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Назив циља програмске активности/пројекта

Базна Циљна вредност

вредност у 2020.

Број допинг анализа спортиста комада
1048

(2017) 850 245

извор верификације

Др Милица Вукашиновић-Весић

УСТАНОВА ИЗ ОБЛАСТИ АНТИДОПИНГА
Развој система спорта

Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања: 
                Најзначајнија достигнућа у спровођењу ПА је потпуна реализација допинг контрола као основне активности 
АДАС, а у складу са планом допинг контрола, где не  можемо очекивати потпуну  реализацију ове активности са 
циљаном вредношћу за 2020 годину.  АДАС услед проглашења ванредног стања пандемије  Covid-19 има проблем у 
реализацији ПА, те самим тим долази до  значајнијих одступања. Надамо се да ће резултати провођења ПА бити 
побољшани, када крену спортска такмичења, а самим тим да се испуни основни циљ, а то је те смањивање броја 
допинг позитивних и подизање нивоа свести о антидопингу код наших спортиста што је и тренд последњих година.

Допинг контроле

САЈТ АДАС- Извештај о раду АДАС

Смањење броја допинг позитивних у спорту

Назив индикатора Јединица мере Остварена 
вредност у 2020.

Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
                    Одступање  одрађених допинг  анализа узорака спортиста  за 
првих шест месеци 2020 године на циљану вредност настало је услед 
проглашења ванредног стања пандемије Covid-19  и обуставом свих 
такмичења, те се надамо да ће планирани број допинг контрола спортиста 
бити увећан у наредном периоду, а све је у директној корелацији са  
пандемијом Covid-19.



Назив циља програмске активности/пројекта

Базна Циљна вредност

вредност у 2020.

 Број допинг анализа коња комада
60

(2017) 55 6

извор верификације

Назив циља програмске активности/пројекта

Базна Циљна вредност

вредност у 2020.

Број одржаних  едукација и обука број 55
(2017) 55 12

извор верификације

Назив циља програмске активности/пројекта
Базна Циљна вредност

вредност у 2020.

Број мишљења о суплементима и лековима и анализа 
суплемената

Број мишљења о 
леку + Број 
мишљења о 
суплементу

513
(2017) 550 386

извор верификације
  Формула за израчунавање:  мишљења о леку+мишљења о суплементу+анализирани 
суплементи                                                                                                  САЈТ АДАС- Извештај о 

раду АДАС

Повећање свести о штетности  допинга у спорту

Назив индикатора Јединица мере Остварена 
вредност у 2020.

Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
                      У првој половини 2020 године издато је 386 мишљења о 
суплементима и лековима што је очекивана вредност за дате услове и 
смањен интезитет тренинга и такмичења и проглашења ванредног стања 
пандемије Covid-19.

Повећање свести о штетности  допинга у спорту

Назив индикатора Јединица мере Остварена 
вредност у 2020.

  Формула за израчунавање:  мишљења о леку+мишљења о суплементу+анализирани 
суплементи                                                                                                САЈТ АДАС- Извештај о раду 

АДАС

               До проглашења ванредног стања спроведено је 12 едукација у виду 
предавања. Након тога због забране окупљања, комплетна едукација је 
пребачена на електронску платформу. Едукација за стипендисте и базична 
едукација за све спортске раднике, такође се спроводи електронски преко 

                    Одступање  одрађених допинг  анализа узорака коња  за првих 
шест месеци 2020 године на циљану вредност настало је услед времена 
такмичења у коњичком спрту које се одржава у периоду мај-октобар, a које 
се поклапа са пандемијом Covid-19 и обуставом свих такмичења, те се 
надамо да ће планирани број допинг контрола коња бити увећан у наредном 
периоду, а све је у директној корелацији са  пандемијом Covid-19.

Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора

Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора

Смањење броја допинг позитивних у спорту

Назив индикатора Јединица мере Остварена 
вредност у 2020.

САЈТ АДАС- Извештај о раду АДАС


