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СТАТИСТИКАУОБЛАСТИСПОРТА 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
Министарство омладине и спорта 

Антидопинг агенција Републике Србије 
 

 

 

На основу члана 18. став 2. Закона о званичној статистици („Службени гласник РС”, број 
104/09) и члана 8. став 1, Закона о Народној скупштини је донела Одлуку о програму званичне 
статистике за период 2011-2015. године. 

 

  

Државна институција Антидопинг агенција Републике Србије 

Година оснивања 2005. година 

Адреса Трг Републике 3 

ПИБ 104231967 

Матични број 17640771 

Завршни финансијски извештај на сајту (укуцати - навести линк) 
Завршни рачун се не објављује на сајту, доставља се 
Управи за трезор, као и Министарству омладине и спорта 
које га укључује у консолидовани завршни рачун. 

Годишњи извештај о раду на сајту (укуцати – навести линк) http://www.adas.org.rs/informacije/izvestaji/ 

Wеb www.adas.org.rs 

Решење из АПРа на сајту (укуцати / навести  линк) Установа регистрована у Привредном суду у Београду, 
регистарски уложак 5-889-00 

Статут на сајту (укуцати / навести  линк) http://www.adas.org.rs/wp-
content/uploads/dokumenti/statut.pdf 

E-mail info@adas.org.rs  

Телефон +381 11 4064 136 

Директор  Др Милица Вукашиновић-Весић 

Лице одговорно за исправност података Бојан Вајагић 

Контакт лица одговорног за исправност података (телефон и е-mail) +381 11 4064 136 bojan.vajagic@adas.org.rs   
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Редни 
број П а р а м е т р и За текућу годину 

1.  Укупан број запослених   7 

2.  Број запослених стручњака у спорту из области био-медицинских наука  3 

3.  Број запослених из обалсти спорта и физичког васпитања 0 

4.  Број запослених из осталих обалсти природних или друштвено хуманистичких 
наука 4 

5.  Сектори (центри, одељења..)  

3 - Одсек за допинг контролу, 
Одсек за опште послове и 

Одсек за материјално –
финансијско пословање 

6.  Припадност интернационалној (међународној) унији или организацији (Свет и 
Европа) – назив, скраћени назив,седиште и сајт ; 

Светска антидопинг агенција 
(WADA), Монтреал, Канада 

https://www.wada-ama.org/ 
7.  Председник међународне кровне организације Craig Reedie 

8.  Усвојена Стратегија развоја организације и Акциони план  (Назив, датум усвајања, 
линк на сајту) 

Сагледавајући Стратегију 
развоја спорта у Републици 

Србији за период 2014-2018. 
године и Акциони план за њену 

примену („Службени гласник 
РС“, бр. 1/15), АДАС је 

24.2.2015. године утврдила 
Програм по активностима за 

2015. годину.  
Програм је достављен МОС, а 

доступан је на увид у 
просторијама АДАС 

9.  Организација годишњих научних скупова (Назив, време одржавања) 

Први конгрес о превенцији 
допинга у спорту, Београд, 

7.7.2015. 
 

2007-2014 одржано je осам 
антидопинг семинара.   

. 
2007-2014 у сарадњи са 

Удружењем за медицину 
спорта Србије организовали 
смо  три конгреса медицине 
спорта и четири конгреса о 

дијетететским суплеменатима 

10.  Организација стручних скупова /семинари, иновација знања.. (Назив, време 
одржавања) 

25 антидопинг едукација у 
складу са обавезама из Закона о 
спречавању допинга у спорту у 

2015. години (до 15.7.2015).  
 

Укупно одржано преко 400 
антидопинг предавања (у 

периоду од 2007-2015). 
 

2 онлајн едукације: 
Едукација за спортисте 
(„Основна антидопинг 

едукација”): 
http://antidoping.smas.org/course/

view.php?id=14 
Едукација за лекаре опште 

праксе („Информисаност 
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лекара опште праксе о допинг 
супстанцама у лековима”): 

http://akademija.smas.org/course/
view.php?id=13 

11.  Издаваштво / часопис или годишњак- назив, врста и периодика Службени билтен АДАС, 
повремено 

12.  

Назив и врсте евиденција које поседује институција 11 збирки података о личности 
пријављених у Централни 

регистар (Евиденција 
тестираних спортиста, 

Еиденција изузећа за 
терапеутску употребу, 

Евиденција образаца о локацији 
спортиста из регистроване тест 

групе,. Евиденција повреда 
антидопинг правила – као 

евиденције из области 
антидопинг активности, уз 7 
евиденција из кадровских и 

финансијских области) 

13.  

Хуманитарне активности (реализоване и у току): Назив активности (кампање), 
дужина трајања 

У 2015. нисмо били 
организатори хуманитарних 

активности. Учествовали смо у 
акцијама http://floodrelief.gov.rs/ 

и http://www.pss.rs/nepal/ и на 
насловној страни сајта 

линковали банере за ове акције. 
 

У 2011. АДАС је ЈП МРЕЖЕ 
МОСТ у циљу помоћи у раду   
спортског програма медија на 

територији Косова и Метохије 
поклонио камеру типа 

Панасоник СДР-С45ЕП-С, 10 
примерака публикације “Друга 
страна медаље” и 5 примерака 

публикације “100 питања о 
допингу” и мини лап топ типа 

ACER. 

14.  Број и врсте Стручних оспособљавања, лиценцирања, сертификација које реализује 
агенција 

Именовање овлашћених допинг 
контролора 

15.  

Партнерска едукативна установа Сарађујемо са Удружењем за 
медицину спорта Србије, као и 
са другим стручним спортским 
удружењима и организацијама 

у области спорта на 
спровођењу антидопинг 

едукације. 

16.  Системске иницијативе у националном спорту ( Аманах, библиографија, батерије 
тестова, истраживања, анализе...) 

У 2015. није било системске 
иницијативе од стране АДАС 

17.  

Најзначајнији системски пројекти – национални ниво (Назив пројекта и значај) У складу са Стратегијом 
развоја спорта у Републици 

Србији за период 2014-2018. 
године и Акционим планом за 

њену примену („Службени 
гласник РС“, бр. 1/15), АДАС 
спроводи следеће активности 

или учествује у њима 
1) Развој научноистраживачког 

рада из области физиологије 
напора и дијететике, као и 

антидопинга 

http://floodrelief.gov.rs/
http://www.pss.rs/nepal/
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2) Повећање броја допинг 
контрола и довођење на 

годишњи ниво сличан ономе 
који имају друге државе 

сличног броја становника и 
величине, уз задржавање 

квалитета рада 
3) Наставак и јачање 

антидопинг едукације 
3) Обезбеђивање адекватних 

услова за рад антидопинг 
агенције 

4) Доношење подзаконских 
аката и аката које доноси 

Антидопинг агенција 
Републике Србије из Закона о 
спречавању допинга у спорту. 

Значај је национални 

18.  

Најзначајнији системски пројекти – међународни ниво (Назив пројекта и значај) - Усклађивање националне 
регулативе са Светским 
антидопинг кодексом у 

сарадњи са Светском 
антидопинг агенцијом. Значај је 
национални, јер је усклађеност 
услов за равноправан третман 

нашег спорта на међународном 
нивоу. 

- Учешће  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 је АДАС 

представила резултате студије 
спроведене у Србији, указујући 

на велики проценат лекова и 
суплемента на тржишту Србије 

који имају илегалну порекло 
или нису званично одобрени. 

Значај је међународни и 
национални, јер негативни 

ефекти тих супстанци могу 
озбиљно да угрозе здравље и 

представљају велику опасност 
посебно за физички активне 
људе који у конзумирају ту 
врсту производа у великим 

количинама.  

19.  

Националне препоруке (Навести линк) у РС http://www.adas.org.rs/suplement
i/doping-free/ 

 
http://www.adas.org.rs/suplement

i/zahtev-za-misljenje-o-
suplementu/ 

 
http://www.adas.org.rs/tue/zahtev

-za-misljenje-o-leku/  
20.  Број извршених контрола у току године на националним текмичењима (у РС) – На националним такмичењима 

http://www.adas.org.rs/suplementi/doping-free/
http://www.adas.org.rs/suplementi/doping-free/
http://www.adas.org.rs/suplementi/zahtev-za-misljenje-o-suplementu/
http://www.adas.org.rs/suplementi/zahtev-za-misljenje-o-suplementu/
http://www.adas.org.rs/suplementi/zahtev-za-misljenje-o-suplementu/
http://www.adas.org.rs/tue/zahtev-za-misljenje-o-leku/
http://www.adas.org.rs/tue/zahtev-za-misljenje-o-leku/
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приказати резултат из претходне године у 2014. години спроведено је 
679 допинг контрола спортиста 

и 56 допинг контрола коња 

21.  
Број извршених контрола на међународним такмичењима - приказати резултат из 
претходне године 

На међународним такмичењима 
у 2014. години спроведено је 46 

допинг контрола спортиста 

22.  
Укупан број допингованих спортиста у РС – приказати резултат из претходне 
године 

У 2014. години имали смо 4 
допинг позитивних спортиста и 

6 допинг позитивних коња   

23.  
Закон о спречавању допинга у спорту – навести линк  http://paragraf.rs/propisi_downloa

d/zakon_o_sprecavanju_dopinga_
u_sportu.pdf 

   

 

 

Финансијски аспекти / Влада Републике Србије / Министартво омладине и 
спорта 

2012 
(изражено у 
динарима) 

2013 
(изражено у 
динарима) 

2014 
(изражено у 
динарима) 

2015 
(изражено у 
динарима) 

Називи финанираних програма у складу са 
Општим интересом у области спорта РС     

1. Годишњи буџет 
24.533.000 30.176.000 35.358.000 29.982.000 

2. Сопствени приходи 
10.791.000 7.358.000 7.358.000 9.483.000 

 УКУПНО 35.324.000 37.534.000 42.716.000 39.465.000 

 

 

 

Евиденција представника у телима међународне антидопинг организације или федерације 

Редни 
број 

 
Име и презиме 

 

 
Назив тела Функција  Стаж у телима 

(од –до) 

1. Др Ненад Дикић  
UEFA   Члан експертског 

панела,  допинг 
контролор 

2006 - 

2. Др Ненад Радивојевић  UEFA    Допинг контролор  2008- 

3.  Др Јелена Облаковић Бабић UEFA     Допинг контролор  2009- 

4. Др Марија Анђелковић UEFA   Допинг контролор 2014- 

5. Др Ненад Дикић  

FIBA Потпредседник 
медицнског већа FIBA 
Europe, FIBA 
supervising doctor 

2008- 

6. Др Марија Анђелковић FIBA FIBA supervising doctor 2009- 

7. Др Ненад Дикић  UIAA Председник 
антидопинг комисије 2007- 

8. Др Марија Анђелковић UIAA Шеф ТУЕ и РТГ 2007- 

9. Др Ненад Дикић  IWWF Председник ТУE 
комисије 2008- 
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10. Др Ненад Дикић  IHF Члан ТУЕ комисије 2014- 

11. Др Ненад Дикић  ISF Члан медицинске 
комисије 2014- 

12. Др Марија Анђелковић EA Антидопинг делегат 2012- 

13. Др Ненад Дикић  FIFA  Допинг контролор 2014- 

     

 

 

 
Евиденција издаваштва 

Стручна област ISBN број Година / 
Издавачка кућа 

Категорија 
публикације 

Стручна литература / Назив и аутор     

1. 

Програм и књига сажетака = 
Programme and Abstract Book / Prvi 
kongres  
o prevenciji dopinga u sportu, Beograd, 
07.07.2015 = First congress on  
prevention of doping in sport, Belgrade, 
07/07/2015/ Група аутора 

Антидопинг 
едукација 

978-86-88449-09-0 
 

2015/Антидопинг 
агенција 

Републике Србије 
и Удружење за 

медицину спорта 
Србије 

Зборник  

2. 
Џепни приручник о допингу 2008-
2015/Антидопинг агенција Републике 
Србије 

Антидопинг 
едукација / 

2008-
2015/Антидопинг 

агенција 
Републике Србије 

Приручник 

3 100 питања о допингу / др Ненад 
Дикић 

Антидопинг 
едукација / 

2007/Антидопинг 
агенција 

Републике Србије 
Књига 

4 БЕЛА КЊИГА "Тимски доктор - 
карика која недостаје"/ Група аутора 

Спортска 
медицина 978-86-906485-7-3 

2009/Антидопинг 
агенција 

Републике Србије 
и Удружење за 

медицину спорта 
Србије 

Зборник  

5 Друга страна медаље = Both sides clean 
/ Марија Миџовић 

Антидопинг 
едукација 987-86-906485-8-0 

2009/Антидопинг 
агенција 

Републике Србије 
Књига 

6 Практична спортска исхрана / Луиз 
Бурк 

Спортска 
исхрана 978-86-906485-9-7 

2009/Антидопинг 
агенција 

Републике Србије 
и Удружење за 

медицину спорта 
Србије 

Књига 

7 

Европске препоруке за учествовање у 
рекреативном и такмичарском 
спорту/Антидопинг агенција 
Републике Србије и Удружење за 
медицину спорта Србије 

Спортска 
медицина / 

2007/Антидопинг 
агенција 

Републике Србије 
и Удружење за 

медицину спорта 
Србије 

Приручник 

      

 
 

 
Библиотека / Евиденција литературе 

Стручна област ISBN број Година / 
Издавачка кућа 

Категорија 
публикације 
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Стручна литература / Назив и аутор     

1. 

Програм и књига сажетака = 
Programme and Abstract Book / Prvi 
kongres  
o prevenciji dopinga u sportu, Beograd, 
07.07.2015 = First congress on  
prevention of doping in sport, Belgrade, 
07/07/2015/ Група аутора 

Антидопинг 
едукација 

978-86-88449-09-0 
 

2015/Антидопинг 
агенција 

Републике Србије 
и Удружење за 

медицину спорта 
Србије 

Зборник  

2. 
Џепни приручник о допингу 2008-
2015/Антидопинг агенција Републике 
Србије 

Антидопинг 
едукација / 

2008-
2015/Антидопинг 

агенција 
Републике Србије 

Приручник 

3 100 питања о допингу / др Ненад 
Дикић 

Антидопинг 
едукација / 

2007/Антидопинг 
агенција 

Републике Србије 
Књига 

4 БЕЛА КЊИГА "Тимски доктор - 
карика која недостаје"/ Група аутора 

Спортска 
медицина 978-86-906485-7-3 

2009/Антидопинг 
агенција 

Републике Србије 
и Удружење за 

медицину спорта 
Србије 

Зборник  

5 Друга страна медаље = Both sides clean 
/ Марија Миџовић 

Антидопинг 
едукација 987-86-906485-8-0 

2009/Антидопинг 
агенција 

Републике Србије 
Књига 

6 Практична спортска исхрана / Луиз 
Бурк 

Спортска 
исхрана 978-86-906485-9-7 

2009/Антидопинг 
агенција 

Републике Србије 
и Удружење за 

медицину спорта 
Србије 

Књига 

7 

Европске препоруке за учествовање у 
рекреативном и такмичарском 
спорту/Антидопинг агенција 
Републике Србије и Удружење за 
медицину спорта Србије 

Спортска 
медицина / 

2007/Антидопинг 
агенција 

Републике Србије 
и Удружење за 

медицину спорта 
Србије 

Приручник 

      

 
 
 
 

Евиденција истраживања и анализа 

Редни број Назив  

 
Врста истраживања 

(фундаментална, стратешка, 
примењена, развојна..) 

Година реализације 

    

1.  1. конгрес о дијететским суплементима стратешка, примењена, развојна 2007 

2.  2. конгрес о дијететским суплементима стратешка, примењена, развојна 2009 

3.  3. конгрес о дијететским суплементима стратешка, примењена, развојна 2011 

4.  4. конгрес о дијететским суплементима стратешка, примењена, развојна 2013 

5.  Evidence based – листа забрањених фундаментална, развојна 2012 



8 
 

средстава 

6.  
5. конгрес медицине спорта и спортских 
наука – нови приступи нова сазнања 

стратешка, примењена, развојна 2012 

7.  Процена хидрираности кошаркаша стратешка, примењена, развојна 2011 

8.  

Процена укупног психофизичког 
здравља и превентивни приступ код 
припадника специјалне 
антитерористичке јединице (САЈ)  

фундаментална, стратешка, 
примењена, развојна 

2014 

9.  Ко је твој тим стратешка 2013 

10.  

Sports physicians, ethics and antidoping 
governance: between assistance and 
negligence 

примењена, развојна 2013 

11.  

Утицај алергена из хране на здравље и 
спортске перформансе код елитних 
спортиста 

примењена, развојна 2015 

12.  
Утицај суплементације пробиотиком на 
имуни систем врхунских спортиста 

примењена, развојна 2015 

    

 
 
 

 
Евиденција спортских стручњака  ангажованих  у врхунском спорту који су запослени у АДАСу / лекари, консултанти, чланови 

комисија.. / 
 

 
 

Име и презиме  стручњака у 
спорту 

 

 
Врста ангажмана / лекар, 

масер, физиотарапеут, 
консултант, члан стручног 
штаба, стручне комисије 

савеза, спортски функционер 
(Ген-сек, помоћник министра, 

министар, саветник, 
консултант..) 

 
спорт / репрезентација – клуб / 
савез / струковно удружење / 

државни орган 
 

Резултат / Период 
ангажмана 

    

/ / / / 

    

 
 
 

 
Евиденција истакнутих категорисаних врхунских спортиста (или бивших спортиста)  који су запослени  или су стручни сарадници 

у АДАСу 
 

 
 
 

 
Заслужни спортиста 

 
 

Спортиста међународног разреда 

Спортиста националног 
разреда  

(учешће у елитном 
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Име и презиме спортисте 
 

 

(репрезентативац) националном шампионату) 

    

/ / / / 

    

 
 
 

Просторни (пословни простор) капацитети агенције 

Адреса  Сектори / Одељења Површина објекта  

    

Трг Републике 3 / 121 м2  

    

 
 
 
 
 
 
 

Активности  АДАС-а 

Назив активности Стручна област / Врста 
активности Редовна / Периодична Време иницирања 

активности 
    

Допинг комтрола 
медицина спорта, заштита 

здравља спортиста – антидопинг 
активности  

редовна 2006. 

Антидопинг 
едукација 

медицина спорта, заштита 
здравља спортиста – антидопинг 

активности 
редовна 2006. 

    

 
 
 


