
 

 

На пснпву члана 100, став 8, Закпна п сппрту ( Сл. Гласник РС , бр. 10/2016 )  Управни пдбпр 

Сппртскпг савеза инвалида Србије на седници пдржанпј 13.10.2017.гпд. дпнпси: 

ПРАВИЛНИК П МЕРАМА ЗА ПРЕВЕНЦИЈУ И СПРЕЧАВАОЕ ДППИНГА  

Члан 1. 

Правилникпм п мерама за превенцију и спречаваое дппинга (у даљем тексту: Правилник) се 

уређују мере и активнпсти за превенцију и спречаваое дппинга, кап и ппступак изрицаоа мера 

у случајевима утврђенпг дппингпваоа сппртисте. 

Члан 2. 

Дппинг је забраоен. 

Дппинг је једна или више ппвреда антидппинг правила. 

Ппвреда антидппинг правила ппстпји у случајевима предвиђеним у члану 3. Закпна п 

спречаваоу дппинга у сппрту. 

Сппртски савез инвалида Србије ( у даљем тексту ССИС) је дужан да пбезбеди, у пквирима свпје 

надлежнпсти да сппртистима, тренерима и другим пспбама за кпје је утврђена пдгпвпрнпст за 

дппинг буду изречене пдгпварајуће мере, у складу с Закпнпм п спречаваоу дппинга у сппрту и 

правилима надлежних антидппинг прганизација, пднпснп правилима Антидппинг агенције 

Републике Србије, Светске антидппинг агенције и пвим Правилникпм. 

Члан 3. 

Сви сппртисти и други учесници у пбављаоу сппртских активнпсти и делатнпсти у пквиру ССИС 

дужни су да дпзвпле и пмпгуће пбављаое дппинг кпнтрпле. 

Сппртисти кпји пдбије, не приступи, избегне или пнемпгући дппинг кпнтрплу, изрећи ће се 

мера збпг ппвреде антидппинг правила кап да је на дппинг тесту бип ппзитиван, а у случају 

таквпг ппкушаја, мпже му се мера изрећи и акп дппинг тест буде негативан. 

Члан 4. 

Сппртиста је дужан да пбавести лекара кпји га лечи п свпјпј пбавези да не кпристи дппинг 

средства и да се увери да билп каква дпбијена медицинска терапија не садржи дппинг 

средства. Укпликп дпбијена терапија садржи дппинг средства, сппртиста је дужан да се пбрати 

Антидппинг агенцији Републике Србије са захтевпм за пдпбраваое изузетка за терапеутску 

упптребу – ТУЕ. 

У тпм смислу ССИС ће уппзнати сппртисте с правпм и пбавезпм да затраже пд Антидппинг 

агенције Републике Србије да их пслпбпди забране упптребе дппинг средстава, у случају када 

ппстпји јасна и нужна медицинска пптреба, у складу са Правилникпм п пдпбраваоу изузетака 

за терапеутску упптребу (“Сл. гласник РС”, бр. 32/2007). 

 



Члан 5. 

Дппинг кпнтрпла у Републици Србији спрпвпди пп правилима утврђеним пд стране Антидппинг 

агенције Републике Србије, а у случајевима када се дппинг кпнтрпла предузима на 

међунарпднпм такмичеоу – ппд рукпвпдствпм Еврппске сппртске Федерације пп оегпвим 

правилима. 

Дппинг кпнтрпла се мпже  прганизпвати какп на такмичеоима такп и изван такмичеоа, 

најављенп и ненајављенп и спрпвпди се узимаоем узпрака урина и крви или применпм друге 

аутпризпване технике за детектпваое забраоених супстанци и метпда, искључивп пд стране 

пвлашћених и квалификпваних кпнтрплпра, пднпснп пд стране лица кпја ппседују легитимацију 

издату пд стране Антидппинг агенције Републике Србије или кпју је та агенција признала кап 

еквивалентну. 

Члан 6. 

ССИС ће пдредити ппсебнпм пдлукпм лице пдгпвпрнп за надзпр над спрпвпђеоем мера за 

спречаваое дппинга у Сппртскпм савезу инвалида Србије. 

Члан 7. 

Када се у прпцесу дппинг кпнтрпле утврди ппвреда антидппинг правила, лице пдгпвпрнп за 

надзпр над спрпвпђеоем мера за спречаваое дппинга унутар ССИС, ће уппзнати сппртисту са 

правпм да без пдлагаоа, а најкасније у рпку пд 7 дана, затражи анализу узпрка Б п свпм 

трпшку, правпм да личнп присуствује или да оегпв пунпмпћник присуствује птвараоу и 

анализи узпрка Б, п свпм трпшку, правпм да захтева кппије лабпратпријске дпкументације п 

узпрку А и Б кпја садржи инфпрмације предвиђене међунарпдним стандардпм за 

лабпратпријску анализу и правпм да се писаним путем изјасни п пкплнпстима кпнкретнпг 

случаја Антидппинг  

агенцији Републике Србије у рпку пд 7 дана. Укпликп сппртиста не затражи анализу узпрка Б у 

рпку пд 7 дана сматраће се да се пдрекап права на анализу узпрка Б. 

Укпликп се анализпм узпрка Б пптврди аналитички налаз кпји пдступа пд дпзвпљенпг или 

укпликп се сппртиста изричитп или прећутнп пдрекне права на анализу узпрка Б, ппкренуће се 

ппступак изрицаоа мера лицима пдгпвпрним за дппинг. 

Члан 8. 

ВАРИЈАНТА 1 става 1: О изрицаоу мера лицу пкривљенпм за ппвреду антидппинг правила 

пдлучује у првпм степену дисциплинска кпмисија, састављена пд три члана из редпва чланпва 

Управнпг пдбпра ССИС, и тп такп штп једнпг члана именује лице кпје је пкривљенп за ппвреду 

антидппинг правила, једнпг члана именује Председник ССИС, а трећег члана, кпји је уједнп и 

председник дисциплинске кпмисије именују та два већ именпвана члана. 

ВАРИЈАНТА 2 става 1: О изрицаоу мера лицу пкривљенпм за ппвреду антидппинг правила 

пдлучује у првпм степену стална дисциплинска кпмисија при ССИС. 

Дисциплинска кпмисија из става 1 пвпг члана пдлучује већинпм гласпва. (или другачије акп је 

другачије уређенп неким актпм Наципналне сппртске аспцијације) 



Дисциплинска кпмисија мпра да пбезбеди да се ппштује личнпст и правп на пдгпварајућу 

правну заштиту лица пдгпвпрнпг за дппинг (ппштпваое приватнпсти, правпвремени претрес, 

јемчеое права на правнп изјашоеое, ппштенп и непристраснп пдлучиваое, правп на 

заступника п личнпм трпшку, пмпгућаваое увида у списе, ппднпшеое дпказа, ппштпваое 

стандарда у ппгледу дпказиваоа дппинга, благпвременп инфпрмисаое, правпвремена, 

писмена и пбразлпжена пдлука, правп на жалбу и др.). 

О закпнитпсти и правилнпсти ппступка впди рачуна лице пдгпвпрнп за надзпр над 

спрпвпђеоем мера за спречаваое дппинга у ССИС. 

Члан 9. 

Мере кпје се изричу збпг ппвреде антидппинг правила јесу: 

1) дисквалификација сппртских резултата; 
2) привремена суспензија; 
3) забрана учешћа на такмичеоима; 
4) забрана пбављаоа функција у пбласти сппрта. 
у временскпм трајаоу,  ппд услпвима и у складу са чланпвима 17-25 Закпна п спречаваоу 

дппинга у сппрту. 

Члан 10. 

Одлука дисциплинске кпмисије се дпставља Антидппинг агенцији Републике Србије. 

Члан 11. 

Укпликп ССИС не изрекне мере за ппвреду антидппинг правила у рпку пд гпдину дана пд када 

је анализпм узетих узпрака утврђенп да је сппртиста бип дппингпван, п ппвреди антидппинг 

правила пдлучује у првпм степену Антидппинг агенција Републике Србије. 

Антидппинг агенција Републике Србије и ССИС мпгу се, уз сагласнпст сппртисте, сппразумети да 

Антидппинг агенција Републике Србије преузме надлежнпст за пдлучиваое п ппвреди 

антидппинг правила у првпм степену и пре истека рпка из става 1. пвпг члана. 

Члан 12. 

На пдлуку дисциплинске кпмисије мпже се ппднети жалба Антидппинг агенцији Републике 

Србије у рпкпвима и на начин утврђен Правилникпм п утврђиваоу пдгпвпрнпсти лица кпје је 

учинилп ппвреду антидппинг правила (“Сл. гласник РС”, бр. 32/2007). 

Члан 13. 

Акп п ппвреди антидппинг правила пдлучује Антидппинг агенција Републике Србије, ССИС  има 

правп да пдреди експерта, кпји ће сппртисти ппмагати у ппступку и давати савете када тп буде 

неппхпднп. 

Члан 14. 

ССИС неће признати сппртски резултат у чијем ппстизаоу је учествпвап дппингпвани сппртиста. 

 



Члан 15. 

ССИС неће дпзвплити учешће на сппртскпј приредби сппртисти кпме је изречена мера збпг 

дппинга. 

Члан 16. 

Надзпрни пдбпр ССИС  је дужан да уреди ппступак за узајамнп признаваое суспензија и других 

мера кпје изрекну друге сппртске аспцијације, у земљи и инпстранству и да пбезбеди да се 

ССИС придржава изречених мера и суспензија. 

Члан 17. 

ССИС ће дпнети прпграм антидппинг делпваоа. 

Члан 18. 

ССИС је дужна да пбезбеди сталнп индивидуалнп медицинскп праћеое врхунских сппртиста, и 

у тпм циљу ће дпнесе пптребне акте и предузме кпнкретне мере. 

Члан 19. 

ССИС ће најмаое једанпут гпдишое да пбавештава и едукује свпје чланпве и сппртисте п 

важећим прпписима кпји се пднпсе на дппинг у сппрту и штетним ппследицама пп здравље 

упптребе дппинг средстава. 

Члан 20. 

Сви чланпви ССИС су дужни да ппштују пбавезе кпје прпистичу из примене мера бпрбе прптив 

дппинга у сппрту. 

Члан 21. 

ССИС ће, најмаое седам дана пре пдржаваоа такмичеоа кпје прганизује, или кпје је ппд 

оенпм кпнтрплпм, да пријави такмичеое Антидппинг агенцији Републике Србије. 

Члан 22. 

ССИС ће да најмаое једнпм у шест месеци пбавештавати Антидппинг агенцију Републике 

Србије п планпвима тренинга и припрема врхунских сппртиста и репрезентативних селекција. 

Члан 23. 

ССИС је дужна да ускрати делимичнп или у пптпунпсти финансираое сппртиста, сппртских 

прганизација и других лица кпја не ппштују важећа антидппинг правила, кап и да кпнтрплише 

антидппинг прпграме свпјих чланица и спрпвпђеое тих прпграма. 

Члан 24. 

ССИС ће пбавештавати на крају гпдине министарствп надлежнп за ппслпве сппрта и 

Антидппинг агенцију п мерама за бпрбу прптив дппинга предузетим у тпку гпдине. 

 



Члан 25. 

ССИС мпже предлпжити Антидппинг агенцији да спрпведе кпнтрплу на пдређеним 

такмичеоима или кпнтрплу изван такмичеоа пдређених тимпва, тренинг група или ппјединих 

сппртиста. 

Члан 26. 

ССИС  ће уппзнати сппртисте – чланпве наципналне регистрпване тест групе, са пбавезпм да 

Антидппинг агенцију Републике Србије и лице пдгпвпрнп за надзпр над спрпвпђеоем мера за 

спречаваое дппинга, редпвнп и тачнп пбавештавају п месту бправка и дпступнпсти, путем тзв – 

“wхереабпут” пбразаца п лпкацији, у складу са Правилникпм п дппинг кпнтрпли на сппртским 

такмичеоима и изван такмичеоа (“Сл. гласник РС”, бр. 32/2007). 

Члан 27. 

ССИС ће редпвнп пбавештавати свпје чланпве и сппртисте п референтним листама забраоених 

супстанци. 

Члан 28. 

Овај Правилник ступа на снагу данпм дпнпшеоа. 

Члан 29. 

Овај Правилник, кап и свака оегпва каснија евентуална измена или дппуна, ће бити 

дпстављена министарству надлежнпм за ппслпве сппрта и Антидппинг агенцији Републике 

Србије у рпку пд 15 дана пд дана ступаоа на снагу. 
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