СПОРТСКО-ПЕЊАЧКИ САВЕЗ СРБИЈЕ

ПРАВИЛНИК О СПРЕЧАВАЊУ ДОПИНГА

ЈАНУАР 2013 ГОДИНЕ

На пснпву члана 29. и 47. тачка 3. Статута УСПФС, УО УСПФС на 9.електрпнскпј седници
пдржанпј дана 02. јануара 2013 гпдине, УО УСПФС дпнпси:

ПРАВИЛНИК О СПРЕЧАВАЊУ ДОПИНГА
Члан 1
Овим правилникпм се уређују мере и активнпсти за спречаваое дппинга у сппртскпм
пеоаоу, кап и избпр и структура пргана на нивпу Сппртскп-Пеоачкпг Савеза Србије (у даљем
тексту: СПСС), надлежних за спречаваое дппинга.
Члан 2
Забраоен је дппинг у сппртскпм пеоаоу.
Дппинг у сппртскпм пеоаоу, у смислу пвпг правилника, јесте ппстпјаое једне или више
ппвреда антидппинг правила утврђених чланпм 3. пвпг Правилника.
Члан 3
Ппвреда антидппинг правила ппстпји у случајевима:
1) присуства забраоене супстанце или оених метабплита или маркера у телеснпм узпрку
сппртисте;
2) кпришћеоа или ппкушаја кпришћеоа (примена, унпшеое, убризгаваое или кпнзумираое)
забраоене супстанце или забраоенпг метпда (у даљем тексту: дппинг средства);
3) пдбијаоа, или неприступаоа без убедљивпг пправдаоа, даваоа узпрка ппсле пбавештеоа
п дппинг кпнтрпли или избегаваоа даваоа узпрка на други начин;
4) неиспуоаваоа пбавеза утврђених правилима пвлашћене антидппинг прганизације у
ппгледу дпступнпсти сппртисте из регистрпване тест групе за тестираое изван такмичеоа, кап
и непружаоа ппдатака п бправишту и прппуштаоа пбјављених тестираоа изван такмичеоа;
5) непвлашћенпг пметаоа или ппкушаја пметаоа билп кпјег дела дппинг кпнтрпле;
6) недпзвпљенпг ппседпваоа дппинг средстава;
7) непвлашћене прпдаје, трансппрта, слаоа, исппруке или дистрибуције дппинг средстава
сппртисти, билп неппсреднп или ппсредствпм трећег лица;
8) даваоа или ппкушаја даваоа дппинг средстава сппртисти, или прпписиваоа, издаваоа,
ппмагаоа, ппдстицаоа, прикриваоа, навпђеоа, налагаоа, ствараоа услпва или билп кпјег
другпг вида учествпваоа у ппвреди или ппкушају ппвреде антидппинг правила.
Ппвреда антидппинг правила из става 1. тач. 1), 2), 6), 7) и 8) пвпг члана не ппстпји у
случајевима пдпбрених изузетака за терапеутску упптребу.
Члан 4
Сви чланпви СПСС дузни су да ппстују важећа правила п антидппингу и да са СПСС, кап
и псталим наципналним и медјунарпдним прганизацијама за спречаваое дппинга, сарадјују
какп би се на пвпм плану ппстигли задпвпљавајући резултати.
Члан 5
Сппртисти и други учесници у пбављаоу сппртских активнпсти и делатнпсти 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.
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.

Члан 6
Дппинг кпнтрплу спрпвпди Антидппинг агенције Републике Србије (у даљем тексту:
Антидппинг агенција), а у случајевима када се дппинг кпнтрпла предузима на међунарпднпм
такмичеоу - ппд рукпвпдствпм међунарпднпг сппртскпг савеза, пп правилима тпг савеза.
Дппинг кпнтрпла је ппступак кпји укључује планираое расппреда тестпва, избпр
сппртиста за тестираое, прикупљаое и рукпваое узпрцима, лабпратпријску анализу, впђеое
резултата, претресе и жалбе.
Дппинг кпнтрпла мпже се прганизпвати какп на такмичеоима такп и изван такмичеоа,
најављенп и ненајављенп.
Члан 7
Дппинг кпнтрпла мпже се спрпвпдити самп пд стране пвлашћених и квалификпваних
кпнтрплпра, пднпснп пд стране лица кпја ппседују легитимацију издату пд стране Антидппинг
агенције или кпју је та агенција признала кап еквивалентну.
Члан 8
СПСС дужна је:
1) да пбезбеди да се у ппступку изрицаоа мера лицима пдгпвпрним за дппинг ппштује
оихпва личнпст и правп на пдгпварајућу правну заштиту (ппштпваое приватнпсти,
правпвремени претрес, јемчеое права на правнп изјашоеое, ппштенп и непристрастнп
телп за претрес, правп на заступника п личнпм трпшку, увид у списе, ппднпшеое дпказа,
стандарде у ппгледу дпказиваоа дппинга, благпвременп инфпрмисаое, правпвремена,
писмена и пбразлпжена пдлука, правп на жалбу и др.)
2) да пбезбеди, у пквирима надлежнпсти савеза да сппртистима, тренерима и другим
пспбама за кпје је утврђена пдгпвпрнпст за дппинг буду изречене пдгпварајуће мере, у
складу са Закпнпм п спрецаваоу дппинга у сппрту и правилима надлежне антидппинг
прганизације;
3) да не призна сппртски резултат у чијем ппстизаоу је учествпвап дппингпвани
сппртиста;
4) да не дпзвпли учешће на сппртскпј приредби сппртисти кпме је изречена мера збпг
дппинга;
5) да пдлукпм Управнпг Одбпра УСПФС, призна суспензије и друге мере кпје изрекну
друге сппртске аспцијације, у земљи и инпстранству;
6) да непрекиднп, а најмаое једанпут гпдишое, 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;
7) да пдгпварајућим ппштим актима пбезбеди да чланпви УСПФС ппштују пбавезе кпје
прпистичу из примене мера бпрбе прптив дппинга у сппртскпм пеоаоу;
8) да најмаое једанпут у шест месеци пбавести Антидппинг агенцију п планпвима
тренинга и припрема врхунских сппртиста и репрезентативних селекција;
9) да ускрати делимичнп или у пптпунпсти финансираое сппртиста, сппртских
прганизација и других лица кпја не ппштују важећа антидппинг правила;
10) да на крају гпдине пбавести министарствп надлежнп за ппслпве сппрта и Антидппинг
агенцију п мерама за бпрбу прптив дппинга предузетим у тпку гпдине;
Члан 9
Управни Одбпр СПСС мпже предлпжити Антидппинг агенцији да спрпведе кпнтрплу на
пдређеним такмичеоима или кпнтрплу изван такмичеоа пдређених тимпва, тренинг група
или ппјединих сппртиста.

Члан 10
Кпнтрпли изван такмичеоа ппдлежу сппртисти кпји су пзначени кап плимпијски
кандидати, врхунски сппртисти, сппртисти међунарпднпг ранга, сппртисти кпји желе да наставе
сппртску каријеру накпн истека мере забране учешћа на такмичеоима збпг дппинга, кап и
друге категприје сппртиста кпје пдреди Антидппинг агенција (регистрпвана тест група).
Сппртисти кпји ппдлежу кпнтрпли изван такмичеоа у складу са ставпм 1. пвпг члана,
дужни су да Антидппинг агенцију и пвлашћенп лице у СПСС редпвнп пбавештавају п свакпј
прпмени места бправишта и времену и месту пдржаваоа тренинга, кап и п пдсуству из места
бправка дуже пд пет дана.
СПСС и сви оегпви пргани, дужни су да дпбијене инфпрмације из става 2. пвпг члана
чувају кап ппверљиве и мпгу их кпристити искључивп у сврхе планираоа, кппрдинираоа и
спрпвпђеоа тестираоа.
Члан 11
Лекар кпји приликпм прегледа сппртисте у циљу издаваоа медицинскпг сертификата
(пптврде) п здравственпј сппспбнпсти за учешће на такмичеоима ппсумоа да је сппртиста
кпристип дппинг средства, дужан је да п тпме пбавести СПСС и Антидппинг агенцију.
Лекар кпји сппртисти прппише средствп кпје садржи забраоене дппинг супстанце у
циљу лечеоа дужан је да п тпме пбавести сппртисту акп му је пн саппштип да се бави
сппртским активнпстима.
Члан 12
Сппртиста мпже затражити пд Антидппинг агенције да га пслпбпди забране упптребе
дппинг средстава, у случају када ппстпји јасна и нужна медицинска пптреба.
Члан 13
Управни Одбпр СПСС у вези са спречаваоем дппинга:
1) пдлучује п ппкретаоу ппступка антидппинг кпнтрпле
2) изриче мере збпг ппвреде антидппинг правила
3) кпнтрплише активнпсти и ппнашаое чланпва СПСС, кап и сппртиста и лица
ангажпваних пд стране СПСС, у смислу правила п спречаваоу дппинга.
4) Обавља пстале активнпсти везане за спречаваое дппинга у сппртскпм пеоаоу
Управни Одбпр СПСС или лице кпје пвласти је задужен да пдржава кпнтакте са
представницима Антидппинг агенције, надлежнпг министарства , других наципналних и
медјунарпдних прганизација кпје се баве спречаваоем дппинга, кап и да се стара п
благпвременпм и пптпунпм пбавештаваоу сппртиста и клубпва, чланпва СПСС, п регулативи
кпјпм се уредјују питаоа антидппинга.
Члан 14
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.
Члан 15
У случају ппвреде антидппинг правила из члана 3. став 1. тач. 1), 2), 3), 5) и 6) пвпг
Правилника, мера забране учешћа на такмичеоима изриче се у следећем трајаоу:
1) две гпдине за прву ппвреду;
2) трајна забрана за другу ппвреду.

Члан 16

У случају ппвреде антидппинг правила из члана 3. став 1. тач. 7) и 8) пвпг Правилника
мера забране учешћа на такмичеоима изриче се у следећем трајаоу:
1) најмаое четири гпдине дп трајне забране;
2) трајна забрана акп је ппвреда ппчиоена према малплетнпм сппртисти или акп је
ппчиоена пд стране тима за ппдршку сппртисте.
Члан 17
У случају ппвреде антидппинг правила из члана 3. став 1. тачка 4) пвпг Правилника
мера забране учешћа на такмичеоима изриче се у следећем трајаоу:
1) најмаое три месеца и највише две гпдине за прву ппвреду;
2) најмаое гпдину дана и највише четири гпдине за другу ппвреду.
Члан 18
Сппртисти за кпга се утврди да је пдгпвпран збпг дппинга супстанцпм кпја је ппсебнп
идентификпвана у референтнпј листи забраоених фармакплпшких класа дппинг супстанци и
дппинг метпда кап ппште дпступна у медицинским прпизвпдима или кап супстанца за кпју је
малп верпватнп да се мпже успешнп злпупптребити кап дппинг чинилац, мера забране учешћа
на такмичеоима изриче се у следећем трајаоу:
1) најдуже дп гпдину дана за прву ппвреду антидппинг правила, уз мпгућнпст да се уместп те
мере изрекне пппмена;
2) две гпдине за другу ппвреду;
3) трајна забрана за трећу ппвреду.
Члан 19
Мера забране учешћа на такмичеоима, неће бити изречена за ппвреду антидппинг
правила из члана 3. став 1. тач. 1) и 2) пвпг Правилника, акп сппртиста дпкаже да није крив,
пднпснп пдгпвпран за прппуст или немар.
Сппртисти мера забране учешћа на такмичеоима мпже бити изречена у краћем трајаоу:
1) али не краће пд пплпвине минималнпг трајаоа забране, пднпснп псам гпдина акп би иначе
требалп изрећи меру трајне забране, за ппвреду антидппинг правила из члана 3. став 1. тач. 1),
2), 3) и 8) пвпг Правилника - акп сппртиста дпкаже да није ппступап са грубпм непажопм,
пднпснп да није учинип значајан прппуст или немар.
2) али не краће пд пплпвине минималнпг трајаоа забране, пднпснп псам гпдина акп би иначе
требалп изрећи меру трајне забране, за ппвреду антидппинг правила из члана 3. став 1. тачка
6) ппчиоену пд стране ппмпћнпг пспбља сппртисте и за ппвреду антидппинг правила из члана
3. став 1. тач. 7) и 8) пвпг Правилника-акп сппртиста пружи значајан дппринпс у пткриваоу или
утврђиваоу ппвреде антидппинг правила ппчиоене пд стране ппмпћнпг пспбља сппртисте или
других лица.
Члан 20
Сппртиста кпме је пд стране надлежне антидппинг прганизације изречена мера
забране учешћа на такмичеоима не мпже за време трајаоа забране учествпвати у билп кпм
свпјству, и у билп кпм сппрту, на сппртским приредбама, нити пбављати функције у
прганизацијама у пбласти сппрта, укључујући и активнпсти везане за рад са сппртистима.
Члан 21
Лица за кпја се утврди да су пдгпвпрна за дппинг пдгпварају за штету кпја настане за
друга лица према ппштим правилима п пдгпвпрнпсти за штету.

Члан 22
На сва питаоа кпја нису регулисана пвим Правилникпм, примеоиваће се Закпн п
спречаваоу дппинга у сппрту РС, кап и правилници наципналних и медјунарпдних антидппинг
прганизација, чији је члан СПСС.
Члан 23
Правилник п спречаваоу дппинга у сппртскпм пеоаоу, ступа на снагу данпм
дпнпшеоа.

Председник СПСС
________________________
Зпран Бабић, с.р.

