиња, допинг позитивна на диуретик фуросемид. Тренутно је 

у току процес пред Теквондо асоцијацијом Србије;   

  

8) у бодибилдингу, спортиста, допинг позитиван на ароматизирајући инхибитор из 

групе хормона и метаболичких модулатора анастрозол, као и на анаболичке стероиде 

норандростерон и станозолол. Тренутно је у току процес пред Савезом Србије за боди 

билдинг, фитнес, боди фитнес и аеробик;   

 

9) у бодибилдингу, спортиста, допинг позитиван на диуретик фуросемид. Тренутно је 

у току процес пред Савезом Србије за боди билдинг, фитнес, боди фитнес и аеробик;   
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10) у рагбију 13, спортиста, допинг позитиван на неспецифични стимуланс кокаин. 

Тренутно је у току процес пред Рагби 13 федерацијом Србије. 

 

Поред наведених случајева, од стране међународних спортских федерације откривена су три 

допинг позитивна резултата наших спортиста. Наша одбојкашица имала је допинг позитиван 

резултат на кленбутерол приликом тестирања на Гран прију у Кини, али је успела да докаже 

да је допинг позитиван резултат последица контаминираног меса у званичном хотелу у коме 

је била смештена наша репрезентација. Како је исти случај забележен и код италијанске 

одбојкашице на том такмичењу, међународна одбојкашка федерација им није изрекла период 

забране учешћа у спорту.  Наш бодибилдер био је допинг позитиван на станозолол и 

метенолон приликом тестирања на Европском аматерском бодибилдинг првенству и кажњен 

је са 4 године забране учешћа у спорту од стране међународне бодибилдинг федерације. 

Тренутно је у току поступак пред међународном пливачком и ватерполо федерацијом против 

нашег ватерполисте који је имао допинг позитиван резултат на псеудоефедрин. Исто тако, 

АДАС је приликом допинг контроле на Београдском маратону, 22.04.2017. године, открила да 

је кенијски атлетичар био допинг позитиван на забрањене супстанце из групе 

глукокортикостероида: метилпреднизолон, прeднизон и преднизолон. Након консултација са 

Светском антидопинг агенцијом, Антидопинг агенцијом Кенија и Јединицом за интегритет 

Међународне атлетске федерације, обавештени смо да је дање процесуирање овог случаја 

преузела Кенијска антидопинг агенција – АДАК.  

 

Ако статистички посматрамо број допинг позитивних спортиста у односу на број 

спроведених контрола у 2017.  тај проценат је ~ 1 %, односно нижи од светског просека који 

износи око 1-1.5%.  

 

Такође, забележна су 2 случаја допинговања коња: 

 

1) касачко грло било је  допинг позитивно на прокаин. Удружење за касачки спорт 

Србије казнило је тренера са новчаном казном од 100000 динара и забраном тренирања 

и вожње касачких грла у трајању од 2 године, а грло са 3 месеца забране учешћа у 

тркама и дисквалификацијом резултата; 

 

2) галопско грло било је  допинг позитивно на метилпреднизолон. Удружење за 

галопски спорт Србије казнило је тренера са новчаном казном од 100000 динара, а грло 

са 1 месецом забране учешћа у тркама и дисквалификацијом резултата. 

 

Проценат допинг позитивних коња у 2017. години износи ~ 3,33 % у односу на број 

спроведених контрола. Резултат представља пад броја допинг позитивних коња у односу на 

претходне године када је био и 10%. 
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3. АНТИДОПИНГ ЕДУКАЦИЈА 

 

У току 2017.године Антидопинг агенција Републике Србије наставила је са континуираном 

едукацијом свих чланова стручног тима спортисте. Едукативне активности у 2017. години 

могу да се сврстају у 4 категорије: 

 

1. предавања у спортским савезима/институцијама 

2. обавезна антидопинг едукација спортиста стипендиста МОС 

3. електронска едукација  

4. вршњачка едукација 

 

Појединачна предавања у спортским савезима и клубовима имала су за тему основе борбе 

против допинга у спорту, штетне ефекте забрањених супстанци, улогу лекара у борби против 

допинга, биолошки пасош спортисте, коришћење АДАМС базе и слично. Око 1000 слушалаца 

били су широког спектра занимања и професија из спортске и здравствене струке.  

 

Као и сваке године, око 350 спортиста стипендиста Министарства омладине и спорта 

Републике Србије едуковано је 2 пута у току 2017. године са темама из допинга и спортске 

медицине.   

 

Електронску едукацију прошло је 2657 лица.  

 

Пројекат вршњачке едукације у коме је АДАС учествовао са омладинским удружењем 

“Авантура” реализован је 4 града и направљена је мрежа од 80 младих едукатора у Београду, 

Новом Саду, Крагујевцу и Нишу. Млади едукатори су до сада едуковали око 2000 ђака. 

 

4. ИЗУЗЕЋЕ ЗА ТЕРАПЕУТСКУ УПОТРЕБУ У 2017. ГОДИНИ 

 

У току 2017.године АДАС је процесуирао 15 терапеутских изузетака, од којих је 14 одобрено 

од стране ТУЕ одбора а 1 је одбијен.  

 

Распоређеност пријаве ТУЕ по спортовима приказана је на графикону. 
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Највећи број лекова за које се тражило одобрење припада групи глукокортикоида (9), на 

другом месту се налази инсулин (3), онда следе бета 2 агонисти (2) и ефедрин (1). Системска 

примена лека је и даље била најчешћа међу ТУЕ пријавама. АДАС наставља са едукацијом 

здравствених и спортских радника о значају ТУЕ. 

 

5. МИШЉЕЊЕ О СУПЛЕМЕНТИМА И ЛЕКОВИМА 

 

У 2017. години издато је укупно 513 мишљења о присутности забрањених супстанци у 

саставу различитих суплемената и лекова. Нагли пораст захтева упредставља резултат 

интензивне едукације коју АДАС спроводи. Од 513 мишљења, 430 се односе на суплементе 

(176 захтева поднето путем веб сајта АДАС, а 254 од стране спортских савеза), а 84 на лекове. 

Број негативних мишљења о леку је 5, а број негативних мишљења о суплементима је 15  што 

указује да постоји одређен проценат ризичних супстанци које спортисти конзумирају. 

 

6. МЕЂУНАРОДНА САРАДЊА И ДРУГЕ АКТИВНОСТИ АДАС У 2017. ГОДИНИ 

 

Најзначнију међународну активност у извештајном периоду представља успешно окончање 

процеса оцене квалитативне усаглашености рада са међународним стандардима и Светским 

антидопинг кодексом из 2015. године, који је Светска антидопинг агенција спровела у 2017. 

години. Све светске антидопинг организације добиле су упитник о квалитативној 

усклађености са међународним стандардима и Светским антидопинг кодексом 20.2.2017. 

године, уз рок од три месеца за попуњавање. Упитник је имао за циљ да помогне Светској 

антидопинг агенцији да разуме тренутно стање антидопинг програма потписника и да 

омогући потписницима да побољшају своје програме када и где је потребно. АДАС је на 

време предала попуњен упитник и међу првима добила одговор, тачније корективне акције 

које је требало да се спроведу. На јако опсежна питања и анализе АДАС је одговорила у 

потпуности и корективне акције које су предложене у односу на програм из 2016. године, 

спроведене су у потпуности, те нас је Светска антидопинг агенција 30.11.2017. године 
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обавестила да је рад АДАС у потпуности квалитативно усаглашен са међународним 

стандардима и Светским антидопинг кодексом.   

 

Поред посла везаног за упитник АДАС је ове године, због међународних такмичења у нашој 

земљи, имао интензивну сарадњу са Европском атлетском федерацијом,  Светском рвачком 

федерацијом, Светском самбо федерацијом и Европском пливачком федерацијом.  

 

Представници АДАС су у 2017. присуствовали семинарима Светске антидопинг агенције, 

годишњем антидопинг семинару у Аустрији, као и међународној спортској конференцији Play 

the Game у Холандији. Такође, били смо присутни на састанцима мониторинг групе и ад хок 

комитета Савета Европе. Учествовали смо и на 6. Међународном сајму спорта.  

 

У 2017. започета је сарадња са Одељењем за сузбијање кријумчарења синтетичких дрога и 

злоупотреба са прекурсорима Управе криминалистичке полиције Министарства унутрашњих 

послова, а директор АДАС др Милица Вукашиновић-Весић је укључена у рад Националног 

савета за спречавање негативних појава у спорту. 


