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1. ДОПИНГ КОНТРОЛА  

У извештајном периоду спроведено је 1310 допинг анализa узорака спортиста (703 у оквиру 

националног програма тестирања - 249 на такмичењу, а 454 изван такмичења, а 607 у оквиру 

међународног - 526 на такмичењу, а 81 изван такмичења).  

 

Од 1310 допинг анализа узорака спортиста, спроведено је 529 стандардних анализа урина на 

такмичењу, 330 стандардних анализа урина изван такмичења, 134 ЕСА анализа (еритропоетин 

стимулирајућих агенса), 74 АБП анализа параметара за биолошки пасош спортиста, 61 ГХ 

анализа на присуство хормона раста у крви, 117 ГХРФ анализа ослобађајућих фактора 

хормона раста из урина, 4 ИРМС анализа, 4 анализе стероидних профила као и 57 анализа 

крви и урина за ИТА.  

 

Укупно у 2022. години спроведено је 45 доппинг контрола коња. 

 

Табеларни преглед спроведених контрола у 2022. години: 

 

СПРОВЕДЕНЕ АНАЛИЗЕ У 2022. ГОДИНИ 

ГХРФ 

Хормон раста из урина 
117 

ЕСА из урина 134 

ГХ 

Хормон раста из крви 
61 

АБП 

Параметри за биолошки пасош спортиста 
74 

Стандардна анализа урина изван такмичења 330 

Стандардна анализа урина на такмичењу 529 

ИРМС анализа 4 

Стероидни профил 4 

Анализе крви и урина за ИТА 57 

УКУПНО 1310 
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Како је планирани број контрола у 2022. години био ~1050 допинг контрола, план допинг 

контроле је не само реализован, већ и значајно премашен. До овога је дошло услед већег броја 

међународних такмичења у нашој земљи, на којима је АДАС успешно спровела допинг 

контроле у 2022. години:  

 

- Светско атлетско првенство у дворани Београд22 (World Athletics Indoor Championships 

Belgrade22), у Београду, од 18. до 20.3.2022. године; 

- Светски куп у мачевању, у Београду, 16. до 17.4.2022. године; 

- Светско првенство у роњењу на дах (World Freediving Indoor Championship) у Београду, од 

10. до 16.6.2022. године; 

- Европско јуниорско првенство и Европско првенство за млађе сениоре у кајаку, Београд,  23. 

до 26.6.2022. године; 

- ФИНА ватерполо првенства (FINA Women’s & Men’s Youth Water Polo Championships), у 

Београду, од 31.7. до 8.8.2022. године и од 11.8. до 19.8.2022. године; 

- Европско самбо првенство (2022 European SAMBO Championships), у Новом Саду, од 15. до 

18.9.2022. године; 

- Светско првенство у рвању 2022, у Београду, од 10. до 18.9.2022. године; 

- Међународни турнин у теквондоу – Галебов трофеј Београда, у Београду, од 29. до 

30.10.2022. године.  

 

2. ПОВРЕДЕ АНТИДОПИНГ ПРАВИЛА 

У извештајном периоду откривене је 2 повреде антидопинг правила, а 1 нашег спортисту је 

казнила инострана антидопинг организација. 

 

Откривене су следеће повреде антидопинг правила: 

 

1) рукомет – спортиста који је био допинг позитиван на забрањену супстанцу 

сибутрамин, кажњен је од стране Рукометног савеза Србије са две године забране 

учешћа у спорту. У жалбеном поступку, Антидопинг одбор је умањио казну 

спортистим тако да иста износу једну годину забране учешћа у спорту; 

 

2) касачке трке – Српски касачки савез је казнио власника и тренера грла које је било 

у касачкој трци допинг позитивно на забрањене супстанце канабидиол и 

канабидиолска киселина, са 6 месеци забране тренирања и вожње касачких грла и 

200.000 РСД новчане казне. Грло је кажњено дисквалификацијом резултата и са 3 

месеца суспензије. У жалбеном поступку, Антидопинг одбор је одбио жалбу и 

потврдио одлуку Српског касачког савеза. 

 

Међународни савез за обарање руку WAF казнио је нашег спортисту који је био на 

међународном такмичењу допинг позитиван на забрањену супстанцу метандиенон са четири 

године забране учешћа у спорту 
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3. АНТИДОПИНГ ЕДУКАЦИЈА 

 

АДАС је одржала 19 антидопинг едукација за спортисте и тренере.  

 

У оквиру електронске антидопинг едукације, у 2022. години едуковано је 1414 лица. 

 

4. ИЗУЗЕЋЕ ЗА ТЕРАПЕУТСКУ УПОТРЕБУ   

 

У извештајном периоду одобрено је 10 изузећа за терапеутску употребу. 

 

5. МИШЉЕЊЕ О СУПЛЕМЕНТИМА И ЛЕКОВИМА 

 

У извештајном периоду издато је: 

 

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

- 289 мишљења о суплементима на захтеве поднете од стране спортских савеза; 

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

 

6. ОСТАЛЕ АКТИВНОСТИ АДАС У ИЗВЕШТАЈНОМ ПЕРИОДУ И ИНФОРМАЦИЈЕ 

 

1) У процесу провере нормативне и квалитативне усаглашености рада АДАС са Светским 

антидопинг кодексом, пратећим међународним стандардима и техничким документима 

Светске антидопинг агенције, који на годишњем нивоу Светска антидопинг агенција 

спроводи над свим антидопинг организацијама, АДАС је проглашена као потпуно усаглашена 

антидопинг организација односно „Code Compliance“ организација. 

 

2) АДАС је као ментор Агенције за спорт и младе Републике Северне Македоније, одређен од 

стране Светске Антидопинг агенције, помогла у изради предлога Закона о спречавању 

допинга у спорту Републике Северне Македоније. 

 

3) Успешно су реализована два међународна пројекта на којима је АДАС учествовала: 

"Understanding and promoting Whistleblowing on Doping irregularities in the EU" и „I value“ 

 

4) Потписан је уговор са Светском антидопинг агенцијом за превод едукативне платформе 

АДЕЛ на српски језик. 

 

5) У оквиру ЦЕАДО, потписан је меморандум о сарадњи са Светском антидопинг агенцијом. 

 

6) АДАС је учествовала на Сајму спорта у организацији Спортског савеза Србије, од 23. до 

25.9.2022. године и у оквиру сајма је презентовала пројекат "Understanding and promoting 

Whistleblowing on Doping irregularities in the EU".   


