
 

На основу члана 7. и члана 25. став 1. тачка 12) Закона о спречавању 
допинга у спорту („Службени. гласник РС“, број 111/14)  

Управни одбор Антидопинг агенције Републике Србије на седници одржаној 
дана 9.10.2015.године, донео је 

ПРАВИЛНИК 
О ДОПИНГ КОНТРОЛИ НА СПОРТСКИМ ТАКМИЧЕЊИМА И ИЗВАН 

ТАКМИЧЕЊА 
 

I. ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 
Члан 1. 

Овим правилником уређује се допинг контрола која се спроводи на спортским 
такмичењима и изван спортских такмичења, утврђује регистрована тест група 
спортиста и утврђује изглед легитимације допинг контролора Антидопинг агенције 
Републике Србије (у даљем тексту: АДАС). 

Члан 2. 

Допинг контрола је поступак који укључује планирање тестова, избор спортиста 
за тестирање и утврђивање регистроване тест групе спортиста, прикупљањe и руковањe 
узорцима, лабораторијску анализу, вођење резултата, одобравање изузећа за 
терапеутску употребу, прослеђивање информација у вези са доступношћу за тестирање 
изван такмичења, претресе и жалбе. 

Члан 3. 

Допинг контрола спроводи се у складу са Законом о спречавању допинга у 
спорту, Законом о ратификацији Европске конвенције о спречавању допинга у спорту, 
Законом о потврђивању Међународне конвенције против допинга у спорту, овим 
правилником, Светским антидопинг кодексом, међународним стандардима за 
тестирање одобреним од стране Светске антидопинг агенције и Правилником о 
усаглашавању антидопинг правила АДАС са Светским антидопинг кодексом, а у 
случајевима када се допинг контрола предузима на међународном такмичењу на 
територији Републике Србије - под руководством међународног спортског савеза, и по 
правилима тог савеза. 

Допинг контрола животиња спроводи се поред сходне примене аката из става 1. 
овог члана и у складу са антидопинг правилима надлежног међународног и 
националног спортског савеза.  

Антидопинг правила надлежног националног спортског савеза из става 2. овог 
члана примењују се уколико су у сагласности са законом, овим правилником, Светским 
антидопинг кодексом и антидопинг правилима надлежног међународног спортског 
савеза. 

Сви термини и дефиниције из овог правилника имају значење утврђено Законом 
о спречавању допинга у спорту и Светским антидопинг кодексом. 



Члан 4. 

Олимпијски комитет Србије, Спортски савез Србије и други надлежни 
национални спортски савези обавезне су да одреде одговорно лице за надзор над 
спровођењем мера за спречавање допинга у оквиру савеза и за сарадњу са АДАС у 
спровођењу допинг контроле и достављању прописаних аката и  података. 

Члан 5. 

Допинг контрола може се организовати како на такмичењима тако и изван 
такмичења, без претходне најаве. 

Под допинг контролом изван такмичења подразумева се свака допинг контрола 
која није допинг контрола на такмичењу. 

Уколико није другачије утврђено правилима надлежног међународног спортског 
савеза, допинг контрола на такмичењу је свака контрола код које се спортиста бира за 
допинг контролу у вези са учешћем на одређеном спортском такмичењу. 

II. ЛИЦА КОЈА ПОДЛЕЖУ ДОПИНГ КОНТРОЛI 
Члан 6. 

Обавезе утврђене Законом о спречавању допинга у спорту и овим правилником 
у вези допинг контроле примењују се: 

1) на све организације у области спорта које имају седиште на територији 
Републике Србије или обављају спортске активности и делатности на територији 
Републике Србије; 

2) на све спортисте који учествују у обављању спортских активности на 
територији Републике Србије, независно од њиховог држављанства, ако Законом о 
спречавању допинга у спорту и овим правилником није другачије одређено; 

3) на све остале учеснике (посебно особе које помажу спортисти), у 
обављању спортских активности и делатности на територији Републике Србије, 
независно од њиховог држављанства, ако Законом о спречавању допинга у спорту и 
овим правилником није другачије одређено. 

Организације и лица из става 1. овог члана дужни су да сарађују са АДАС и 
службеним лицима АДАС у спровођењу допинг контроле. 

Члан 7. 

Спортисти и други учесници у обављању спортских активности и делатности 
дужни су да дозволе и омогуће обављање допинг контроле. 

Спортисти који одбије, не приступи, избегне или онемогући допинг тестирање, 
изрећи ће се дисциплинска мера због повреде антидопинг правила у складу са чланом 
10.3.1. Светског антидопинг кодекса.  

Као услов за поновно добијање права учешћа на спортским такмичењима после 
истека утврђеног периода забране учешћа на такмичењима, спортиста мора, током било 



ког периода привремене суспензије или забране, да буде на располагању АДАС ради 
обављања тестирања изван такмичења, и мора, на захтев, да достави најновије и тачне 
информације о свом боравишту у складу са чланом 19. овог правилника.  

Уколико се спортиста који припада интернационалној или националној 
регистрованој тест групи повуче, а затим жели да се врати активном такмичењу у 
спорту, неће се моћи такмичити на интернационалним или националним спортским 
приредбама све док не буде доступан за тестирање у периоду од шест месеци након 
писаног обавештења надлежном међународном спортском савезу и АДАС да жели да 
се поново такмичи. Светска антидопинг агенција у сарадњи са надлежним 
међународним спортским савезом и АДАС, може одобрити изузеће од периода од шест 
месеци пре писаног обавештења уколико би примена тог правила била манифестно 
нефер према спортисти. На ову одлуку може се поднети жалба у складу са чланом 13. 
Светског антидопинг кодекса. Сваки такмичарски резултат који је постигнут противно 
одредбама овог става биће дисквалификован. 

Ако се спортиста који је под казном забране учешћа на такмичењима повуче из 
спорта и буде искључен из групе за тестирање изван такмичења, а касније затражи да 
му се поновно одобри учешће на спортским такмичењима, неће се сматрати да 
спортиста испуњава услове за такмичење на интернационалним или националним 
спортским приредбама  док не обавести АДАС и надлежни међународни  спортски 
савез и буде подвргнут тестирању изван такмичења у временском периоду од шест 
месеци или временском периоду једнаком преосталом периоду забране рачунајући од 
датума када се спортиста повукао, уколико је тај период дужи од шест месеци. 

Након што је период забране учешћа на такмичењима истекао и спортиста се 
подвргао тестирању сходно ст. 3. и 4. овог члана, спортиста аутоматски стиче право 
учешћа на такмичењима без потребе подношења посебног захтева АДАС или 
надлежном међународном спортском савезу. 

III. ДОПИНГ КОНТРОЛОРИ И ДРУГА СЛУЖБЕНА ЛIЦА 
Члан 8. 

Допинг контрола на територији Републике Србије може се спроводити само од 
стране овлашћених и квалификованих допинг контролора, односно од стране лица која 
поседују легитимацију издату од стране АДАС или коју је АДАС признала као 
еквивалентну. 

Рад допинг контролора подлеже надзору других службених лица АДАС. 

Члан 9. 

Допинг контролору се, у циљу представљања, издаје службена легитимација, 
непосредно пре вршења допинг контроле и других службених овлашћења која имају у 
складу са Законом о спречавању допинга у спорту и општим актима АДАС. 

Допинг контролор се представља пре почетка примене допинг контроле 
показивањем службене легитимације лицу, према коме се примењује допинг контрола. 



Управни одбор АДАС одлучује о признавању легитимација допинг контролора 
које није издала АДАС. 

Легитимацију издаје допинг контролору директор АДАС. 

Допинг контролор приликом спровођења допинг контроле носи око врата и 
идентификациону картицу, чији изглед утврђује Управни одбор АДАС, осим ако му на 
такмичењу већ није додељена одговарајућа идентификациона картица од стране 
организатора такмичења. 

Члан 10. 

Управни одбор АДАС утврђује изглед легитимације службених лица АДАС. 

Легитимацију службеном лицу АДАС издаје директор АДАС. 

Лице које поседује службену легитимацију АДАС може да је користи само у 
сврхе праћења спровођења допинг контроле и предузимања мера на спречавању 
допинга у спорту при обављању спортских активности и делатности на територији 
Републике Србије. 

Службеним лицем АДАС у смислу овог правилника сматрају се: директор 
АДАС, председник и потпредседници Управног одбора АДАС, председник 
Антидопинг одбора АДАС, председник ТУЕ Одбора АДАС. 

Члан 11. 

Службену легитимацију допинг контролора чине образац службене 
легитимације и службена значка, који се носе у дводелним кожним корицама на 
склапање црне боје, димензија 219 x 78 мм која се језичком затвара. 

Службена значка је фиксирана на унутрашњу страну кожних корица, а у другом 
делу корица налази се отвор од провидне фолије димензија 78 x 55 мм за образац 
службене легитимације. Службена значка је израђена у облику стилизованог штита 
златно жуте боје, димензија 83 x 63 мм у чијем се центру налази грб Републике Србије. 
На горњем делу штита пише "Антидопинг агенција Републике Србије", а у доњем делу 
на енглеском језику "Anti-Doping Agency of Serbia." 

Насловна страна легитимације у горњем делу на средини садржи знак АДАС, а 
испод њега текст који гласи "СЛУЖБЕНА ЛЕГИТИМАЦИЈА ДОПИНГ 
КОНТРОЛОРА".  

На првој унутрашњој страни легитимације налази се текст који гласи: "ДОПИНГ 
КОНТРОЛОР", место за фотографију контролора величине 3,5 x 2,8 мм, место за печат, 
а испод тога име и презиме контролора, број његове личне карте, регистарски број, 
место и датум издавања и потпис овлашћеног лица. 

Друга унутрашња страна легитимације садржи текст који гласи: "Допинг 
контролор има права и дужности утврђене Законом о спречавању допинга у спорту 
("Службени гласник РС", број 111/2014) и Статутом Антидопинг агенције. Покушај 



ометања допинг контроле биће санкционисан у складу са члановима 40 и 41. Закона о 
спречавању допинг у спорту.". 

Образац легитимације допинг контролора одштампан је уз овај правилник и 
чини његов саставни део. 

Члан 12. 

Лице које поседује издату легитимацију допинг контролора дужно је да је 
користи искључиво у сврху због које је издата. 

Допинг контролор који престане да обавља послове због којих му је издата 
легитимација, односно коме престане мандат на који је именован, дужан је да је врати 
АДАС. 

Уколико допинг контролор изгуби легитимацију или на други начин остане без 
легитимације дужан је одмах, а најкасније у року од три дана да о томе писмено 
обавести директора АДАС, који ће легитимацију огласити неважећом у "Службеном 
гласнику Републике Србије". 

Члан 13. 

На основу потврде о оглашавању легитимације неважећом у "Службеном 
гласнику Републике Србије", директор АДАС издаће допинг контролору нову 
легитимацију. 

Члан 14. 

О издатим легитимацијама води се евиденција. 

Евиденцију из става 1. овог члана води секретар АДАС.  

Евиденција садржи: име и презиме лица коме је легитимација издата; 
регистарски број; датум издавања легитимације; рубрику за напомене. 

Члан 15. 

Именовани допинг контролори образују Одбор за допинг контролу АДАС, као 
стручно радно тело. 

Одбор за допинг контролу АДАС обавља послове у складу са Статутом АДАС. 

Одбор за допинг контролу усваја пословник о свом раду. 

Члан 16. 

За допинг контролора се именује лице са одговарајућим медицинским 
образовањем, које је претходно завршило обуку за допинг контролоре коју је 
организовала АДАС, Светска антидопинг агенција или друга одговарајућа надлежна 
антидопинг организација. 



Допинг контролор се именује на период од четири године и може бити поново 
именован. 

Допинг контролор је обавезан да учествује у стручном усавршавању које 
организује АДАС или на које га упути АДАС. У случају неоправданог неучествовања, 
директор АДАС је обавезан да поднесе предлог Управном одбору за разрешење допинг 
контролора. 

Програм обуке из става 1. овог члана утврђује Управни одбор АДАС, у складу 
са стандардима и препорукама Светске антидопинг агенције. 

На престанак дужности допинг контролора сходно се примењују одредбе члана 
14. статута АДАС. 

IV. ПЛАНИРАЊЕ ТЕСТОВА И ИЗБОР СПОРТИСТА ЗА ТЕСТIРАЊЕ 
Члан 17. 

Допинг контрола на такмичењу спроводи се: 

1) на основу периодичног плана допинг контроле, који је донео Управни 
одбор АДАС, у складу са начелима из члана 5.4 Светског антидопинг кодекса и члана 4 
Међународних стандарда за тестирање и истрагу; 

2) на основу захтева који произилазе из техничког докумета за специфичне 
анализе у спортовима; 

3) на основу посебне одлуке директора АДАС; 
4) на захтев министарства недлежног за послове спорта; 
5) на захтев спортског инспектора; 
6) на образложени предлог надлежног националног спортског савеза, 

организације лигашког спортског такмичења, организатора спортског такмичења и 
спортске организације, односно спортисте учесника спортског такмичења, уз сношење 
трошкова спровођења допинг контроле, а на основу одлуке директора АДАС; 

7) на полуфиналима и финалима националних првенстава, као и 
полуфиналима или финалима плеј оф националних такмичења , уз сношење трошкова 
спровођења допинг контроле од стране надлежног националног спортског савеза. 

Допинг контрола изван такмичења спроводи се: 

1) на основу периодичног плана допинг контроле, који је донео Управни 
одбор АДАС, у складу са начелима из члана 5.4 Светског антидопинг кодекса и члана 4 
Међународних стандарда за тестирање и истрагу; 

2) на основу захтева који произилазе из техничког докумета за специфичне 
анализе у спортовима; 

3) на основу посебне одлуке директора АДАС; 
4) на захтев министарства недлежног за послове спорта; 
5) на захтев спортског инспектора; 
6) на образложени предлог надлежног националног спортског савеза, 

организације лигашког спортског такмичења, организатора спортског такмичења и 
спортске организације, односно спортисте учесника спортског такмичења, уз сношење 
трошкова спровођења допинг контроле, а на основу одлуке директора АДАС; 



7) на полуфиналима и финалима националних првенстава, као и 
полуфиналима или финалима плеј оф националних такмичења , уз сношење трошкова 
спровођења допинг контроле од стране надлежног националног спортског савеза; 

8) на основу координације са другим антидопинг организацијама у вези са 
спровођењем контроле над истим спортистима. 

За јавну услугу допинг контроле у случајевима из става 1. тач. 6) и 7) и става 2. 
тач. 6) и 7) овог члана корисник услуга плаћа таксу Антидопинг агенцији, у складу са 
законом и одлуком Управног одбора АДАС. 

Периодични план допинг контроле утврђује се на основу три приоритета: 
планирање и спровођење делотворног броја тестова урина и крви током такмичења и 
изван њега; давање приоритета тестирању без ранијег обавештења; спровођење циљног 
тестирања. 

При одређењу спортских такмичења на којима ће се спровести допинг контрола, 
приоритет имају национална спортска такмичења, квалификациона такмичења која 
директно воде ка учешћу у националним спортским првенствима и такмичења која 
директно утичу на учешће на међународним спортским такмичењима. 

Члан 18. 

Надлежни национални спортски савез дужан је: 

− да најмање двадесет један дана пре одржавања такмичења које 
организује, или које је под његовом контролом, пријави такмичење АДАС; 

− да најмање једанпут у шест месеци обавести АДАС о плановима тренинга 
и припрема врхунских спортиста и националних репрезентативних селекција. 

 

V. НАЦИОНАЛНА РЕГИСТРОВАНА ТЕСТ ГРУПА СПОРТИСТА 
Члан 19. 

АДАС установљава, у сарадњи са надлежним националним спортским савезима, 
националну регистровану тест групу спортиста, имајући у виду процену ризика и тзв. 
интелигентно тестирање. 

У националну регистровану тест групу могу бити укључени: 

1) спортисти који су од стране Олимпијског комитета Србије означени као 
олимпијски кандидати; 

2) врхунски и други категорисани спортисти; 
3) спортисти међународног ранга, у складу са правилима надлежног 

међународног спортског савеза; 
4) спортисти који су проглашени одговорним за повреду антидопинг 

правила и спортисти који желе да наставе спортску каријеру након истека мере забране 
учешћа на такмичењима због допинга; 

5) спортисти који су чланови националних спортских репрезентација; 



6) спортисти чији је резултат у три најбоља резултата у Републици Србији, 
постигнута у претходној/ текућој години; 

7) спортисти код којих је забележено значајно и неочекивано побољшање 
резултата у протеклих 12 месеци; 

8) спортисти који су циљано одабрани од стране АДАС; 
9) спортисти који су у регистрованој тест групи националног спортског 

савеза образоване у складу са правилима надлежног међународног спортског савеза.  

Суспендовани или због повреде антидопинг правила кажњени спортисти остају 
и за време суспензије или забране учешћа на такмичењима чланови регистроване тест 
групе. 

Регистрована тест група из става 1. овог члана квартално се проверава и 
актуелизује и у том циљу су Олимпијски комитет Србије, Спортски савез Србије и 
други надлежни национални спортски савези обавезни да без одлагања обавесте АДАС 
о спортистима из става 2. овог члана и о насталим променама. 

Регистрована тест група из става 1. овог члана установљава се ради планирања и 
спровођења допинг контроле изван такмичења и превентивног деловања. 

Члан 20. 

Спортисти, чланови националне регистроване тест групе, обавезни су да АДАС 
и овлашћено лице (одговорно лице за надзор над спровођењем мера за спречавање 
допинга) у њиховом надлежном националном спортском савезу, редовно и тачно, на 
кварталној бази, обавештавају о месту боравка и доступности, путем обрасца о 
локацији. 

Обавеза из става 1. овог члана састоји се у појединости у обавези достављања 
обавештења о: 

1) свакој промени места боравишта (тачна адреса) и преноћишту (пуна 
адреса)  ; 

2) времену и месту (тачна адреса) одржавања тренинга (оквирни план 
тренинга) или других регуларних активности. Регуларне активности могу да укључују 
посао или школу; 

3) место ( тачна адреса) и време спортских такмичења (званичних или 
пријатељских) и тренинг кампова, у којима спортиста учествује; 

4) телефонска доступност (контакт телефон и, евентуално, лице за контакт) 
у случају напуштања уобичајеног места боравка; 

5) одсуству из места боравка дуже од пет дана и враћању у место боравка 
после одсуства; 

6) престанку активног бављења спортом и учешћа на спортским 
такмичењима; 

7) основним подацима о спортисти (име и презиме; име оца; пол; датум и 
место рођења; адреса становања; адреса за пријем поште ако је другачије од адресе 
становања; број телефона на послу и кући; број мобилног телефона; број факса; мејл 
адреса; врста спорта и дисциплина; име и презиме и број телефона друге особе за 
контакт; назив националне спортске асоцијације и спортске организације чији је члан) ; 



8) обавезном периоду у трајању од 60 минута у коме ће спортиста бити 
доступан за тестирање сваког дана у оквиру квартала на који се односи образац. 

Одговорно лице надлежног националног спортског савеза за надзор над 
спровођењем мера за спречавање допинга доставља АДАС, без одлагања, податке из ст. 
1. и  2. овог члана. 

Подаци из ст. 1. и  2 овог члана достављају се на обрасцу преко интернет сајта 
АДАМС, који администрира Светска антидопинг агенција и који је преведен на српски 
језик. У хитним случајевима подаци се могу доставити и телефоном, мејлом или СМС 
поруком, с тим да без одлагања буду накнадно достављени и на утврђеном обрасцу. 

Члан 21. 

Уколико услед недостатка или манљивости података из чл. 18. и 20. овог 
правилника допинг контрола није могла бити спроведена, трошкове припреме допинг 
контроле сноси одговорно лице (спортиста, национална спортска асоцијација). 

Члан 22. 

АДАС обавештава спортисту и његов надлежни национални спортски савез да 
га је уврстила у националну регистровану тест групу или искључила из исте, без 
одлагања.  

АДАС обавештава спортисте из регистроване тест групе о правима и обавезама 
везаним за спровођење допинг контроле, а посебно о: 

− попуњавању формулара и пријави података из члана 20. овог правилника; 
− временском року за испуњавање прописаних обавеза и последицама 

њиховог неиспуњавања; 
− начину подношења захтева за одобравање изузетака (изузећа) за 

терапеутску употребу (ТУЕ). 

Уколико спортиста не поступи у складу са обавештењем из става 2. овог члана и 
не достави податке из члана 20. овог правилника благовремено, или их достави 
непотпуно, АДАС ће спортисти издати опомену у вези са неиспуњавањем обавеза 
доступности за тестирање и упозорити спортисту да ће, уколико не достави потребне 
податке у даљем року од 7 (седам) дана, бити покренут поступак у складу са чланом 84. 
овог правилника. 

Члан 23. 

АДАС благовремено и редовно (по правилу свака три месеца и пре почетка 
такмичарске сезоне), доноси одлуку и ажурира податке о регистрованој тест групи у 
зависности од календара такмичења. 

Спортиста се укључује у регистровану тест групу када испуни критеријуме за 
укључивање предвиђене овим правилником.  



У случају да више не испуњава критеријуме за припадност националној 
регистрованој тест групи, спортиста остаје у групи све до следећег редовног прегледа 
података, осим уколико се није писмено изјаснио да се повлачи из активног бављења 
спортом. 

Ако спортиста из регистроване тест групе обавести АДАС или надлежни 
национални спортски савез да је доступан за допинг контролу изван такмичења у свом 
стану, то се сматра његовим добровољним пристанком да му се контрола изврши у 
стану на начин који обезбеђује поштовање његове приватности. 

VI. ИЗБОР СПОРТИСТА ЗА ТЕСТИРАЊЕ 
Члан 24. 

Спортисти се бирају за тестирање на такмичењима у складу са претходно 
утврђеним планом и одлукама органа АДАС:  

− методом случајног одабира; 
− на основу постигнутих спортских резултата;  
− по сопственом избору допинг контролора АДАС; 
− према захтеву спортског инспектора; 
− на предлог овлашћених организација из чл. 17. ст. 1. овог правилника. 

Спортисти се на такмичењима, по правилу, бирају на следећи начин:  

− на такмичењима спортиста појединаца: три прво пласирана спортиста и 
још један спортиста; спортисти који оборе или изједначе национални, европски 
или светски рекорд;  

− на колективним (тимским) спортским такмичењима - два или три 
спортиста из сваке екипе, насумичним извлачењем (лоз систем) или циљаним 
одабиром;  

− тачно одређени спортиста - ако постоји сумња да је допингован или 
према процени допинг контролора. 

У случају дилеме о начину избора спортиста за тестирање, сходно се примењују 
одговарајућа правила надлежног међународног спортског савеза. 

На такмичењима која трају дуже време (турнири), сваки тим је укључен у 
програм допинг контроле и сваки тим, односно спортиста може бити тестиран више 
пута. 

Извлачењу спортиста који ће се тестирати могу да присуствују овлашћени 
представници надлежног спортског свеза, односно спортске организације чији су 
спортисти чланови, укључујући и представнике противничке екипе.  

Члан 25. 

Контроли изван такмичења подлежу спортисти који се налазе у националној 
регистрованој тест групи, спортисти којима је изречена мера забране учешћа на 



такмичењима због повреде антидопинг правила док траје период забране и спортисти 
за које је одређено циљно тестирање. 

Спортисти се бирају за тестирање изван такмичења:  

− у складу са претходно утврђеним периодичним планом контроле; 
− методом случајног узорка (лоз систем); 
− на основу посебне одлуке директора АДАС; 
− на предлог овлашћених организација из чл. 17. ст. 1 2. овог правилника; 
− на предлог надлежног међународног спортског савеза; 
− на предлог Светске антидопинг агенције; 
− на предлог спортисте; 
− на основу захтева у спортског инспектора или министарства надлежног за 

спорт. 

VII. МЕСТО И СТАНIЦА ЗА ДОПИНГ КОНТРОЛУ 
Члан 26. 

На допинг контроли изван такмичења, допинг контрола може да се спроведе на 
било којој погодној локацији.  

Одређивање места допинг контроле у надлежности је, начелно, допинг 
контролора. 

Допинг контрола мора да се спроведе на месту које осигурава потребну 
дискрецију и коректност контроле. Место на коме се врши допинг контрола мора са 
осигура приватност спортисти и да се у том тренутку користи само у сврхе контроле. 

Контрола изван такмичења може да се спроведе на месту тренинга (нпр. стадион 
спортске организације), али и у стану спортисте ако је он са тиме сагласан. 

Уколико спортиста има примедбе на одабрано место за допинг контролу, допинг 
контрола ће се наставити уколико допинг контролор сматра да примедбе нису 
оправдане, с тим да ће се примедбе на захтев спортисте унети у формулар за допинг 
контролу. 

У случају из става 5. овог члана допинг контролор може, у циљу осигурања 
доказа, фотографисати место за допинг контролу. 

Члан 27. 

Допинг контрола на такмичењу се, по правилу, спроводи на месту где се 
одржава такмичење.  

Допинг контрола се обавља у станици за допинг контролу (у даљем тексту: 
ДЦС) која треба, по правилу, да има најмање двадесет квадратних метара и састоји се 
од: чекаонице, собе за тестирање и тоалета, као и да се у том тренутку користи само у 
сврхе контроле. Пожељно је да у ДЦС постоји и туш. 



На спортском такмичењу ДЦС мора бити јасно обележена. 

Одређивање ДЦС у надлежности је, начелно, допинг контролора, који утврђује 
да ли је простор чист и адекватан. 

ДЦС треба да буде опремљена свим потребним материјалом који је одобрен од 
стране АДАС, укључујући и разноврстан избор фабрички затворених безалкохолних 
пића за спортисте. 

Уколико спортиста има примедбе на одабрану ДЦС, допинг контрола ће се 
наставити уколико допинг контролор сматра да примедбе нису оправдане, с тим да ће 
се примедбе на захтев спортисте унети у формулар за допинг контролу. 

У случају из става 6. овог члана допинг контролор може, у циљу осигурања 
доказа, фотографисати место за допинг контролу. 

Члан 28. 

На допинг контроли на такмичењу у ДЦС могу да буду само: спортиста одабран 
за допинг контролу и његов пратилац; допинг контролор и његови асистенти (ескорти); 
представник националног или међународног спортског савеза (на захтев); представник, 
АДАС; овлашћени преводилац (на захтев, уколико је то потребно) и посматрач 
именован од стране Светске антидопинг агенције у оквиру саветодавног програма. 

Испред просторија за допинг контролу налази се на такмичењу, по правилу, 
обезбеђење које прати кретање људи који улазе и излазе, и које спречава улазак 
неовлашћених лица. 

На допинг контроли изван такмичења, на месту допинг контроле могу да буду 
само: спортиста, његов пратилац; допинг контролор и његови асистенти (ескорти); 
представник националне или међународне спортске асоцијације (на захтев); службено 
лице, представник АДАС (на захтев); клупски лекар (на захтев); овлашћени преводилац 
(на захтев, ако је потребно). 

О захтеву за присуство допинг контроли лица из ст. 1. и 3. овог члана одлучује 
АДАС, односно надлежни допинг контролор. 

VIII. СПРОВОЂЕЊЕ ДОПИНГ КОНТРОЛЕ 

1. Надлежност 

Члан 29. 

За одређење, организовање и спровођење допинг контроле на спортским 
такмичењима на територији Републике Србије надлежна је АДАС, осим оне коју 
директно спроводи надлежни међународни спортски савез на међународним 
такмичењима која се организују у Републици Србији. 



АДАС може преузети у споразуму са надлежним међународним спортским 
савезом и организовање и спровођење допинг контроле на међународним такмичењима 
из става 1. овог члана. 

За одређење, организовање и спровођење допинг контроле изван спортских 
такмичења надлежан је АДАС. 

2. Дужности допинг контролора 

Члан 30. 

Дужности допинг контролора у вези са спровођењем допинг контроле су да: 

− не предузимају допинг контролу ако постоји неки сукоб интереса у 
односу на резултат допинг контроле; 

− саопште, лично без претходне најаве или у изузетном случају телефоном 
(током последњих 5 минута у оквиру обавезног периода од 60 минута), 
спортисти да је изабран за допинг контролу, и да се мора подвргнути допинг 
контроли (уколико је спортиста усмено обавештен, накнадно му се уручује 
писмено обавештење); 

− провери да ли је потребно обавештење трећег лица о допинг контроли 
пре обавештења спортисте, што ће постојати у случају малолетног спортисте и 
ако инвалидитет спортисте то захтева; 

− да саопште спортисти место допинг контроле, односно где се налази 
ДЦС; 

− осигурају да не постоји никаква могућност за манипулацију при давању 
узорака; 

− саопште назив институције (АДАС) у чије име спроводе допинг 
контролу; 

− упознају спортисту са његовим правима и обавезама; 
− саопшти спортистима да се од тренутка обавештења о допинг контроли 

па до закључења допинг контроле не смеју удаљавати из видног поља допинг 
контролора, односно овлашћеног ескорта; 

− имају одговарајућу легитимацију издату од стране АДАС и/или коју је 
она признала као еквивалентну, и њом се легитимишу спортисти, а на захтев 
спортисте или његовог законског заступника и да свој идентитет додатно 
документују личном картом (пасошем); 

− пре спортског такмичења посете спортски објекат, односно организатора 
такмичења и информишу одговарајуће службено лице (нпр. техничког делегата) 
о потребама допинг контроле и да се увере да је ДЦС адекватно опремљена; 

− се увере да је АДАС и/или надлежни међународни спортски савез послао 
све формуларе и китове за допинг контролу и да воде рачуна о сигурности 
истих;  

− обезбеде, уколико је неопходно, спортистима пратиоце (ескорте) до места 
за давање узорка, односно ДЦС, који поседују одговарајућу идентификацију 
(акредитацију) и упознати су са планом такмичења и распоредом просторија у 
спортском објекту; 

− се увере да су спортисти и њихови пратиоци разумели која ће се врста 
узорка узети и каква је процедура узимања узорка; 



− дозволе спортистима да се адекватно рехидрирају пре давања узорка; 
− омогуће спортисти да самостално изабере посуду за узимање узорка и 

кит; 
− омогуће спортисти да са собом поведе једног пратиоца и, ако је потребно, 

преводиоца; 
− омогуће на захтев малолетног спортисте присуство његовог законског 

заступника при давању узорка, при чему законски заступник неће директно 
надзирати давање узорка урина, осим ако спортиста то жели; 

− надгледају узимање узорака у станици за допинг контролу; 
− тачно и потпуно испуне сву документацију на одговарајућим 

формуларима (обрасцима); 
− прихвате и нотирају све жалбе и приговоре на нерегуларности у вези са 

процедуром допинг контроле и о томе известе АДАС и/или међународну 
спортску асоцијацију; 

− одузме све предмете који су коришћени или за које постоји сумња да су 
коришћени у повреди антидопинг правила и на други погодан начин осигура 
прибављање доказа о повреди антидопинг правила. 

Ако спортиста одбије да прими или потпише обавештење о допинг контроли 
или изјави да неће доћи на допинг контролу, допинг контролор обавештава спортисту о 
његовој обавези да се подвргне допинг тесту, укључујући и објашњење спортисти да ће 
уколико одбије да се подвргне тестирању сматрати као да је на тесту био позитиван и 
да самим тим може сносити санкције. Одбијање спортисте се уписује у одговарајући 
формулар. 

3. Дужности спортиста 

Члан 31. 

Дужности спортисте у вези са допинг контролом су да: 

− када је обавештен да је изабран за допинг контролу потпише 
одговарајући формулар; 

− достави допинг контролору документ за личну идентификацију (лична 
карта; пасош; важећа лиценца са фотографијом); 

− следи допинг контролора и/или свог пратиоца (ескорта) до места за 
допинг контролу односно ДЦС, у најкраћем могућем року; 

− обавести допинг контролора уколико учествује у даљем такмичењу истог 
дана. У том случају, допинг контролор може наложити да се тестирање обави 
касније у току дана, под условом да је спортиста под сталном пратњом до 
повратка у станицу за допинг контролу ради давања узорка; 

− да узорак урина и/или крви или други утврђени узорак; 
− напусти место за допинг контролу, односно ДЦС само уз допуштење 

допинг контролора, а под условом да све време буде у пратњи и надгледан од 
стране допинг контролора или ескорта (време напуштања и повратка се уписује 
у одговарајући формулар); 

− поштује правила за спровођење допинг контроле утврђена овим 
правилником и упутства допинг контролора. 



Допинг контрола се може спровести и кад спортиста нема при себи документ за 
личну индентификацију уколико је лично познат допинг контролору. 

4. Дужности организатора такмичења 

Члан 32. 

Дужности организатора спортског такмичења на коме је одређено да ће се 
спровести допинг контрола су: 

− да обезбеде адекватну просторију и потребну опрему за допинг контролу; 
− да обезбеди финансијска средства за комплетно спровођење допинг 

контроле: набавку допинг китова, дневнице допинг контролора (и ескорта, 
уколико то такмичење захтева), смештај и превоз допинг контролора (и ескорта, 
уколико то такмичење захтева), слање узорака у лабораторију, анализу послатих 
узорака и друге трошкове АДАС и/или међународног спортског савеза; 

− да сарађује са допинг контролорима и овлашћеним службеним лицима 
АДАС; 

− да изда потребне акредитације за учешће у допинг контроли и праћење 
спортског такмичења допинг контролорима и овлашћеним службеним лицима 
АДАС (директор, председник и потпредседници Управног одбора АДАС, 
председник ТУЕ Одбора, председник Антидопинг одбора) које одреди АДАС. 

5. Одлагање допинг контроле 

Члан 33. 

На допинг контроли изван такмичења, допинг контролор може према сопственој 
процени одложити, односно померити утврђени термин за давање узорка. 

Допинг контролор у случају из става 1. овог члана писмено документује разлоге 
за одлагање узимања узорка, у случају да буде потребно накнадно испитивање од 
стране АДАС. 

Члан 34. 

На допинг контроли на такмичењу, допинг контролор може на образложени 
предлог спортисте одложити, односно померити термин за давање узорка. Предлог за 
одлагање мора бити поднет у оквиру рока од 60 минута након обавештења о допинг 
контроли, а најкасније до истека рока који је одредио допинг контролор за давање 
узорка. 

Предлог за одлагање се одобрава уколико је сигурно да ће спортиста све време 
бити под надзором и ако постоји нека од следећих активности: учешће у проглашењу 
победника; испуњавање обавеза према медијима; учешће на следећем такмичењу; 
потребно лечење (медицинске мере); покушај да се пронађе законски заступник и/или 
преводилац; загревање, завршетак тренинга или прибављање идентификационе 
исправе. У погледу других околности случаја, одлагање давања узорка је ствар процене 
допинг контролора. 



Допинг контролор документује разлоге за одлагање давања узорка за случај да 
се покаже потреба да АДАС спроведе даља испитивања. 

6. Закашњење спортисте 

Члан 35. 

На допинг контроли изван такмичења, ако обавештени спортиста касни у ДЦС, 
из разлога који нису у складу са овим правилима и међународним стандардима за 
тестирање и истраге, али  се ипак појави у ДЦС пре него што је допинг контролор 
напустио ДЦС, допинг контролор одлучује према сопственој процени да ли ће 
извршити узимање узорка. Уколико је могуће извршити узорковање, допинг контролор 
ће приступити истом а дужан је да документује све појединости закаснелог 
појављивања спортисте у ДЦС. 

Члан 36. 

На допинг контроли на такмичењу, ако обавештени спортиста касни у ДЦС, из 
разлога који нису у складу са овим правилима и међународним стандардима за 
тестирање и истраге, али  се ипак појави у ДЦС пре него што је допинг контролор 
напустио ДЦС, допинг контролор одлучује према сопственој процени да ли ће 
извршити узимање узорка. Уколико је могуће извршити узорковање, допинг контролор 
ће приступити истом а дужан је да документује све појединости закаснелог 
појављивања спортисте у ДЦС.  

 

7. Време допинг контроле изван такмичења 

Члан 37. 

Допинг контрола изван такмичења се, по правилу, спроводи као ненајављена 
контрола. 

Допинг контрола изван такмичења може се спровести између 5 сати и 23 сата, 
осим уколико не постоје основани разлози за тестирање у току ноћи између 23 сата и 5 
сати. 

IX УЗИМАЊЕ УЗОРАКА ЗА АНАЛИЗУ 

1. Опште одредбе 

Члан 38. 

Допинг контрола се организује и спроводи тако да је искључена свака могућност 
замене узорака или манипулације било какве врсте. 

Допинг контрола спроводи се узимањем узорака урина или крви или применом 
друге ауторизоване технике за детектовање забрањених супстанци и метода. 



Члан 39. 

Допинг контролор при узимању узорака употребљава само такве материјале и 
посуде који су одобрени од АДАС. 

Члан 40. 

Допинг контролор може затражити давање новог узорка и када постоје 
конкретне околности које дају повода за сумњу у регуларност давања првог узорка.  

Кад је други узорак обезбеђен, сви узорци се шаљу у лабораторију акредитовану 
од стране Светске антидопинг агенције на анализу. 

Овлашћена лабораторија се обавештава (без откривања идентитета спортисте) да 
су и први и други узорак узети од истог спортисте. 

Уколико спортиста одбије да се подвргне давању новог узорка, допинг 
контролор то уписује у одговарајући формулар. 

2. Узимања узорка урина 

Члан 41. 

Спортиста који је одређен за допинг контролу мора да да узорак од минимално 
90 мл урина. 

Да би спортиста могао да да потребну количину урина, обезбедиће му се 
могућност да конзумира одговарајућу количину течности. 

Члан 42. 

Спортиста који је одређен за допинг контролу има право да изабере посуду за 
давање узорка.  

Ако спортиста из неког разлога не буде задовољан изабраном посудом, може 
одабрати другу.  

Ако спортиста не буде задовољан ни једном понуђеном посудом, надлежни 
допинг контролор то уноси у формулар.  

Ако се контролор сложи са мишљењем спортисте да све посуде које су на 
располагању нису одговарајуће, прекинуће процедуру узимања узорка и то унети у 
формулар. Ако се контролор не сложи са спортистом, затражиће од спортисте да 
настави са процедуром давања узорка. 

Члан 43. 

Спортиста даје узорак у пратњи допинг контролора или ескорта истог пола у 
тоалету, који је саставни део станице за допинг контролу.  



Допинг контролор мора да има могућност увида у давање узорка. Најбоље је да 
постоји огледало у тоалету, тако да допинг контролор без проблема буде сигуран да је 
дат узорак регуларан. 

Како би се спречиле манипулације, спортиста мора да буде разголићен у мери 
која је потребна да се потврди да је урин заиста његов. 

Члан 44. 

Након што је дао узорак, спортиста бира један од китова за допинг контролу 
који се састоји од фабрички запечаћене бочице А и бочице Б.  

Уколико спортиста има пратњу, препоручује се да пратилац буде присутан све 
време давања узорка.  

Члан 45. 

Урин се прво сипа до минимално потребне количине у боцу Б, па затим се боца 
А пуни онолико колико је то могуће, а ако остане још урина, допуњује се боца Б, до 
врата бочице. Мали део урина се оставља у посуди за давање узорка ради одређивања 
специфичне тежине урина. 

Минимална количина урина у боци А треба да буде 60 мл а у боци Б 30 мл. 

Спортиста је одговоран за пресипање потребне количине урина у бочицу А и 
бочицу Б.  

Члан 46. 

Након што спортиста чврсто затвори бочице и увери се да је немогуће отворити 
их, потребно је да спортиста провери бројеве на бочицама, са оним на поклопцу и оним 
на кутији. Ако је све у реду, напуњене бочице се враћају у оригиналну кутију. 

Члан 47. 

На узорку преосталог урина, допинг контролор ће измерити специфичну тежину 
и добијену вредност уписати у формулар за допинг контролу. 

Потребно је да урин има већу специфичну тежину од 1,010 или 1,005 ако се 
мерење врши употребом рефрактометра, односно специфичну тежину која се тражи 
правилима овлашћене акредитоване лабораторије у којој ће се извршити анализа 
узорка. 

Уколико узети урин не испуњава услове из става 2. овог члана, поступак 
узимања урина се понавља док се не испуне услови у погледу специфичне тежине. 

Уколико лабораторија у коју је послат узорак урина на анализу одлучи да 
послати узорак не одговара захтевима лабораторије у погледу специфичне тежине, и да 
то није условљено природним околностима, АДАС ће предузети што је пре могуће 
нову циљану допинг контролу спортисте. 



Члан 48. 

Спортиста је обавезан да у формулар за допинг контролу упише лекове и 
суплементе које је узео у последњих седам дана. 

Спортиста има право да упише у формулар било које нерегуларности које је 
уочио током допинг контроле. 

Члан 49. 

Пре потписивања формулара за допинг контролу, спортиста треба да провери да 
се број са кутије са узорцима поклапа са оним уписаним на формулару.  

Поред спортисте, формулар потписује пратилац спортисте, допинг контролор, 
законски заступник малолетног спортисте када је присутан и акредитована особа од 
стране организатора такмичења, односно надлежног спортског савеза (ако је присутна).  

Члан 50. 

Спортиста добија трећу копију формулара за допинг контролу, а четврта копија 
се заједно са одговарајућим китом пакује за слање у акредитовану лабораторију.  

Члан 51. 

Уколико спортиста није био у стању да да потребну количину урина, прибегава 
се процедури парцијалног давања урина, тако што се добијени урин сипа у бочицу А, 
затим бочица врати у кутију и привремено запечати помоћу трачица намењених за 
парцијално узорковање. 

Члан 52. 

Количина парцијално добијеног урина и број трачице се уписује у формулар за 
допинг контролу.  

Члан 53. 

Када је спортиста спреман да да преосталу количину урина, идентификује се 
кутија помоћу броја, отвара се, урин из бочице А се сипа у посуду са новим узорком 
урина да би се промешао и након тога се поступак наставља.  

3. Узимање узорака крви 

Члан 54. 

Узимање узорака крви врши се тако да су обезбеђени следећи принципи: 
заштита здравља и сигурности спортисте и лица која учествују у узимању узорка; 
узорак је квалитета и квантитета који омогућава релевантну анализу; узорак је јасно и 
поуздано идентификован; узорак је сигурно запечаћен. 



Узимање узорака крви мора бити у сагласности са релевантним, међународно 
признатим принципима и стандардима који важе у области заштите здравља 
становништва. 

Члан 55. 

Узимање узорка крви обавља искључиво допинг контролор са одговарајућом 
медицинском квалификацијом, односно квалификовано медицинско особље које 
одреди допинг контролор.  

Члан 56. 

Допинг контролор треба да осигура да спортиста буде у комфорним условима у 
последњих 10 минута пре узимања узорака, у релаксирајућем положају са стопалима на 
земљи. 

Члан 57. 

Прибор за прикупљање узорака крви треба да садржи епрувету А и епрувету Б, 
или само епрувету А, уколико се приликом допинг контроле не узима само узорак крви. 

 

Члан 58. 

На почетку процедуре узимања узорка крви, спортиста може да изабере сет 
(комплет, кит) за узимање узорка крви, с тим да му се оставља избор између најмања 
два запечаћена (прописно затворена), некоришћена сета.  

Ако спортиста из неког разлога не буде задовољан изабраним сетом за узимање 
крви, може одабрати други.  

Ако спортиста не буде задовољан ни једним понуђеним сетом, надлежни допинг 
контролор то уноси у формулар.  

Ако се контролор сложи са мишљењем спортисте да сви сетови који су на 
располагању нису одговарајући, прекинуће процедуру узимања крви и то унети у 
формулар. Ако се контролор не сложи са спортистом, позваће спортисту да настави са 
процедуром допинг контроле. 

Члан 59. 

Када је спортиста изабрао сет (комплет, кит) за узимање узорка крви, допинг 
контролор и спортиста проверавају да ли су кодни бројеви подударни, и да ли је допинг 
контролор коректно унео кодни број у одговарајући формулар, и уколико утврде да 
нису, допинг контролор позива спортисту да изабере други сет. 



Члан 60. 

Допинг контролор (лице квалификовано за узимање узорка) чисти кожу 
стерилном дезинфикујућом газом на месту које неће шкодити спортисти у односу на 
његове спортске способности, и употребљава ако је потребно повеску за компресију. 

Узимање узорка се врши тако што допинг контролор (лице квалификовано за узимање 
узорка) узима узорак крви из површинске вене, што је могуће безболније, и то у посуду 
која је одређена за слање узорка. Ако је употребљена повеска за компресију, она се 
одмах отпушта након убода у вену. 

Спортиста за време узимања узорка седи на столици или лежи. 

Члан 61. 

Количина узете крви треба да одговара потребама одговарајућих анализа. 

Уколико је при првом покушају количина узете крви сувише мала, узимање 
узорка крви се понавља. Максимално су допуштена три покушаја.  

Уколико су сви покушаји били неуспешни, особа овлашћена за узимање узорка 
крви о томе обавештава допинг контролора, а допинг контролор доноси одлуку о 
окончању узимање узорка крви и пријављује разлоге за превремено окончање узимања 
узорка крви. 

Члан 62. 

Спортиста треба да у формулар за допинг контролу упише лекове и суплементе 
које је узео у последњих седам дана и трансфузије крви које је примио у последња  три 
месеца.  

Члан 63. 

Спортиста затвара сет са својим узорком у складу са упутствима добијеним од 
допинг контролора. 

Допинг контролор проверава у присуству спортисте да ли је сет са узорком 
исправно затворен и да ли су бројеви на сету са узорцима идентични са бројевима 
унетим у формулар. 

Затворени сет са узорком се до слања у акредитовану лабораторију чува на 
ниској температури, али не и на температури испод нуле. 

4. Допинг контрола спортисте са инвалидитетом 

Члан 64. 

Спортиста са инвалидитетом може да буде подвргнут допинг контроли.  



Уколико је неопходно да се процес давања урина модификује због 
специфичности инвалидитета, допинг контролор има обавезу да прилагоди процес 
узимања узорка потребама спортисте са инвалидитетом. 

Члан 65. 

Код спортисте са физичким или сензорним инвалидитетом, допинг контролор 
може да дозволи заступнику, односно пратиоцу спортисте или помоћном особљу које 
учествује у узимању узорка да асистирају у давању узорка, уколико је спортиста са 
тиме сагласан.  

Члан 66. 

Код спортисте са интелектуалним недостатком, АДАС или овлашћени допинг 
контролор одлучује о томе да ли спортиста мора да има помоћ од стране заступника, 
односно пратиоца. 

Допинг контролор може да дозволи заступнику, односно пратиоцу спортисте из 
става 1. овог члана или помоћном особљу које учествује у узимању узорка да 
асистирају у давању узорка, уколико је спортиста са тиме сагласан.  

Члан 67. 

Од спортисте који користи систем за скупљање урина или дренажни систем, 
допинг контролор ће затражити да пре давања узорка урина одстрани урин из тог 
система. 

Члан 68. 

Допинг контролор је обавезан да документује сва одступања од стандардног 
поступка узимања узорка. 

X. ИСПИТИВАЊЕ МОГУЋЕГ НЕДОПУШТЕНОГ УТИЦАЊА НА ДОПИНГ 
КОНТРОЛУ 

Члан 69. 

Испитивање могућег недопуштеног (погрешног) поступања почиње чим АДАС 
или овлашћени допинг контролор добије сазнања о потенцијалном недопуштеном 
утицају (шкођењу) на допинг контролу одређеног спортисте и окончава се када АДАС, 
на основу резултата спроведеног испитивања, предузме одговарајуће мере. 

Члан 70. 

Директор АДАС, у сарадњи са председником Одбора за допинг контролу, 
предузима мере: 

− да се испита свако потенцијално недопуштено утицање на допинг 
контролу одређеног спортисте; 



− да се прикупе све значајне информације и обезбеде сви потребни докази у 
вези недопуштеног утицања на допинг контролу; 

− да се обезбеди одговарајућа документација (формулари) за пријаву 
могућег недопуштеног утицања на допинг контролу. 

Члан 71. 

Сва лица која учествују у допинг контроли и давању узорака обавезна су да 
пријаве допинг контролору свако потенцијално недопуштено утицање на допинг 
контролу одређеног спортисте. 

Допинг контролор је обавезан да пријаву из става 1. овог члана без одлагања 
достави директору АДАС. 

Уколико је могуће, термин за узимање узорка од одређеног спортисте се у 
потпуности отказује. 

Члан 72. 

АДАС информише спортисту и друго лице о: могућим последицама 
недопуштеног утицања на допинг контролу; да ће АДАС испитати могуће недопуштено 
утицање на допинг контролу и предузети одговарајуће мере. 

XI. ЧУВАЊЕ И ТРАНСПОРТ УЗОРАКА У АКРЕДИТОВАНУ ЛАБОРАТОРИЈУ 
И АНАЛИЗА УЗЕТИХ УЗОРАКА 

Члан 73. 

Сви дати, односно узети узорци сматрају се власништвом АДАС. 

АДАС може узете узорке употребити само у сврхе антидопинг истраживања, ако 
постоји сагласност спортисте дата на одговарајућем формулару допинг контроле. 

АДАС може узете узроке поново употребити за анализу уколико постоје нова 
научна сазнања која су откривена након што је извршена прва анализа узорка. Исто 
важи и ако АДАС након прве анализе добије сазнања о новим забрањеним супстанцама 
или забрањеним методама. 

Члан 74. 

Сви узети узорци и документација се чувају на начин који осигурава њихов 
интегритет, идентитет и сигурност. 

Узорци се шаљу у акредитовану лабораторију што је према околностима случаја 
брже могуће. 

Сви прикупљени узорци се транспортују у овлашћену акредитовану 
лабораторију на анализу на начин који гарантује њихов интегритет, идентитет и 
сигурност.  



Председник Одбора за допинг контролу је одговоран за паковање и испоруку и 
попуњавање формулара за ланац транспорта.  

Члан 75. 

Управни одбор АДАС одређује организацију (овлашћена акредитована 
лабораторија) у којој ће се обавити анализа допинг узорака спортиста, односно 
животиња које учествују на такмичењима.  

Избор организације из става 1. овог члана врши се у складу са законом којим су 
уређене јавне набавке.  

Члан 76. 

Организација  у којој се спроводи допинг анализа мора поседовати важећу 
хомологацију издату од стране овлашћеног међународног органа или организације 
(Светске антидопинг агенције), а у поступку допинг контроле узете узорке мора 
складиштити, њима руковати и анализирати их у складу с одредбама овог закона и 
одговарајућим међународним стандардима одобреним од стране Светске антидопинг 
агенције.  

 
 
 

XII. ВОЂЕЊЕ РЕЗУЛТАТА (МЕНАЏМЕНТ РЕЗУЛТАТА) 
Члан 77. 

Од тренутка пријема обавештења о позитивном резултату анализе узетог узорка 
или постојања основане сумње о постојању неког другог прекршаја антидопинг 
правила па до момента почетка поступка утврђивања одговорности за повреду 
антидопинг правила (дисциплински поступак), испитивање могуће повреде антидопинг 
правила (у даљем тексту: вођење резултата) врши се у складу са овим правилником. 

На вођење резултата када је у питању допинг животиње сходно се примењују 
одредбе овог правилника, с тим да је странка у поступку и власник животиње. 

Члан 78. 

За вођење резултата на допинг контролама изван такмичења надлежна је АДАС. 

За вођење резултата на допинг контролама на такмичењима надлежна је АДАС и 
надлежни национални спортски савез, односно међународни спортски савез. 

Члан 79. 

У случају да је узорак А негативан, односно да није утврђено присуство 
забрањених средстава, АДАС примљено обавештење прослеђује спортисти и надлежној 
националној спортској асоцијацији, односно међународној спортској асоцијацији, као и 
Светској антидопинг агенцији. 



Узорак Б може да се чува до 10 година. 

Члан 80. 

По пријему аналитичког налаза узорка А који одступа од дозвољеног (позитиван 
А налаз) или атипичног налаза, АДАС предузима прво (претходно) испитивање ради 
утврђења: 

1) да ли је одобрен или ће бити одобрен изузетак за терапеутску употребу 
(ТУЕ); 

2) да ли постоји одступање од међународних стандарда за тестирање или 
лабораторијску анализу које је проузроковало позитиван резултат лабораторијске 
анализе; 

Прво испитивање из става 1. овог члана треба да буде завршено најкасније седам 
након пријема резултата лабораторијских анализа. 

Члан 81. 

Уколико су у питању други прекршаји антидопинг правила, осим оних из члана 
80. овог правилника, АДАС може предузети истраживања и провере која су потребна за 
разјашњење околности конкретног случаја (стања ствари), у мери и на начин како 
сматра за примерено. 

Испитивање из става 1. овог члана треба да се, по правилу, заврши у року од 
седам дана од сазнања за постојање могуће повреде антидопинг правила. 

Истраживања и провере из става 1. овог члана организује директор АДАС у 
сарадњи са председником Одбора за допинг контролу. 

Члан 82. 

Након првог испитивања, АДАС предузима, пре давања обавештења из члана 
83. овог правилника, даљња испитивања уколико је то потребно сходно Листи 
забрањених допинг средстава. 

Члан 83. 

Ако се након претходног испитивања у складу са чланом 80. утврди да нити 
постоји одобрени изузетак за терапеутску употребу (ТУЕ) нити ће бити одобрен, као и 
да не постоје одступања која су проузроковала позитиван резултат лабораторијске 
анализе, АДАС без одлагања писмено обавештава спортисту (са повратницом), на 
последњу адресу која је саопштена АДАС или надлежном националном спортском 
савезу, о: 

− аналитичком налазу који одступа од дозвољеног (позитиван резултат 
анализа); 

− антидопинг правилу које је повређено; 



− праву да без одлагања, а најкасније у року од седам дана, затражи анализу 
узорка Б, а ако то не учини сматра се да се одрекао свог права на анализу узорка 
Б; 

− датуму, сатници и месту анализе узорка Б, уколико су спортиста или 
антидопинг организација одлучили да захтевају анализу узорка Б; 

− праву да он и/или његов пуномоћник присуствују при отварању и анализи 
узорка Б, у периоду предвиђеном међународним стандардима за лабораторијску 
анализу, уколико је анализа захтевана; 

− праву спортисте да затражи копије лабораторијског извештаја о анализи 
узорка; 

− праву спортисте да поднесе АДАС писмено изјашњење; 
− датуму и околностима тестирања и могућим последицама повреде 

антидопинг правила. 

О повреди антидопинг правила из става 1. овог члана обавештава се поред 
спортисте и његов надлежни национални спортски савез, односно међународни 
спортски савез, као и Светска антидопинг агенција. 

Уколико АДАС одлучи да аналитички налаз који одступа од дозвољеног не 
третира као повреду антидопинг правила, о томе обавештава спортисту и релевантне 
антидопинг организације, у складу са чланом 14.1.2. Светског антидопинг кодекса. 

У свим случајевима када обавештење о повреди антидопинг правила не доведе 
до изрицања привремене суспензије у складу са чланом 7.9.1. Светског антидопинг 
кодекса, спортисти ће бити понуђено да прихвати добровољну привремену суспензију 
до доношења коначне одлуке у конкретном случају. 

Члан 84. 

У случају сумње у повреду неког другог антидопинг правила, АДАС након 
истраживања из члана 81. овог правилника обавештава спортисту или друго 
потенцијално одговорно лице, писменим путем (писмо са повратницом) на последњу 
адресу која је саопштена АДАС или надлежном националном спортском савезу, о 
сумњи да је начинило повреду антидопинг правила и на темељу којих чињеница се 
темељи та сумња. 

Од лица коме је послато обавештење из става 1. овог члана истовремено се 
тражи и да поднесе писмено изјашњење АДАС и надлежном националном спортском 
савезу (на међународном такмичењу, међународном спортском савезу). 

Члан 85. 

Спортиста или друго лице коме је стављена на терет повреда антидопинг 
правила, има право да у року од седам дана од дана пријема обавештења о позитивном 
резултату анализе узетог узорка, односно о повреди антидопинг правила, писмено 
изјасни о примљеном обавештењу и свим околностима конкретног случаја.  



Члан 86. 
 Уколико анализа узорка А показује позитиван  налаз на забрањену супстансу 
која не спада у специфичне супстанце или показује употребу забрањеног метода, а 
претходно испитивање у складу са чланом 7.2.2. Светског антидопинг кодекса није 
показало да постоји ТУЕ нити одступање од међународних стандарда за тестирање или 
лабораторијску анализу које је проузроковало позитиван резултат, спортисти ће бити 
изречена привремена суспензија из учествовања у било ком својству и у било ком 
спорту, на спортским приредбама или у активностима у ингеренцији овлашћених 
антидопинг организација (привремена суспензија),  у складу са члановима 7.2, 7.3 или 
7.5 Светског антидопинг кодекса. 

 Уколико анализа узорка А показује позитиван  налаз на забрањену супстансу 
која спада у специфичне супстанце или у случају других повреда антидопинг правила 
на које се не односи члан 7.9.1. Светског антидопинг кодекса,  спортисти или другом 
лицу  може  се изрећи привремена суспензија, након спроведеног поступка предвиђеног 
члановима 7.2-7.7. Светског антидопинг кодекса, а пре коначног претреса из члана 8. 
Светског антидопинг кодекса. 

Члан 87. 

За изрицање привремене суспензије надлежан је председник дисциплинског 
органа (за допинг) надлежног националног спортског савеза. 

Одлука о суспензији у случају из члана 86. став 1. овог правилника доноси се без 
одлагања, а уколико не буде донета благовремено њу ће донети председник 
Антидопинг одбора АДАС. 

О суспензији се доноси писмена одлука, која се поред спортисте саопштава и 
АДАС. 

Када је привремена суспензија изречена, спортисти или другом лицу мора бити:  
(а) омогућен привремени претрес пре или непосредно након изрицања привремене 
суспензије; или (б) омогућен коначни претрес у складу са чланом 8. Светског 
антидопинг кодекса непосредно након изрицања привремене суспензије. Поред тога, 
спортиста или друго лица имају право жалбе на изречену привремену суспензију у 
складу са чланом 13.2. Светског антидопинг кодекса. 

Привремена суспензија може бити укинута уколико спортиста увери тело које 
води претрес да је вероватно да је повреда антидопинг правила наступила услед 
употребе контаминираног производа. Уколико тело које води претрес одлучи да ипак 
не укине суспензију, спортиста нема право жалбе на ту одлуку. 

Члан 88. 

Прекршај антидопинг правила у вези с тестирањем током такмичења аутоматски 
резултира дисквалификацијом појединачног резултата постигнутог на том такмичењу, 
уз све пратеће последице, укључујући и одузимање свих медаља, поена и награда. 

За одлучивање о дисквалификацији спортских резултата надлежан је 
организатор спортског такмичења, односно надлежни национални спортски савез, у 
складу са спорским правилима. 



Уколико одлука из става 2. овог члана не буде донета благовремено њу ће 
донети Антидопинг одбора АДАС, у складу са Правилником о утврђивању 
одговорности лица које је учинило повреду антидопинг правила. 

Спортиста има право жалбе Антидопинг одбору АДАС на одлуку о 
дисквалификовању, у складу са Правилником о утврђивању одговорности лица које је 
учинило повреду антидопинг правила.. 

Члан 89. 

АДАС, било који национални спортски савез, или било које друго лице које је 
упућено у околности случаја не сме да јавно објављује или извести јавност о 
идентитету спортисте чији аналитички налаз одступа од дозвољеног, или за кога се 
сумња да је учинио повреду антидопинг правила, све док траје претходни поступак 
пред АДАС.  

Најкасније у року од 20 дана од окончања претходног поступка, АДАС ће 
информисати јавност о идентитету спортисте или другог лица против кога је покренут 
поступак због повреде антидопинг правила, врсти повреде антидопинг правила која му 
се ставља на терет. 

Члан 90. 

Сваки спортиста има право да захтева и присуствује анализи узорка Б, да би се 
утврдило да ли и тај узорак показује присуство исте забрањене супстанце која је 
откривена у узорку А. 

Спортиста мора захтев за анализу узорка Б поднети АДАС писмено, најкасније у 
року од седам дана од дана пријема обавештења из члана 83. став 1. овог правилника. 
Уколико захтев не буде поднет у овом року, сматра се да се спортиста одрекао права на 
анализу узорка Б. 

Анализи узорка Б се приступа тек по уплати трошкова анализе.  

Спортиста може да се одрекне права на анализу узорка Б, у ком случају АДАС 
није обавезан да спроводи анализу узорка Б. Упркос томе, АДАС може наложити да се 
изврши анализа и узорка Б. 

Уколико се спортиста одрекне права на анализу узорка Б то не значи потврду 
постојања повреде антидопинг правила, већ представља само необориву претпоставку 
да би анализа узорка Б потврдила резултате анализе узорка А. 

Спортиста сноси све трошкове анализе узорка Б, осим ако анализа узорка Б није 
потврдила позитиван резултат анализе узорка А или ако је анализу узорка Б наложила 
АДАС. 

Члан 91. 

Уколико спортиста захтева анализу Б узорка, АДАС ће предузети мере да се 
анализа Б узорка обави што је могуће пре, а у сваком случају у року предвиђеном 



међународним стандардима за лабораторијску анализу. АДАС благовремено 
обавештава спортисту о месту, датуму и времену анализе узорка Б. 

Уколико спортиста, односно његов заступник или пуномоћник не дођу 
благовремено на анализу узорка Б, иако је благовремено обавештен и не докаже да је до 
закашњења дошло без његове кривице односно његовог заступника или пуномоћника, 
закашњење се сматра одрицањем права на присуство анализи узорка Б. 

Спортиста може са собом повести и експерта, с тим на страни спортисте анализи 
узорка Б не може присуствовати више од три лица (укључујући и њега). Анализи 
узорка Б на страни АДАС могу присуствовати три лица. 

Члан 92. 

Анализа узорка Б се врши у истој лабораторији у којој је извршена и анализа 
узорка А, сходно међународним стандардима за лабораторије одобреним од Светске 
антидопинг агенције. Изузетно, анализа Б узорка може се обавити у некој другој 
акредитованој лабораторији, ако спортиста поднесе значајне доказе који озбиљно 
доводе у сумњу независност првобитно одређене лабораторије. О потреби замене 
лабораторије одлучује АДАС, без могућности подношења жалбе на ту одлуку. 

Спортиста и његова национална спортска асоцијација се писмено обавештава о 
резултатима анализе Б узорка. 

Члан 93. 

Након спроведених испитивања у складу са чл. 80-82. и 90-92. овог правилника, 
АДАС без одлагања обавештава надлежни национални и међународни спортски савез 
као и Светску антидопинг агенцију о резултатима анализе А и Б узорка, изјашњењима 
спортисте и резултатима сопствених додатних истраживања повреде антидопинг 
правила. 

Члан 94. 

Уколико анализа Б узорка не потврди резултате анализе А узорка, према 
спортисти се не предузимају никакве даље мере и поступци, а све претходно изречене 
мере се укидају. 

Према спортисти, односно другом лицу се обуставља даљи поступак и када је 
АДАС након претходних испитивања дошао до закључка, на основу околности из чл. 
80. и 81. и обавештења из члана 85. овог правилника, да не постоји повреда антидопинг 
правила.  

Одлуку из става 2 овог члана доноси директор АДАС, у сарадњи са одборима 
АДАС надлежним за ТУЕ и допинг контролу. 

На одлуку директора из претходног става може се изјавити жалба Антидопинг 
одбору АДАС. Уколико жалба буде усвојена, против спортисте, односно другог лица се 
наставља поступак утврђивања одговорности за повреду антидопинг правила, у складу 
са чланом 95. овог правилника. 



Члан 95. 

Уколико анализа Б узорка потврди анализу А узорка, или ако се спортиста 
одрекао права на анализу Б узорка или је захтев неблаговремено поднео или уз захтев 
није плаћена прописана такса, односно ако истраживања која је предузео АДАС покажу 
да постоји повреда антидопинг правила, према спортисти и другим одговорним лицима 
се предузимају дисциплинске и друге мере и поступци у складу са Законом о 
спречавању допинга у спорту, Правилником о утврђивању одговорности лица које је 
учинило повреду антидопинг правила АДАС и антидопинг правилима надлежног 
националног и међународног спортског савеза и Светског антидопинг кодекса. 

Надлежни национални спортски савез треба, по правилу, најкасније седам дана 
након пријема обавештења АДАС да је одређено лице учинило повреду антидопинг 
правила да покрене пред својим дисциплинским органом поступак за утврђивање 
одговорности за повреду антидопинг правила.  

Усмена расправа требала би, по правилу, да се одржи најкасније четири недеље 
након истека рока из става 2. овог члана. 

АДАС увек има право да се појави као странка у поступку утврђивања 
одговорности за повреду антидопинг правила, било да се поступак води пред 
надлежним националним спортским савезом или Антидопинг одбором АДАС, било да 
тужбу или жалбу подноси АДАС или друго лице. 

Жалба на одлуку надлежног националног спортског савеза у вези утврђивања 
одговорности лица због повреде антидопинг правила подноси се Антидопинг одбору 
АДАС, у складу са Правилником о утврђивању одговорности лица које је учинило 
повреду антидопинг правила. 

У случају да надлежни национални спортски савез не изрекне прописане 
дисциплинске мере у року од четири месеца од подношења пријаве за учињену повреду 
антидопинг правила, одговорност лица које је учинило повреду антидопинг правила 
утврђује Антидопинг одбор АДАС. 

Надлежни национални спортски савез обавезан је да првостепену одлуку о 
утврђивању одговорности лица за повреду антидопинг правила достави без одлагања 
свим лицима која су овлашћена да изјаве жалбу на ту одлуку у складу са Правилником 
о утврђивању одговорности лица које је учинило повреду антидопинг правила. 

Члан 96. 

Директор АДАС и лице које заступа надлежни национални спортски савез 
обавезни су да о случајевима правноснажно утврђене повреде антидопинг правила 
обавесте спортског инспектора ради покретања прекршајног или кривичног поступка у 
складу са Законом о спречавању допинга у спорту. 

АДАС обавештава Светску антидопинг агенцију и надлежни међународни 
спортски савез о сваком случају повреде антидопинг правила. 

XIII. ТРОШКОВИ ОРГАНИЗОВАЊА И СПРОВОЂЕЊА ДОПИНГ КОНТРОЛЕ 



Члан 97. 

Трошкове организовања и спровођења допинг контроле изван такмичења која се 
предузима на основу периодичног плана спровођења допинг контроле који је донео 
Управни одбор АДАС или на основу посебне одлуке директора АДАС, сноси АДАС, 
ако овим правилником није другачије одређено. 

Трошкове организовања и спровођења допинг контроле изван такмичења која се 
предузима на предлог овлашћеног лица, сноси то лице, ако одлуком АДАС није 
другачије одређено. 

Трошкове организовања и спровођења допинг контроле на спортском 
такмичењу која се предузима на основу периодичног плана спровођења допинг 
контроле који је донео Управни одбор АДАС сноси организатор спортског такмичења, 
односно надлежни национални спортски савез, ако одлуком АДАС није другачије 
одређено. 

Трошкове организовања и спровођења допинг контроле на спортском 
такмичењу која се предузима на основу посебне одлуке директора АДАС, сноси АДАС, 
ако овим правилником није другачије одређено. 

Трошкове организовања и спровођења допинг контроле на спортском 
такмичењу која се предузима на предлог овлашћеног лица, сноси то лице, ако одлуком 
АДАС није другачије одређено. 

 
XIV. ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 98. 

Поступак допинг контроле (узимања узорака) документује се на формулару који 
је одштампан уз овај правилник и чини његов саставни део. 

Члан 99. 

Овај правилник ступа на снагу даном доношења.  Ступањем на снагу овог 
правилника престаје да важи Правилник о допинг контроли на спортским такмичењима 
и изван такмичења од 12.12.2014. године.   

Овај правилник се објављује у "Службеном билтену АДАС".  

 

Број 3-1009-6                                                         ПРЕДСЕДНИК УПРАВНОГ ОДБОРА 
У Београду дана 9.10.2015. године                                    Др Валентина Милеуснић 
 



 



 



 



 
Службена легитимација допинг контролора 
 

СЛУЖБЕНА ЛЕГIТIМАЦIЈА 
ДОПIНГ КОНТРОЛОРА 

Допинг контролор има права 
и дужности утврђене 

Законом о спречавању 
допинга у спорту 

("Службени гласник РС", 
број 111/2014) и Статутом 

Антидопинг агенције. 
Покушај ометања допинг 

контроле биће санкционисан 
у складу са члановима 40 и 41. 

Закона 
о спречавању допинга 

у спорту. 

 

ФОТОГРАФIЈА  
 
ДОПIНГ  
 
КОНТРОЛОРА 

 

(име и презиме) 

(број личне карте) 

(регистарски број) 

(место издавања) 

потпис овлашћеног лица 

 


