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1. ДОПИНГ КОНТРОЛА  

Антидопинг агенција Републике Србије (АДАС) је у 2021. години спровела 927 допинг 

анализа узорака спортиста (652 у оквиру националног програма тестирања и 275 на 

међународном нивоу) и 36 допинг анализа узорака коња. 

 

Табеларни преглед спроведених контрола изгледа овако: 

 

ДОМАЋЕ ДОПИНГ КОНТРОЛЕ 

Спортови/дисциплине 
На 

такмичењу 

Изван 

такмичења 
ЕСА ГХРФ 

ГХ из 

крви 

АБП из 

крви 
ИРМС 

Стероидни 

профил 

Укупно по 

спортовима 

Амерички фудбал  8  1     9 

Скокови у воду 2        2 

Бадминтон 4        4 

Кошарка 10 12 2 2     26 

Кошарка 3x3  14 2 2     18 

Боћање 3        3 

Бодибилдинг 7   2     9 

Куглање 2        2 

Бокс 4 8 4 2     18 

Плес 2      1 1 4 

Мачевање 2        2 

Фудбал 8 18 3 3     32 

Хокеј на леду 4        4 

Ју јутсу 3        3 

Џудо 6 12 2 2     22 

Карате  16 2 3     21 

Кикбокс 4 7 2 1   3 3 20 

Паратлетика 3 3       6 

Пауерлифтинг 2        2 

Веслање 10 12 7 2 2 4 1 1 39 

Рагби лига 4 2 1 1   1 1 10 

Самбо 4        4 

Савате 3        3 

Стерљаштво 6 14     1 1 22 

Спортско пењање 3        3 

Стони тенис  5       5 

Парастони тенис  4       4 
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Теквондо 5 12 2 2     21 

Тенис 4 12 2    1 1 20 

Триатлон 3 3 3 1 1 1   12 

Туг оф Вор 2        2 

Одбојка 12 14       26 

Рвање 8 20 5 4     37 

Дизање тегова 6 14  6   1 1 28 

Рукомет 10 15 3 3     31 

Ватерполо 4 18 2 2   1 1 28 

Пливање          

Дисциплина 800м и више 1  1      2 

Дисциплине 200-400м 4 6 3 2     15 

Дисциплине 100м или 

мање 
9 1 2 2   1 1 16 

Атлетика          

Дисциплине скокови 2 5 1 1     9 

Дисциплине 3000м и 

дуже 
1 2 2      5 

Дисциплине  800-1500м 1 2 1      4 

Дисциплине спринт 4 2 1 1     8 

Дисциплине бацања  5 4 1 1     11 

Кајак          

Дисциплине 1000м 2 8 4 4 1 1   20 

Дисциплине  500м 4 4 1 1     10 

Дисциплине 200м 4 4 1 1     10 

Бициклизам          

Друм 6 5 9 2     22 

МТБ 4 5 2 1 2 4   18 
 

Укупно 197 291 71 55 6 10 11 11 652 
          

          

МЕЂУНАРОДНЕ ДОПИНГ КОНТРОЛЕ 
Спортови/дисциплине 

На 

такмичењу 

Изван 

такмичења 
ЕСА ГХРФ 

ГХ из 

крви 

АБП из 

крви 
ИРМС 

Стероидни 

профил 

Укупно по 

спортовима 

Атлетика 4 1   1 1   7 

Ватерполо 12 7 2 7     28 
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Подводни спортови 6    2    8 

Савате 4 1  1     6 

Одбојка 16        16 

Триатлон 2        2 

Спортски риболов 2        2 

Рвање 76  9 7     92 

Бокс 57 1 9 6     73 

ММА  8  7     15 

Паратеквондо  2       2 

Пливање          

Дисциплине 100m и мање  6 1 1     8 

Дисциплине 200-400m  2       2 

Теквондо  6 1 1     8 

Кикбокс  4 2      6 
 

Укупно 179 38 24 30 3 1   275 

 

ЕСА - Erythropoietin stimulating agents from urine / анализа еритропоетин стимулирајућих агенса из 

урина   

ГХРФ - Growth Hormone Releasing Factors from urine / анализа присуства ослобађајућих фактора 

хормона раста из урина   

ГХ  - Growth Hormone from blood / анализа присуства хормона раста из серума крви 

АБП - Athlete biological passports hematological / анализа крвних параметара за биолошки пасош 

спортисте  

ИРМС  - Isotope ratio mass spectrometry in urine samples / ИРМС анализа 

 

Све допинг контроле, почев од средине марта 2020. године, спроводе се по процедурама за 

спровођење допинг контрола у време епидемије КОВИД 19 које је утврдила Светска 

антидопинг агенција. 

 

2. ПОВРЕДЕ АНТИДОПИНГ ПРАВИЛА 

У 2021. години откривено је 10 повреда антидопинг правила, а процесуиране су и 4 повреде 

из 2020. године. Такође, у току су и 3 поступка за утврђивање повреда антидопинг правила 

против наших спортиста од стране иностраних антидопинг организација, а 1 нашег спортисту 

је казнила инострана антидопинг организација. 

 

Откривене су повреде антидопинг правила у следећим спортовима: 

 

1) џудо – спортиста је био допинг позитиван на забрањену супстанцу кокаин, кажњен 

је од стране Џудо савеза Србије са 3 месеца забране учешћа у спорту, као и са 

дисквалификацијом резултата; 
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2) кајак – спортисткиња је користила забрањени метод, кажњена је од стране 

Кајакашког савеза Србије са 6 месеци забране учешћа у спорту; 

 

3) пауерлифтинг– спортиста је био допинг позитиван на забрањене супстанце: 

ефедрин, метаболити метандиенона и тренболон, кажњен је од стране Пауерлифтинг 

савеза Србије са 4 године забране учешћа у спорту, као и са дисквалификацијом 

резултата; 

 

4) бодибилдинг – спортиста је био допинг позитиван на забрањене супстанце: 

кленбутерол, метаболити метандиенона и тренболон. Признао је повреду и потписао 

споразум са АДАС по коме је кажњен са 3 године забране учешћа у спорту, као и са 

дисквалификацијом резултата; 

 

5) бодибилдинг – спортисткиња је била допинг позитиван на забрањене супстанце: 

метаболити дехидрохлорметилтестостерона  и станозолол. Признала је повреду и 

потписала споразум са АДАС по коме је кажњена са 3 године забране учешћа у 

спорту, као и са дисквалификацијом резултата; 

 

6) бодибилдинг – спортиста је био допинг позитиван на забрањене супстанце: - 19-

норандростерон, хидрохлортиазид и станозолол. Признао је повреду и потписао 

споразум са АДАС по коме је кажњен са 3 године забране учешћа у спорту, као и са 

дисквалификацијом резултата; 

 

7) бодибилдинг – спортисткиња је била допинг позитиван на забрањене супстанце: 

метаболити дехидрохлорметилтестостерона  и станозолол. Признала је повреду и 

потписала споразум са АДАС по коме је кажњена са 3 године забране учешћа у 

спорту, као и са дисквалификацијом резултата; 

 

8) бокс – спортиста је био допинг позитиван на забрањену супстанцу фуросемид. 

Поступак се води пред Боксерским савезом Србије, а о његовом исходу АДАС у 

тренутку састављања извештаја још увек није обавештена; 

 

9) бодибилдинг – спортиста је био допинг позитиван на забрањене супстанце: 

болденон, хидрохлортиазид, станозолол и тренболон. Поступак се води пред Савезом 

Србије за боди билдинг, фитнес, боди фитнес и аеробик, а о његовом исходу АДАС у 

тренутку састављања извештаја још увек није обавештена; 

 

10) кошарка – спортиста је користио и поседовао забрањену супстанцу. Поступак се 

води пред Кошаркашким савезом Србије, а о његовом исходу АДАС у тренутку 

састављања извештаја још увек није обавештена. 

 

Процесуиране су и 4 повреде антидопинг правила из 2020. године у следећим спортовима: 
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1) бокс – спортиста је био допинг позитиван на забрањену супстанцу норандростерон,  

кажњен је од стране Боксерског савеза Србије са 2 године забране учешћа у спорту, 

као и са дисквалификацијом резултата; 

 

2) бокс – спортиста је био допинг позитиван на забрањене супстанце 

метилхексанамин, метаболит дехидрохлорметилтестостерон и метандиенон, кажњен је 

од стране Боксерског савеза Србије са 4 године забране учешћа у спорту, као и са 

дисквалификацијом резултата; 

 

3) бокс – спортиста је био допинг позитиван на забрањену супстанцу кокаин, кажњен 

је од стране Боксерског савеза Србије са 2 године забране учешћа у спорту, као и са 

дисквалификацијом резултата; 

 

4) галоп – галопско грло је било допинг позитивно на забрањене супстанце кофеин, 

теофилин и капсаицин, кажњено је од стране Жалбеног Већа за антидопинг прекршаје 

Антидопинг одбора са дисквалификацијом резултата и 1 месецом забране учешћа у 

галопским тркама, док је тренер као одговорно лице кажњен са 1 годином забране 

вршења дужности тренера. 

 

Тренутно су у току три поступка за утврђивање повреда антидопинг правила против наших 

спортиста од стране иностраних антидопинг организација: 

 

1) у рагбију против нашег спортисте допинг позитивног на забрањену супстанцу 

инпамид, поступак води национална антидопинг организација Француске; 

 

2) у боксу против наше спортисткиње допинг позитивне на забрањену супстанцу 

фуросемид, поступак води Међународни боксерски савез АИБА, преко Међународне 

агенције за тестирање ИТА; 

 

3) у рукомету против нашег спортисте допинг позитивног на забрањену супстанцу 

кокаин, поступак води Европски рукометниу савез ЕХФ.   

 

Пливач који има и наше држављанство и држављанство БиХ, допинг позитивн на хигенамин, 

кажњен је од стране националне антидопинг организације БиХ – АДА БИХ са 2 године 

забране учешћа у спорту и са дисквалификацијом резултата. 

 

У извештајном периоду установљено је и 5 случајева допинга коња: 3 у галопу (грла Анкара, 

Алкатраз и Еискониг) и 2 у касу (грла Иан Јанис АТ, Оксана). У случају грла Анкара и 

Алкатраз, тренер је као одговорно лице кажњен са 1 годином забране тренирања галопских 

грла и 90000 динара, док су грла кажњена са суспензијама од по 1 месец. У случају грла Иан 

Јанис АТ, тренер је као одговорно лице кажњен са 1 годином забране тренирања касачких 

грла и 300000 динара, док је грло кажњено са суспензијом од 3 месеца. У случају грла Оксана, 
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тренер је као одговорно лице кажњен са 6 месеца забране тренирања касачких грла и 200000 

динара, док је грло кажњено са суспензијом од 3 месеца. О исходу случаја Еискониг, АДАС у 

тренутку састављања извештаја није још увек обавештена од надлежног савеза. 

 

3. АНТИДОПИНГ ЕДУКАЦИЈА 

 

У 2021. години одржано је 17 антидопинг предавања, док је електронску антидопинг 

едукацију прошло 1725 лица, укључујући ту и спортисте стипендисте који су похађали две 

обавезне антидопинг едукације. 

 

4. ИЗУЗЕЋЕ ЗА ТЕРАПЕУТСКУ УПОТРЕБУ   

 

У 2021. години одобрено је 7 изузећа за терапеутску употребу већином за системску примену 

кортикостероида. 

 

5. МИШЉЕЊЕ О СУПЛЕМЕНТИМА И ЛЕКОВИМА 

 

У 2021. години издато је: 

 

- 109 мишљења о суплементима на захтеве поднете путем сајта АДАС; 

- 687 мишљења о суплементима на захтеве поднете од стране спортских савеза и  

- 72 мишљења о лековима на захтеве поднете путем сајта АДАС. 

 

6. ОСТАЛЕ АКТИВНОСТИ АДАС У ИЗВЕШТАЈНОМ ПЕРИОДУ И ИНФОРМАЦИЈЕ 

 

1) АДАС је успешно прошла последњу ревизију рада коју је спровела Светска антидопинг 

агенција, а која је почела 2019. и трајала две године. Према потврдама Светске антидопинг 

агенције, рад АДАС је и нормативно и квалитативно усаглашен са Светским антидопинг 

кодексом и међународним стандардима.  

 

2) Усвојен је Закон о изменама и допунама Закона о спречавању допинга у спорту. Овај Закон 

је објављен у "Службеном гласнику РС", бр. 47/2021 од 10.5.2021. године, а ступио је на снагу 

18.5.2021. године.  Представници АДАС су били ангажовани у раду радне групе која је 

припремала нацрт Закона, као и у јавним расправама и свим другим процесима који су 

пратили усвајање овог Закона. У складу са изменама које је Закон донео, усвојен је нови 

Статут Антидопинг агенције ("Сл. гласник РС", бр. 95/2021), као и Правилник о допинг 

контроли на спортским такмичењима и изван такмичења. 

 

3) У поступцима јавних набавки закључени су оквирни споразуми и уговори са 

акредитованом лабораторијом у Аустрији Сеиберсдорф Лабор ГмбХ за вршење анализа и са 

швајцарским произвођачем Берлингер Специал АГ за набавку китова за допинг контролу и 

пратеће опреме. Оквирни споразуми су у оба случаја закључени на период од 48 месеци.  
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4) Представници АДАС укључени су у две радне групе Министарства омладине и спорта 

Републике Србије: Радна група за израду Националне стратегије развоја спорта за период од 

2021. до 2031. године и Акционог плана за њено спровођење и Радна група за израду нацрта 

Закона о изменама и допунама Закона о спорту. Обе групе су до сада одржале по две седнице. 

 

5) АДАС допинг контролори су успешно прошли едукацију за интернационалне допинг 

контролоре организовану од стране ИТА (Међународне агенције за тестирање). Тиме су 

стекли лиценцу за рад на највећим светским такмичењима у организацији велики 

интернационалних федерација. 

 

6) Припремљени су модели спортских правила које национални спортски савези морају да 

усвоје, односно ускладе према Закону о изменама и допунама Закона о спречавању допинга у 

спорту и исти су објављени на веб сајту АДАС и достављени свим спортским савезима. 

 

7) АДАС је кроз заједнички пројекат Светске антидопинг агенције и ЦЕАДО, добила 

задужење да менторише НАДО Северне Македоније у процесу усклађивања са Светским 

антидопинг Кодексом 

 

8) АДАС допинг контролори за спортисте и допинг контролори за коње прошли су редовни 

процес сертификације кроз онлајн тестове. 

 

9) Извршни одбор Светске антидопинг агенције именовао је др Милицу Вукашиновић Весић, 

за члана Сталног комитета за здравље, медицину и истраживања. Стални комитет Светске 

антидопинг агенције, броји само 12 чланова изабраних из целог света, који представљају сам 

врх спортске медицине у свету и једно је од најугледнијих и најпрестижнијих тела Светске 

антидопинг агенције. 


