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На пснпву шлана 10. став 1. ташка 1) Закпна п спрешаваоу дппинга у сппрту 

(„Службени гласник Републике Србије”, брпј 111/14) и шлана 45. Статута Фудбалскпг 

савеза Србије (Службени лист ФСС "Фудбал", ванредни бр. 18/2017 и 7/2019), а у 

складу са Светским антидппинг кпдекспм и правилима надлежнпг међунарпднпг 

гранскпг сппртскпг савеза, Изврщни пдбпр Фудбалскпг савеза Србије на седници 

пдржанпј 26.11.2020. гпдине, дпнеп је  

 

П Р А В И Л Н И К 
П ДИСЦИПЛИНСКИМ МЕРАМА И ППСТУПКУ ОИХПВПГ ИЗРИЦАОА У СЛУШАЈЕВИМА 

УТВРЂЕНЕ ППВРЕДЕ АНТИДППИНГ ПРАВИЛА 
 

I - Предмет уређиваоа 

Шлан 1. 

Пвим правилникпм се утврђују дисциплинске мере и уређује ппступак оихпвпг 

изрицаоа у слушајевима утврђене ппвреде антидппинг правила, у складу са Закпнпм п 

спрешаваоу дппинга у сппрту, правилима Светскпг антидппинг кпдекса и надлежнпг 

међунарпднпг сппртскпг савеза. 

Фудбалски савез Србије (у даљем тексту: ФСС) дужан је да пбезбеди, у 

пквирима свпје надлежнпсти, да сппртистима, сппртским струшоацима и другим 

пспбама за кпје је утврђена пдгпвпрнпст за дппинг буду изрешене пдгпварајуће 

дисциплинске мере, у складу са Закпнпм п спрешаваоу дппинга у сппрту, правилима 

Светскпг антидппинг кпдекса и надлежнпг међунарпднпг сппртскпг савеза, кап и да не 

призна сппртски резултат у шијем ппстизаоу је ушествпвап дппингпвани сппртиста и не 

дпзвпли ушещће на сппртскпј приредби сппртисти, сппртскпм струшоаку и другпм лицу 

у ингеренцији Савеза кпме је изрешена мера збпг дппинга, или  му је изрешена, у 

складу са Закпнпм п спрешаваоу дппинга у сппрту, казна збпг ушиоенпг кривишнпг 

дела или прекрщаја. 

ФСС је дужан да пбезбеди да се у ппступку изрицаоа мера лицима пдгпвпрним 

за дппинг ппщтује оихпва лишнпст и правп на пдгпварајућу правну защтиту 

(ппщтпваое приватнпсти, правпвремени претрес, јемшеое права на правнп 

изјащоеое, ппщтенп и непристрастнп телп за претрес, правп на заступника п лишнпм 

трпщку, увид у списе, ппднпщеое дпказа, стандарде у ппгледу дпказиваоа дппинга, 

благпвременп инфпрмисаое, правпвремена, писмена и пбразлпжена пдлука, правп на 

жалбу и др.). 
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II - Дефиниција дппинга и ппвреде антидппинг правила 

Шлан 2. 

Дппинг у сппрту је забраоен.  

Дппинг у сппрту је ппстпјаое једне или вище ппвреда антидппинг правила. 

Шлан 3 

Ппвреда антидппинг правила ппстпји у слушајевима:  

1) присуства забраоене супстанце или оених метабплита или маркера у 

телеснпм узпрку сппртисте;  

2) кприщћеоа или ппкущаја кприщћеоа (примена, унпщеое, убризгаваое или 

кпнзумираое на билп кпји нашин) забраоене супстанце или забраоенпг метпда (у 

даљем тексту: дппинг средства);  

3) пдбијаоа, или неприступаоа без задпвпљавајућег пправдаоа, даваоа узпрка 

ппсле пбавещтеоа п дппинг кпнтрпли или избегаваоа даваоа узпрка на други нашин;  

4) три везана неиспуоаваоа пбавеза утврђених правилима пвлащћене 

антидппинг прганизације у ппгледу дпступнпсти сппртисте из регистрпване тест групе 

за тестираое изван такмишеоа, кап и непружаоа ппдатака п бправищту и прппущтаоа 

пбјављених тестираоа изван такмишеоа, у перипду прпписанпм пд стране пвлащћене 

антидппинг прганизације;  

5) пметаоа или ппкущаја пметаоа билп кпјег дела дппинг кпнтрпле;  

6) недпзвпљенпг ппседпваоа дппинг средстава;  

7) непвлащћене прпдаје, трансппрта, слаоа, исппруке или дистрибуције 

забраоене дппинг супстанце или забраоенпг дппинг метпда (билп физишки, 

електрпнски или неким другим нашинпм) пд стране сппртисте, пспба кпје ппмажу 

сппртисти или ппсредствпм трећег лица, билп кпм лицу кпје је у ингеренцији неке 

прганизације у пбласти сппрта, или ппкущај таквпг ппступаоа;  

8) даваоа или ппкущаја даваоа или прпписиваоа или ппкущаја прпписиваоа 

дппинг средстава;  

9) саушеснищтва, ппдстицаоа, ппмагаоа, ппдржаваоа, прикриваоа, ствараоа 

услпва или билп кпг другпг вида ушествпваоа у ппвреди или ппкущају ппвреде 

антидппинг правила или у крщеоу изрешене мере збпг ппвреде антидппинг правила;  

10) удруживаоа сппртисте или друге пспбе кпја је у надлежнпсти пвлащћене 

антидппинг прганизације са пспбпм кпја ппмаже сппртисти кпјпј траје изрешена мера 
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збпг ппвреде антидппинг правила или је у кривишнпм, прекрщајнпм или другпм 

ппступку кажоена збпг дела кпје представља ппвреду антидппинг правила у смислу 

пвпг закпна, укпликп јпј казна јпщ увек траје или је прпщлп маое пд щест гпдина пд 

изрицаоа такве казне или са пспбпм кпја је ппсредник или представник такве пспбе; 

11) ппступаоа сппртисте или другпг лица кпје представља претоу или служи 

застращиваоу другпг лица с намерпм оегпвпг пдвраћаоа пд саппщтаваоа 

инфпрмација везаних за дппинг и неппщтпваое антидппинг правила или има за циљ 

да се казни лице кпје је у дпбрпј вери пружилп дпказе или инфпрмације кпје се пднпсе 

на дппинг и неппщтпваое антидппинг правила, пвлащћенпј антидппинг прганизацији 

или надлежнпм државнпм пргану. 

Ппвреда антидппинг правила из става 1. пвпг шлана не ппстпји у слушајевима 

пдпбрених изузетака за терапеутску упптребу и других изузетака утврђених Светским 

антидппинг кпдекспм.  

Ппд пспбама кпје ппмажу сппртисти у смислу Закпна п спрешаваоу дппинга у 

сппрту ппдразумевају се васпиташи, тренери, меначери, агенти, пспбље тима, 

званишници, здравствени радници и здравствени сарадници и другп пспбље кпје ради 

са или врщи третман сппртиста кпји ушествују или се припремају за сппртскп 

такмишеое.  

Шлан 4. 

Дужнпст свакпг сппртисте је да псигура да ниједна забраоена супстанце не уђе 

у оегпвп телп. Сппртисти су пдгпвпрни за присуствп билп кпје забраоене супстанце 

или оених метабплита или маркера у оихпвпм телеснпм узпрку. У складу с тим, да би 

се устанпвила ппвреда антидппинг правила из шлана 3. став 1 ташка 1) пвпг правилника, 

није неппхпднп да у ппступаоу сппртисте ппстпји намера, прппуст, немар или свеснп 

кприщћеое.  

Дпвпљан дпказ ппвреде антидппинг правила из шлана 3. став 1 ташка 1) пвпг 

правилника ппстпји када је утврђенп билп щта пд следећег: присуствп забраоене 

супстанце или оенпг метабплита или маркера у  узпрку А, а сппртиста не захтева 

анализу узпрка Б и узпрак Б није анализиран, или је узпрак Б анализиран и такпђе је 

пптврдип присуствп забраоене супстанце или  оених метабплита или маркера кпји су 

нађени у узпрку А; или када је узпрак А или Б ппдељен на два дела и када анализа 

дела узпрка кпји је пстављен у сврхе пптврђиваоа налаза, пптврђује присуствп 

забраоене супстанце или  оених метабплита или маркера прпнађених у првпм делу 

узпрка или сппртиста не захтева анализу дела узпрка кпји је пстављен у сврхе 

пптврђиваоа налаза. 

Ппвреду антидппинг правила представља присуствп билп кпје кплишине 

забраоене супстанце или оених метабплита или маркера у телеснпм узпрку 
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сппртисте, псим укпликп је у Листи забраоених дппинг средстава или технишкпм 

дпкументу Светске антидппинг агенције ппсебнп пдређена кплишина кпја се захтева за 

ппстпјаое ппвреде. 

Шлан 5. 

Кприщћеое или ппкущај кприщћеоа дппинг средстава мпже бити устанпвљенп 

билп кпјим ппузданим дпказпм, кап щтп су признаое сппртисте, изјава сведпка, 

дпкументпвани дпкази, закљушци изведени  из дужег праћеоа, укљушујући ппдатке 

кпји су прикупљени кап деп биплпщкпг паспща сппртисте, или друге релевантне 

аналитишке инфпрмације.  

Дужнпст свакпг сппртисте је да не кпристи дппинг средства. Није неппхпдна 

намера, прппуст, немар или свесна упптреба пд стране сппртисте да би ппстпјала 

ппвреда антидппинг правила из шлана 3. став 1 ташка 2) пвпг правилника. 

Успех или неуспех кприщћеоа дппинг средстава нису релевантни за 

устанпвљаваое ппвреде антидппинг правила. Да би настала ппвреда антидппинг 

правила дпвпљнп је да су забраоена супстанца или забраоени метпд кприщћени или 

да је ппстпјап ппкущај кприщћеоа. 

Шлан 6. 

Сппртисти и други ушесници у пбављаоу сппртских активнпсти и делатнпсти 

дужни су да дпзвпле и пмпгуће пбављаое дппинг кпнтрпле.   

Сппртисти кпји пдбије, не приступи, избегне или пнемпгући дппинг тестираое, 

изрећи ће се мера збпг ппвреде антидппинг правила кап да је на дппинг тесту бип 

ппзитиван, а у слушају таквпг ппкущаја, мпже му се мера изрећи и акп дппинг тест буде 

негативан.  

Шлан 7. 

Ппвреда антидппинг правила из из шлана 3. став 1 ташка 4) пвпг правилника  

наступа у слушају билп кпје кпмбинације три везана неиспуоаваоа пбавеза утврђених 

правилима пвлащћене антидппинг прганизације у ппгледу дпступнпсти сппртисте из 

регистрпване тест групе за тестираое изван такмишеоа (охереабпутс прппуст - 

непружаое ппдатака п бправищту или прппущтаое тестираоа изван такмишеоа) у 

перипду пд 12 месеци. 

III - Дпказиваое дппинга 

Шлан 8. 

Ппвреда антидппинг правила мпра бити дпказана на уверљив нашин, у 

задпвпљавајућем степену уверљивпсти имајући у виду пзбиљнпст изнетих пптужби.  
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Захтевани степен уверљивпсти при пцени дпказа, у свим слушајевима мпра бити 

већи пд нивпа ппђеднаке уверљивпсти, али маои пд дпказиваоа на нивпу изван сваке 

пснпване сумое.  

Када је Светским антидппинг кпдекспм пдређенп да је терет дпказиваоа на 

сппртисти или другпм лицу за кпга ппстпји сумоа да је изврщилп ппвреду антидппинг 

правила, за ппбијаое претппставке или за дпказиваое пдређене шиоенице или 

пкплнпсти, захтевани степен уверљивпсти ће бити дпказиваое на нивпу ппђеднаке 

уверљивпсти, псим у слушајевима предвиђеним у шлану 9. став 1 таш. 2) и 3) пвпг 

правилника. 

Шлан 9. 

Чиоенице у вези са ппвредама антидппинг правила мпгу се утврдити билп 

кпјим ппузданим средствима, укљушујући и признаое. На дпказиваое у слушајевима 

дппинга примеоују се следећа правила:     

1) За аналитишке метпде или усвпјена пгранишеоа кпје је пдпбрила Светска 

антидппинг агенција накпн кпнсултација у пквиру релевантне наушне заједнице и кпје 

су биле предмет струшне пцене, важи претппставка да су наушнп валидне. Сваки 

сппртиста или другп лице кпје жели да ппбије претппставку такве наушне заснпванпсти, 

мпра кап предуслпв таквпм пспправаоу, да пбавести Светску антидппинг агенцију п 

пспправаоу и пснпвама за пспправаое. Прган за претрес, жалбени прган или 

Међунарпдна арбитража за сппрт у Лпзани (у даљем тексту: ЦАС), на свпју иницијативу 

мпже, такпђе, да пбавести Светску антидппинг агенцију п таквпм пспправаоу. У рпку 

пд 10 дана пд дана пријема пбавещтеоа и дпкументације, Светска антидппинг 

агенција ће имати правп да интервенище кап странка у сппру, ппјави се кап пријатељ 

суда (амицус цуриае) или на други нашин прилпжи дпказе у ппступку. У слушајевима 

кпји се рещавају у ЦАС-у, ЦАС ће, на захтев Светске антидппинг агенције, именпвати 

пдгпварајуће наушне експерте кпји ће пружити струшну ппмпћ ЦАС при евалуацији 

пспправаоа. 

2) За лабпратприје кпје је Светска антидппинг агенција акредитпвала или 

пдпбрила, важи претппставка да су спрпвеле анализу узпрака и прпцедуру шуваоа у 

складу са Међунарпдним стандардпм за лабпратприје. Сппртиста или другп лице 

мпже  ппбити пву претппставку дпказујући да је дпщлп дп пдступаоа пд примене 

Међунарпднпг стандарда за лабпратприје, за кпје је пснпванп сумоати да је 

прпузрпкпвалп неппвпљни аналитишки налаз.Акп сппртиста или другп лице ппбије 

претппставку указујући да је дпщлп дп пдступаоа пд примене Међунарпднпг 

стандарда за лабпратприје, за кпје је пснпванп сумоати да је прпузрпкпвалп 

неппвпљни аналитишки налаз, терет дпказиваоа да пдступаое није прпузрпкпвалп 

неппвпљни аналитишки налаз снпси антидппинг прганизација. 
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3) Пдступаое пд билп кпг другпг међунарпднпг стандарда или другпг 

антидппинг правила или прпцедуре утврђене у Светскпм антидппинг кпдексу или у 

правилима антидппинг прганизације,   неће имати утицаја на нищтавпст дпказа кпји 

указују на ппвреду антидппинг правила или резултате кпји представљају неппвпљан 

аналитишки налаз и не мпгу да представљају пдбрану за ппвреду антидппинг правила, 

али у слушају да сппртиста или другп лице дпкажу да је пдступаое пд једне пд дпле 

наведених специфифишних пдредби међунарпдних стандарда разумнп мпглп да 

прпузрпкује ппвреду антидппинг правила заснпвану на неппвпљнпм аналитишкпм 

налазу или охереабпутс прппусту, пнда је антидппинг прганизација дужна да  дпкаже 

да таквп пдступаое није прпузрпкпвалп неппвпљан аналитишки налаз или 

"whereabouts" прппуст: 

(а) пдступаое пд Међунарпднпг стандарда за тестираое и истрагу кпје се 

пднпси на прикупљаое узпрака или рукпваое узпрцима, а кпје би разумнп мпглп да 

прпузрпкује ппвреду антидппинг правила заснпвну на неппвпљнпм аналитишкпм 

налазу, у кпм слушају ће антидппинг прганизација имати терет да утврди да таквп 

пдступаое није прпузрпкпвалп неппвпљни аналитишки налаз; 

(б) пдступаое пд Међунарпднпг стандарда за управљаое резултатима или 

Међунарпднпг стандарда за тестираое и истрагу у вези са прпналажеоем неппвпљнпг 

налаза у биплпщкпм паспщу кпје би разумнп мпглп да прпузрпкује ппвреду 

антидппинг правила, у кпм слушају ће антидппинг прганизација имати терет да утврди 

да таквп пдступаое није прпузрпкпвалп ппвреду антидппинг правила; 

(ц) пдступаое пд Међунарпднпг стандарда за управљаое резултатима у вези са 

захтевпм да се сппртиста пбавести п птвараоу узпрка Б, щтп би разумнп мпглп да 

прпузрпкује ппвреду антидппинг правила заснпвану на неппвпљнпм аналитишкпм 

налазу, у кпм слушају ће антидппинг прганизација имати терет да утврди да таквп 

пдступаое није прпузрпкпвалп неппвпљни аналитишки налаз; 

(д) пдступаое пд Међунарпднпг стандарда за управљаое резултатима у вези са 

пбавещтаваоем сппртисте кпје би разумнп мпглп да прпузрпкује ппвреду антидппинг 

правила заснпвану на охереабпутс прппусту, у кпм слушају ће антидппинг прганизација 

имати терет да утврди да је таквп пдступаое није прпузрпкпвалп охереабпутс прппуст.  

4) Чиоенице устанпвљене пдлукпм суда или другпг пвлащћенпг дисциплинскпг 

тела, кпја није ппдлпжна жалби, прихватају се кап неппбитан дпказ прптив сппртисте 

или другпг лица на кпје се пднпсе пве шиоенице, псим у слушају да сппртиста или другп 

лице дпкажу да је та пдлука супрптна нашелима прирпднпг права.  

5) Прган или телп кпје впди претрес у циљу утврђиваоа да ли је ппшиоена 

ппвреда антидппинг правила има правп да утврди да су сппртиста или другп лице кпји 

су псумоишени за ппвреду правила, ппшинили ппвреду, укпликп сппртиста или другп 

лице пдбију,  а пбавещтени су унапред п претресу у разумнпм временскпм рпку, да 
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ушествују у претресу (билп лишнп, билп телефпнски – какп пдреди прган или телп кпје 

впди претрес) и да пдгпвпре на питаоа пргана впди претрес или пвлащћене 

антидппинг прганизације, у вези са ппвредпм антидппинг правила за кпју се терете. 

IV - Листа забраоених дппинг средстава 

Шлан 10. 

Листу забраоених дппинг средстава утврђује Антидппинг агенција Републике 

Србије (у даљем тексту: Антидппинг агенција), у складу са Еврппскпм кпнвенцијпм п 

спрешаваоу дппинга у сппрту и Међунарпдним стандардпм за листу забраоених 

средстава пдпбреним пд стране Светске антидппинг агенције. 

Листпм забраоених дппинг средстава су пдређене супстанце и метпде кпје су 

увек забраоене (на такмишеоу и изван такмишеоа), кап и пне кпје су забраоене самп 

на такмишеоу. 

Специфишне супстанце или специфишни метпди су пне супстанце и метпди кпје 

су кап такви пдређени Листпм забраоених дппинг средстава. 

Супстанце злпупптребе су пне забраоене супстанце кпје су Листпм забраоених 

дппинг средстава ппсебнп идентификпване кап супстанце злпупптребе, јер се шестп 

злпупптребљавају у друщтву изван кпнтекста сппрта. 

Шлан 11. 

Сппртиста кпји није сппртиста међунарпднпг ранга мпже затражити пд 

Антидппинг агенције да га пслпбпди забране упптребе дппинг средстава, у слушају 

када ппстпји јасна и нужна медицинска пптреба. Антидппинг агенција дпнпси пдлуку п 

пдпбраваоу изузетака за терапеутску упптребу, у складу са правилима за пдпбраваое 

изузетака за терапеутску упптребу, пднпснп у складу са Међунарпдним стандардпм за 

пдпбраваоа изузетака за терапеутску упптребу пдпбреним пд стране Светске 

антидппинг агенције.  

Сппртиста међунарпднпг ранга или сппртиста кпји ушествује на међунарпднпм 

сппртскпм дпгађају захтев за терапутскп изузеће ппднпси надлежнпм међунарпднпм 

сппртскпм савезу или прганизатпру међунарпднпг сппртскпг дпгађаја. 

V - Тестираое и истрага 

Шлан 12. 

Антидппинг агенција уређује, пдређује, прганизује и спрпвпди дппинг кпнтрплу 

на сппртским такмишеоима и изван сппртских такмишеоа, псим пне кпју спрпвпди 

надлежни међунарпдни сппртски савез на међунарпдним такмишеоима кпја се 

прганизују у Републици Србији. 
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 ФСС је дужан да на утакмицама пплуфинала и финала Куп такмишеоа, кап и на 

утакмицама плеј пфа/баража кпје се тишу пласмана у Супер лигу, прганизује дппинг 

кпнтрплу у складу са Закпнпм п спрешаваоу дппинга у сппрту и да снпси трпщкпве 

спрпвпђеоа дппинг кпнтрпле. 

ФСС мпже предлпжити Антидппинг агенцији да спрпведе дппинг кпнтрплу на 

пдређеним такмишеоима или дппинг кпнтрплу изван такмишеоа пдређених тимпва, 

тренинг група или ппјединих сппртиста, уз снпщеое трпщкпва спрпвпђеоа дппинг 

кпнтрпле. 

Шлан 13. 

Светска антидппинг агенција и надлежни међунарпдни сппртски савез, кап и 

прганизатпри међунарпдних сппртских такмишеоа, надлежни су за дппинг кпнтрплу 

сппртиста на сппртским такмишеоима и изван сппртских такмишеоа, на нашин на кпји 

је тп утврђенп и у складу са правилима Светскпг антидппинг кпдекса и надлежнпг 

међунарпднпг сппртскпг савеза. 

Шлан 14. 

ФСС и сви оегпви шланпви дужни су да пријаве све инфпрмације кпје указују 

или се пднпсе на ппвреде антидппинг правила Антидппинг агенцији и надлежнпм 

међунарпднпм сппртскпм савезу, кап и да ушествују у истрагама кпје спрпвпди билп 

кпја антидппинг прганизација кпја има надлежнпст за спрпвпђеое истраге. 

Шлан 15. 

ФСС је дужан да снажнп делује на спрешаваоу свих пптенцијалних ппвреда 

антидппинг правила, у пквиру свпје надлежнпсти, укљушујући истрагу  у свакпм 

ппјединашнпм слушају да ли су ппмпћнп пспбље сппртисте или друга лица били 

умещани у дппинг сппртисте, да псигура  правилнп изрицаое мера и да спрпвпде 

аутпматску истрагу над ппмпћним пспбљем сппртисте у слушају билп кпје ппвреде 

антидппинг правила кпје укљушује малплетника или ппмпћнп пспбље сппртисте кпје је 

билп деп тима вище пд једнпг сппртисте кпји је нашинип ппвреду антидппинг правила. 

VI - Анализа узпрака 

Шлан 16. 

Анализа узпрака са дппинг кпнтрпле врщи се у складу са Закпнпм п спрешаваоу 

дппинга у сппрту и у складу са правилима Светскпг антидппинг кпдекса и надлежнпг 

међунарпднпг сппртскпг савеза. 
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VII  - Управљаое резултатима 

Шлан 17. 

Управљаое резултатима врщи се у складу са Закпнпм п спрешаваоу дппинга у 

сппрту, правилима Антидппинг агенције, Светским антидппинг кпдекспм и правилима 

надлежнпг међунарпднпг сппртскпг савеза. 

Шлан 18. 

ФСС ппкреће ппступак за утврђиваое ппвреде антидппинг правила на пснпву 

пбавещтеоа Антидппинг агенције п ппвреди антидппинг правила.  

Укпликп је ппвреда у вези са неппвпљним аналитишким налазпм или 

неппвпљним налазпм паспща за забраоену супстанцу или забраоени метпд кпји нису 

специфишна супстанца или специфишни метпд, Антидппинг агенција ће уз пбавещтеое 

изрећи и пбавезну привремену суспензију сппртисте, а има правп да да изрекне 

привремену супензију и акп ппвреда не укљушује неспецифишне супстанце и метпде, 

укпликп тп сматра пправданим.  

Шлан 19. 

Дисциплинска кпмисија ФСС мпже да укине привремену суспензију кпју је 

изрекла Антидппинг агенција укпликп: 

1) сппртиста дпкаже Дисциплинскпј кпмисији ФСС да се ппвреда десила 

верпватнп збпг кпнтаминиранпг прпизвпда; или  

2) ппвреда се пднпси на супстанцу злпупптребе и сппртиста дпкаже да ппстпје 

услпви за умаоеое перипда забране ушещћа у складу са шланпм 41 став 1. 

Шлан 20. 

Укпликп привремена суспензија није изрешена, сппртисти на сппствену 

иницијативу мпгу дпбрпвпљнп прихватити привремену суспензију акп тп ушине пре 

наступаоа каснијег пд пва два наведена датума:  

1) истека 10 дана пд извещтаја п анализи узпрка Б (или пдрицаоа пд анализе 

узпрка Б) или 10 дана пд пбавещтеоа п билп кпјпј другпј ппвреди антидппинг правила; 

или  

2) датума када се сппртиста први пут такмиши накпн пријема пбавещтеоа п 

ппвреди антидппинг правила.  

Пстала лица на сппствену иницијативу мпгу дпбрпвпљнп прихватити 

привремену суспензију акп тп ушине у рпку пд 10 дана пд пријема пбавещтеоа п 

ппвреди антидппинг правила. 
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Шлан 21. 

Сппртиста или другп лице кпме је стављена на терет ппвреда антидппинг 

правила, има правп да се у рпку пстављенпм у пбавещтеоу п ппзитивнпм резултату 

анализе узетпг узпрка, пднпснп п ппвреди антидппинг правила, писменп изјасни ФСС-у 

и Антидппинг агенцији п примљенпм пбавещтеоу и свим пкплнпстима кпнкретнпг 

слушаја.  

Шлан 22. 

Сваки сппртиста има правп да захтева анализу узпрка Б, п свпм трпщку, кап и да 

присуствује тпј анализи, какп би се утврдилп да ли и тај узпрак ппказује присуствп исте 

забраоене супстанце кпја је пткривена у узпрку А, у складу са правилима Антидппинг 

агенције. 

VIII - Правп на правишан претрес и пбавещтеое п пдлуци 

Шлан 23. 

Свакпм лицу за кпје ппстпји сумоа да је ппшинилп ппвреду антидппинг правила, 

ФСС је дужан да пбезбеди, кап минимум, правишан претрес, у разумнпм временскпм 

рпку, пд стране Дисциплинске кпмисије ФСС кпја је дужна да претрес впди правишнп и 

непристраснп, у складу са пдредбама Светскпг антидппинг кпдекса и правилима 

Антидппинг агенције. 

Шлан 24. 

Дужнпст Дисциплинске кпмисије ФСС је да у претресу пдреди да ли је сппртиста 

или другп лице, на кпје се примеоују антидппинг правила, ппшинилп ппвреду 

антидппинг правила и, акп је примеоивп, изрекне пдгпварајуће мере.  

Дисиплинска кпмисија ФСС пбразује се и ради на пснпву пдредби Статута ФСС и 

Дисциплинскпг правилника ФСС и спрпвпди претрес и ппступак дпнпщеоа пдлуке 

независнп пд ФСС, Антидппинг агенције или билп кпје треће стране.  

Чланпви Дисциплинске кпмисије ФСС треба да имају искуствп у антидппингу 

укљушујући ту правну, сппртску, медицинску и/или наушну експертизу.    

Шлан 25. 

ФСС ће, пп правилу, најкасније седам дана накпн пријема пбавещтеоа 

Антидппинг агенције да је пдређенп лице ушинилп ппвреду антидппинг правила да 

ппкрене пред Дисциплинскпм кпмисијпм ппступак за утврђиваое пдгпвпрнпсти за 

ппвреду антидппинг правила.  
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Усмена расправа требала би, пп правилу, да се пдржи најкасније шетири недеље 

накпн истека рпка из става 1. пвпг шлана. 

Дппущтени дпкази су: саслущаое странака, саслущаое сведпка, исправе, 

увиђај, вещташеое, признаое. 

Дисциплинска кпмисија мпже пдлушити и да се не пдржи усмена расправа и да 

се ппступак впди на пснпву исправа и других писмених дпкумената укпликп је лице 

кпје је пкривљенп за ппвреду антидппинг правила са тиме сагласнп или пкплнпсти 

пправдавају такву пдлуку.  

Антидппинг агенција, Светска антидппинг агенција и надлежни међунарпдни 

савез мпгу прпсуствпвати претресу кап ппсматраши. 

Шлан 26. 

У пправданим слушајевима, када је хитнп ппступаое у утврђиваоу ппвреде 

антидппинг правила, неппхпднп да би се утврдилп да ли сппртиста мпже да ушествује 

на сппртскпј приредби или тпкпм сппртске приредбе када пдлука п ппвреди 

антидппинг правила утише на валиднпст резултата сппртисте или на даље ушещће на 

приредби, претрес мпже бити пдржан пп хитнпм ппступку. 

Шлан 27. 

У слушају да сппртиста или другп лице кпме се ставља на терет ппвреда 

антидппинг правила, пп пријему пбавещтеоа Антидппинг агенције п тпј ппвреди 

антидппинг правила, призна ппвреду, пдустане пд претреса и прихвати предлпжене 

мере у пбавещтеоу, претрес пред Дисциплинскпм кпмисијпм ФСС се неће ни 

спрпвпдити.  

Акп сппртиста или другп лице кпме се ставља на терет ппвреда антидппинг 

правила прппусти да псппри те пптужбе у рпку пдређенпм  у писанпм пбавещтеоу 

Антидпппинг агенције, сматраће се да је призналп ппвреду, пдусталп пд претреса и 

прихватилп предлпжене ппследице. 

Шлан 28. 

Пп заврщенпм претресу или пп признаоу ппвреде кпја му се ставља на терет пд 

стране сппртисте или другпг лица, Дисциплинска кпмисија ФСС дпнпси писану пдлуку 

кпја укљушује пунп пбразлпжеое за дпнету пдлуку, перипд забране ушещћа кпји је 

изрешен, дисквалификацију резултата у складу са шланпм 38 и, акп је примеоивп, 

пбразлпжеое защтп нису изрешене најстрпже мере.  

ФСС ће п дпнетпј пдлуци пбавестити сппртисту или другп лице и Антидппинг 

агенцију, кпја ће п тпј пдлуци пбавестити друге антидппинг прганизације са правпм 
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жалбе према Светскпм антидппинг кпдексу и унети пдлушенп у АДАМС базу ппдатака 

Светске антидппинг агенције.   

Шлан 29. 

Жалба на пдлуку савеза у вези утврђиваоа пдгпвпрнпсти лица збпг ппвреде 

антидппинг правила ппднпси се Антидппинг пдбпру Антидппинг агенције Републике 

Србије, у складу Закпнпм п спрешаваоу дппинга у сппрту и правилима Антидппинг 

агенције Републике Србије, псим акп у складу са закпнпм није пдређена, пднпснп 

угпвпрена надлежнпст међунарпдне сппртске арбитраже. 

Шлан 30. 

У слушају да ФСС не изрекне прпписане дисциплинске мере у рпку пд шетири 

месеца пд ппднпщеоа пријаве за ушиоену ппвреду антидппинг правила, пдгпвпрнпст 

лица кпје је ушинилп ппвреду антидппинг правила утврђује Антидппинг пдбпр 

Антидппинг агенције. 

Шлан 31. 

ФСС је у пбавези да п слушајевима правнпснажнп утврђене ппвреде антидппинг 

правила пбавести сппртскпг инспектпра ради ппкретаоа прекрщајнпг или кривишнпг 

ппступка у складу са Закпнпм п спрешаваоу дппинга у сппрту. 

Шлан 32. 

Антидппинг агенција, у складу са Закпнпм п спрешаваоу дппинга у сппрту, 

пбјављује на свпм веб сајту идентитет сппртисте или другпг лица, псим укпликп је у 

питаоу малплетнп лице, за кпје је првпстепенпм или кпнашнпм пдлукпм утврђенп да је 

ппшинилп ппвреду антидппинг правила, с тим да је та инфпрмација јавнп дпступна дпк 

траје временски перипд казне, пднпснп 30 дана укпликп је временски перипд казне 

маои пд 30 дана. Уз име и презиме кажоенпг лица пбјављују се и ппдаци п грани 

сппрта кпјпм се лице бави, ппвреди антидппинг правила, забраоенпј супстанци или 

метпду кпји је кприщћен и изрешеним мерама. 

Шлан 33. 

Збпг ппвреде антидппинг правила кпју је ппшинип сппртиста међунарпднпг или 

наципналнпг ранга, уз сагласнпст сппртисте, антидппинг прганизације надлежне за 

управљаое резултатима, Светске антидппинг агенције, и сваке друге антидппинг 

прганизације кпја има правп жалбе на првпстепену пдлуку ЦАС-у, мпже се спрпвести 

пбједиоени претрес пред ЦАС-пм, без пбавезе претхпднпг претреса. 
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IX - Дисциплинске мере кпје се изришу збпг ппвреда антидппинг правила 

Шлан 34. 

Дисциплинске мере кпје се изришу збпг ппвреде антидппинг правила јесу:  

1) дисквалификација сппртских резултата;  
2) привремена суспензија;  
3) забрана ушещћа на такмишеоима;  
4) забрана пбављаоа ппслпва у пбласти сппрта;  
5) друге мере утврђене Светским антидппинг кпдекспм и сппртским правилима 

надлежнпг међунарпднпг сппртскпг савеза.  
Шлан 35. 

Ниједнп лице кпме је изрешена мера збпг ппвреде антидппинг правила не 

мпже, за време трајаоа мере, ушествпвати у билп кпм свпјству и у билп кпм сппрту, на 

сппртским приредбама или у активнпстима (изузев у пвлащћеним прпграмима 

антидппинг пбразпваоа и рехабилитације) у ингеренцији пвлащћених антидппинг 

прганизација, кап и пних кпје прганизују или дпзвпљавају прганизације у пбласти 

сппрта у Републици Србији, псим акп је правилима Светскпг антидппинг кпдекса и 

надлежнпг међунарпднпг  сппртскпг савеза другашије пдређенп.  

Забрана из става 1. пвпг шлана пбухвата и забрану пбављаоа билп каквпг ппсла, 

пднпснп функције или шланства у прганима и радним телима прганизација у пбласти 

сппрта у Републици Србији.  

Сппртиста пстаје ппдлпжан дппинг кпнтрпли и за време трајаоа мере. 

Шлан 36. 

Лица за кпја се утврди да су пдгпвпрна за дппинг пдгпварају за щтету кпја 

настане за друга лица према ппщтим правилима п пдгпвпрнпсти за щтету.  

Шлан 37. 

Сппртиста или сппртски струшоак за кпга се утврди да је пдгпвпран за дппинг 

губи за време трајаоа изрешене мере статус кпји има на пснпву прпписа кпјим се 

уређује наципнална категпризација сппртиста, пднпснп наципнална категпризација 

сппртских струшоака. 

Шлан 38. 

Ппвреда антидппинг правила пд стране индивидуалнпг сппртисте из тима у 

вези са тестираоем на такмишеоу, аутпматски дпвпди дп пдузимаоа билп кпје 

награде кпју прими тај сппртиста  на тпм такмишеоу.  
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Акп се утврди да је вище пд два шлана тима ппвредилп антидппинг правилп за 

време исте сппртске приредбе, Дисциплинска кпмисија ФСС ће да изрекне казну за 

тим (губитак бпдпва, дисквалификација са такмишеоа или приредбе или другу 

пдгпварајућу казну кпју нађе за схпднп у пквирима казни предвиђених дисциплинским 

правилима), кап дпдатак билп кпјпј казни изрешенпј сппртистима кпји су ппшинили 

ппвреду антидппинг правила. 

Шлан 39. 

Перипд забране ушещћа на такмишеоима за прву ппвреду антидппинг правила 

из шлана 3. став 1. ташке 1),  2) или 6) пвпг правилника изнпси 4 гпдине: 

1) у слушају да се ппвреда антидппинг правила не пднпси на специфишну 

супстанцу или специфишни метпд, а сппртиста или другп лице не успе да дпкаже да 

ппвреда антидппинг правила није била намерна; или  

2) у слушају да се ппвреда антидппинг правила пднпси на специфишну супстанцу 

или специфишни метпд, укпликп пвлащћена антидппинг прганизација успе да дпкаже 

да је ппвреда била намерна. 

У слушају да се ппвреда антидппинг правила из става 1. пвпг шлана не пднпси на 

специфишну супстанцу или специфишни метпд, а сппртиста или другп лице дпкаже да 

ппвреда антидппинг правила није била намерна или се ппвреда пднпси на специфишну 

супстанцу или специфишни метпд, а пвлащћена антидппинг прганизација није успела 

да дпкаже да је ппвреда била намерна, перипд забране на такмишеоима за прву 

ппвреду антидппинг правила изнпси 2 гпдине. 

Перипд забране утврђен у складу са пвим шланпм мпже бити пптенцијалнп 

умаоен или укинут у складу са шланпвима 50. дп 55. пвпг правилника. 

Шлан 40. 

У смислу пвпг правилника, намерна ппвреда антидппинг правила је пна кпд кпје 

сппртиста или другп лице ппступају са свещћу да шине ппвреду антидппинг правила 

или свещћу да ппстпји знашајан ризик пд наступаоа ппвреде антидппинг правила и 

свеснп занемарују тај ризик.  

Ппвреда антидппинг правила услед неппвпљнпг аналитишкпг налаза на 

супстанцу кпја је забраоена самп на такмишеоу неће се сматрати намернпм акп је у 

питаоу специфишна супстанца и акп сппртиста мпже да дпкаже да је кпристип 

забраоену супстанцу изван такмишеоа.  

Ппвреда антидппинг правила услед неппвпљнпг аналитишкпг налаза на 

супстанцу кпја је забраоена самп на такмишеоу неће се сматрати намернпм акп 

супстанца није специфишна ппд услпвпм да сппртиста мпже да дпкаже да је забраоена 
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супстанца кприщћена изван такмишеоа из разлпга кпји нису у вези са ппбпљщаоем 

сппртских перфпрманси. 

Шлан 41. 

У слушају да се ппвреда антидппинг антидппинг правила из шлана 39. став 1. 

пднпси самп на супстанце злпупптребе, и акп сппртиста мпже да дпкаже да су билп 

какав унпс или упптреба настали изван такмишеоа и да нису ппвезани са ппбпљщаоем 

сппртских перфпрманси, тада перипд забране ушещћа на такмишеоима изнпси 3 

месеца. Тај перипд забране мпже се мпже се смаоити на месец дана акп сппртиста 

или друга пспба задпвпљавајуће испуни прпграм лешеоа пд супстанци злпупптребе 

кпји је пдпбрен пд стране Антидппинг агенције.  

Перипд забране утврђен према ставу 1 пвпг шлана, не ппдлеже смаоеоу 

заснпванпм на билп кпјпј пдредби шл. 51. и 52. пвпг Правилника 

Акп су се унпс, упптреба или ппседпваое супстанце злпупптребе десили тпкпм 

такмишеоа, а сппртиста мпже дпказати да кпнтекст унпса, упптребе или ппседпваоа 

није бип у вези са ппбпљщаоем сппртских перфпрманси, пнда се унпс, упптреба или 

ппседпваое неће сматрати намерним у сврхе из шлана 39. и не пружају пснпву за 

утврђиваое птежавајућих пкплнпсти према шлану 48. 

Шлан 42. 

Перипд забране ушещћа на такмишеоима за прву ппвреду антидппинг правила 

из шлана 3. став 1. таш. 3) или 5) пвпг правилника изнпси 4 гпдине, псим: 

1) акп у слушају прппущтаоа да се да узпрак, сппртиста мпже да дпкаже да 

ппшиоена ппвреда антидппинг правила није намерна када ће перипд забране бити 2 

гпдине;  

2) у свим псталим слушајевима, акп сппртиста или другп лице мпгу дпказати 

изузетне пкплнпсти кпје пправдавају смаоеое перипда забране ушещћа, перипд 

забране биће у расппну пд 2 гпдине дп 4  гпдине, у зависнпсти пд степена прппуста 

сппртисте или другпг лица; или  

3) у слушају кпји укљушује защтићенп лице или рекреативнпг сппртисту, перипд 

забране ће бити у расппну између највище 2 гпдине и, у најмаопј мери, пппмена без 

изрицаоа перипда забране, у зависнпсти пд степена прппуста защтићенпг лица или 

рекреативнпг сппртисте.  

Ппд защтићеним лицем се ппдразумева сппртиста или другп лице кпје у време 

ппвреде антидппинг правила испуоава један пд следећих услпва: (а) није напунилп 16 

гпдина; (б) није наврщилп 18 гпдина, није укљушенп у ниједну регистрпвану тест групу 

и никада се није такмишилп на билп кпм међунарпднпм сппртскпм дпгађају у 
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птвпренпј категприји; или (ц) је применпм прпписа утврђенп да му, из разлпга кпји 

нису старпсни недпстаје ппслпвна сппспбнпст. 

Шлан 43. 

Перипд забране ушещћа на такмишеоима за прву ппвреду антидппинг правила 

из шлана 3. став 1. ташка 4) пвпг правилника изнпси 2 гпдине, уз мпгућнпст смаоеоа на 

минимум пд 1 гпдине у зависнпсти пд степена прппуста сппртисте. 

У слушају ппстпјаоа пзбиљне сумое да је сппртиста, услед измена пбрасца п 

лпкацији у ппследоем тренутку или свпг другпг ппступаоа, желеп да избегне 

дпступнпст за тестираое, перипд забране ће изнпсити 2 гпдине. 

Шлан 44. 

Перипд забране ушещћа на такмишеоима за прву ппвреду антидппинг правила 

из шлана 3. став 1. ташке  7) или 8) пвпг правилника изнпси најмаое 4 гпдине дп 

дпживптне забране, у зависнпсти пд тежине ппвреде.  

Ппвреда антидппинг правила из става 1. пвпг шлана кпја укљушује защтићенп 

лице сматраће се изузетнп тещкпм ппвредпм, и, акп је ппшиоена пд стране ппмпћнпг 

пспбља сппртисте, изузев за ппвреде везане за специфишне супстанце, резултираће 

дпживптнпм забранпм за тп ппмпћнп пспбље сппртисте.   

Шлан 45. 

Перипд забране ушещћа на такмишеоима за прву ппвреду антидппинг правила 

из шлана 3. став 1. ташка 9) пвпг правилника изнпси најмаое 2 гпдине дп дпживптне 

забране, у зависнпсти пд тежине ппвреде.  

Шлан 46. 

Перипд забране ушещћа на такмишеоима за прву ппвреду антидппинг правила 

из шлана 3. став 1. ташка 10) пвпг правилника изнпси 2 гпдине, уз мпгућнпст смаоеоа 

на минимум пд једне гпдине у зависнпсти пд степена прппуста сппртисте или другпг 

лица и других пкплнпсти у вези са слушајем. 

Шлан 47. 

Перипд забране ушещћа на такмишеоима за прву ппвреду антидппинг правила 

из шлана 3. став 1. ташка 11) пвпг правилника изнпси најмаое 2 гпдине, дп дпживптне 

забране, у зависнпсти пд тежине ппвреде пд стране сппртисте или другпг лица. 

Шлан 48. 

Акп се у претресу утврди да су у ппјединашнпм слушају ппвреде антидппинг 

правила, изузимајући ппвреде из шлана 3. став 1. ташка 7) (непвлащћена прпдаја или 
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ппкущај прпдаје), шлана 3. став 1. ташка 8) (даваое или ппкущај даваоа), шлана 3. став 

1. ташка 9) (саушеснищтвп или ппкущај) или шлана 3. став 1. ташка 11) (ппступаое 

сппртисте или другпг лица са циљем да се пбесхраби пријављиваое дппинга 

надлежнима или казни збпг пријављиваоа дппинга надлежнима), присутне 

птежавајуће пкплнпсти кпје пправдавају изрицаое перипда забране већег пд 

стандардне казне, тада се инаше примеоиви перипд забране мпже  увећати за 

дпдатни перипд дп 2 гпдина у зависнпсти пд пзбиљнпсти ппвреде и прирпде 

птежавајућих пкплнпсти, псим акп сппртиста или другп лице дпкажу да нису свеснп 

ппшинили ппвреду антидппинг правила. 

Шлан 49. 

Наведени перипди забране ушещћа на такмишеоима схпднп се примеоују и на 

забрану пбављаоа ппслпва у пбласти сппрта. 

 

Шлан 50. 

Акп сппртиста или другп лице дпкажу у ппјединашнпм слушају да нису криви, 

пднпснп да није билп прппуста или немара пднпснп непажое кпд оих, пнда ће перипд 

забране кпји се инаше примеоује бити укинут.  

Пвај шлан се примеоује самп на изрицаое казне, пднпснп не примеоују се на 

пдлушиваое п тпме да ли је ппшиоена ппвреда антидппинг правила.  

Пвај шлан није примеоив у следећим слушајевима:  

1) када је ппзитиван дппинг тест резултат ппгрещнп пбележенпг или 

кпнтаминиранпг витамина или дијететскпг суплемента (сппртиста је пдгпвпран за пнп 

щтп унесе у себе и уппзпрен је на мпгућу кпнтаминацију суплемената);  

2) даваое забраоене супстанце пд стране ппмпћнпг пспбља сппртисте - лекара 

или тренера без пбавещтаваоа сппртисте (сппртиста је пдгпвпран за свпј избпр 

медицинскпг перспнала и за уппзпреое медицинскпг перспнала да не сме да узме 

билп кпју забраоену супстанцу); 

3) сабптажа хране или пића сппртисте пд стране брашнпг друга, тренера или 

другпг лица из круга сарадника сппртисте (сппртиста је пдгпвпран за пнп щтп унесе у 

себе и за ппступаое лица кпјима је ппверип приступ оегпвпј храни и пићу). 

Шлан 51. 

У слушају када се ппвреда антидппинг правила пднпси на специфишне супстанце 

или специфишне метпде (псим супстанци злпупптребе), и сппртиста или другп лице 

дпкажу да у оихпвпм ппступаоу није билп знашајнпг прппуста или немара, пнда ће 
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казна бити у најмаопј мери пппмена без изрицаоа перипда забране, а највище 2 

гпдине забране, у зависнпсти пд степена прппуста сппртисте или другпг лица.  

У слушају да сппртиста или другп лице дпкажу да није билп знашајнпг прппуста 

или немара и да је пткривена забраоена супстанца (псим супстанци злпупптребе) 

ппреклпм из кпнтаминиранпг прпизвпда (кпнтаминиранпг суплемента), пнда ће казна 

бити у најмаопј мери пппмена без изрицаоа перипда забране, а највище 2 гпдине 

забране, у зависнпсти пд степена прппуста сппртисте или другпг лица. У прпцени 

степена прппуста сппртисте впдиће се рашуна п тпме да ли је сппртиста пријавип 

кприщћеое прпизвпда кпји је бип кпнтаминиран у фпрмулару приликпм дппинг 

кпнтрпле.  

У слушају да ппвреду антидппинг правила кпја не укљушује супстанцу 

злпупптребе ппшини защтићенп лице или рекреативни сппртиста, и защтићенп лице 

или рекреативни сппртиста дпкажу да није билп знашајнпг прппуста или немара у 

ппступаоу, пнда ће казна бити у најмаопј мери пппмена без изрицаоа перипда 

забране, а највище 2 гпдине забране, у зависнпсти пд степена прппуста защтићенпг 

лица или рекреативнпг сппртисте. 

Шлан 52. 

Акп сппртиста или другп лице дпкажу у кпнкретнпм слушају, на кпји шлан 51. 

пвпг правилника није применљив (није у питаоу специфишна супстанца, 

кпнтаминирани прпизвпд, защтићенп лице или рекреативни сппртиста), да није билп 

знашајнпг прппуста или немара у оихпвпм ппступаоу, пнда инаше примеоиви перипд 

забране мпже бити смаоен у зависнпсти пд степена прппуста сппртисте или другпг 

лица, али тп смаоеое не мпже бити веће пд пплпвине инаше примеоивпг перипда 

забране.  

Акп је перипд забране кпји би инаше бип примеоен дпживптна забрана, 

смаоени перипд забране не мпже бити маои пд 8 гпдина. 

Пвај шлан мпже бити примеоен на билп кпју ппвреду антидппинг правила, псим 

ппвреда из шланпва где је намера елемент ппвреде антидппинг правила (ппвреде из 

шлана 3. став 1. ташке 5), 7), 8), 9)  или 11) пвпг правилника) или је елемент пдређене 

казне (шлан 39. став 1. пвпг правилника) или је расппн перипда забране већ пдређен у 

пдгпварајућем шлану правилника узимајући у пбзир степен прппуста сппртисте или 

другпг лица. 

Шлан 53. 

Укпликп су у ппјединашнпм слушају сппртиста или другп лице знашајнп ппмпгли 

антидппинг прганизацији, кривишним прганима или дисциплинским телима, щтп је за 

резултат ималп шиоеницу: 
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1) да је антидппинг прганизација пткрила или утврдила ппвреду антидппинг 

правила ппшиоену пд стране другпг лица; или  

2) да је кривишни прган или дисциплинскп телп, пткрилп кривишнп делп или 

други прекрщај пд стране другпг лица и да је п тпме пбавещтена Антидппинг агенција 

или друга антидппинг прганизација пдгпвпрна за управљаое резултатима; или  

3) да је Светска антидппинг агенција ппкренула ппступак прптив пптписника 

Светскпг антидппинг кпдекса, лабпратприје акредитпване пд Светска антидппинг 

агенција или АПМУ јединице за администрацију паспща сппртиста (кап щтп је 

дефинисанп у Међунарпднпм стандарду за лабпратприје) збпг неусаглащенпсти са 

Кпдекспм, међунарпдним стандардпм или технишким дпкументпм; или  

4) уз пдпбреое Светске антидппинг агенција, акп је кривишнп или дисциплинскп 

телп ппкренулп кривишни или ппступак збпг крщеоа прпфесипналних или сппртских 

правила, а у вези са нарущаваоем интегритета сппрта кпје није у вези са дппингпм, 

тада, Антидппинг агенција мпже, пре дпнпщеоа пдлуке пп жалби или пре истицаоа 

рпка за жалбу, умаоити деп казне (псим дисквалификације и пбавезнпг јавнпг 

пбјављиваоа).  

Ппсле дпнпщеоа пдлуке пп жалби или истицаоу рпка за жалбу, Антидппинг 

агенција мпже умаоити деп казне, самп уз пдпбреое Светске антидппинг агенције и 

надлежнпг међунарпднпг сппртскпг савеза.  

За кплики се временски перипд мпже умаоити перипд забране Антидппинг 

агенција пдлушује имајући у виду: тежину ппвреде кпју је ушинип сппртиста или другп 

лице и кпликп је била знашајна ппмпћ кпја је пружена у напприма да се дппинг 

елиминище из сппрта или да се пткрије неусаглащенпст са Светским антидппинг 

кпдекспм и/или нарущаваое интегритета сппрта. Перипд забране не мпже, међутим, 

бити умаоен вище пд три шетвртине перипда забране кпји се инаше примеоује. Акп 

перипд забране кпји би инаше бип изрешен јесте дпживптна забрана, пнда умаоени 

перипд пп пвпм пснпву не мпже бити краћи пд 8 гпдина.   

Шлан 54. 

Када сппртиста или другп лице дпбрпвпљнп признају ппвреду антидппинг 

правила пре негп щтп су примили пбавещтеое п дппинг кпнтрпли пднпснп 

прикупљаоу узпрка кпјим се мпже устанпвити ппвреда антидппинг правила (или у 

слушајевима  ппвреде антидппинг правила изван пне из шлана 3. став 1. ташка 1) пвпг 

правилника - пре примаое пбавещтеоа п ппшиоенпј ппвреди у складу са шланпм 18. 

пвпг правилника), и тп је признаое једини ппуздан дпказ ппвреде у време признаоа, 

пнда се перипд забране мпже умаоити, али не вище пд пплпвине инаше предвиђенпг 

перипда забране. 
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Перипд умаоеоа забране ће бити пдређен у зависнпсти пд тпга кпликп је 

верпватнп да би ппвреда антидппинг правила била пткривена да сппртиста или другп 

лице нису пдлушили да је дпбрпвпљнп признају.  

Шлан 55. 

Када сппртиста или другп лице пстваре правп на смаоеое казне пп вище 

пснпва у складу са шл. 50. дп 54. пвпг правилника, пре примене билп каквпг смаоеоа 

или суспензије казне пп шл. 53. и 54, треба пдредити инаше примеоиви перипд 

забране према шл. 39. дп 47. и шл. 50. дп 52. Акп су сппртиста или другп лице пстварили 

правп на смаоеое или суспензију перипда забране пп шл. 53. и 54, пнда ће перипд 

забране бити смаоен или суспендпван, али такп да не изнпси исппд једне шетвртине 

инаше примеоивпг перипда забране.  

Шлан 56. 

Када сппртиста или другп лице, накпн пријема пбавещтеоа Антидппинг 

агенције п ппвреди антидппинг правила кпја му се ставља на терет, а за кпју је утврђен 

перипд забране пд шетири или вище гпдина (укљушујући ту и билп кпји перипд забране 

утврђен збпг птежавајућих пкплнпсти), призна ппвреду и прихвати утврђени перипд 

забране ушещћа најкасније у рпку пд 20 дана пд пријема пбавещтеоа, сппртиста или 

другп лице мпже да дпбије једнпгпдищое умаоеое перипда забране кпји је утврђен, 

склапаоем сппразума са Антидппинг агенцијпм п једнпгпдищоем умаоеоу 

заснпванпм на ранпм признаоу и прихватаоу санкције. Када сппртиста или другп лице 

дпбије једнпгпдищое умаоеое према пвпм шлану није дппущтенп даље умаоеое 

утврђенпг перипда забране према билп кпм другпм шлану. 

Сппртиста или другп лице мпгу да закљуше са Антидппинг агенцијпм и Сппразум 

п рещаваоу слушаја, признајући ппвреду антидппинг правила накпн пријема 

пбавещтеоа да им се ппвреда ставља на терет и пристајаоем на казну кпју Антидппинг 

агенција и Светска антиидппинг агенција, пп сппственпм нахпђеоу, сматрају 

прихватљивим 

Шлан 57. 

За другу пп реду ппвреду антидппинг правила ппшиоену пд стране сппртисте 

или другпг лица, перипд забране ће бити пнај кпји је већи пд следећих перипда 

забране:  

(а) щест месеци; или 

  (б) перипд забране у расппну пд 
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1)  збира перипда забране изрешенпг за прву ппвреду антидппинг правила и 

перипда забране инаше примеоивпг за другу ппвреду антидппинг правила укпликп би 

се та друга ппвреда третирала кап да је прва ппвреда, и 

2) дуплпг перипда забране инаше примеоивпг за другу ппвреду антидппинг 

правила укпликп би се та друга ппвреда третирала кап да је прва ппвреда. 

Перипд забране у пквиру пвпг расппна пдређује се према пкплнпстима и 

степену прппуста сппртисте или другпг лице приликпм друге ппвреде.  

Трећа ппвреда антидппинг правила ће увек за разултат имати дпживптну 

забрану, псим у слушајевима када се испуне услпви за укидаое или смаоеое перипда 

забране према шланпвима шл. 50. дп 52. пвпг правилника или се трећа ппвреда пднпси 

на ппвреду из шлана 3. став 1. ташка 4) пвпг Правилника, када перипд забране изнпси 

пд 8 гпдина дп дпживптне забране. 

Утврђени перипд забране према пвпм шлану мпже бити даље смаоен 

применпм шл. 53. и 54. пвпг правилника. 

Шлан 58. 

Пдређиваое ппвреде антидппинг правила кап вищеструке, пднпснп  кап друге 

или треће пп реду врщи се у складу са правилима Светскпг антидппинг кпдекса и 

надлежнпг међунарпднпг сппртскпг савеза, кап и правилима Антидппинг агенције.  

Све ппвреде антидппинг правила кпје се третирају кап вищеструке мпрају бити 

ушиоене у истпм десетпгпдищоем перипду. 

Ппвреда антидппинг правила за кпју сппртиста или другп лице дпкажу да у 

оихпвпм ппступаоу  није билп прппуста или немара, неће бити разматрана кап 

ппвреда у сврхе примене шлана 57. Такпђе, ппвреде антидппинг правила 

санкципнисане пп шлану 41. став 1 неће се сматрати ппвредама у сврхе примене шлана 

57. 

Шлан 59. 

У слушају ппвреде антидппинг правила за кпју је изрешен максимални инаше 

примеоиви перипд забране, дисциплинска кпмисија, кап дпдатак казни, мпже изрећи 

сппртисти или другпм лицу и нпвшану казну у изнпсу дп 5000 евра у динарскпј 

прптиввреднпсти пп средоем курсу Нарпдне банке Србије. 

ФСС мпже да захтева пд сппртисте или другпг лица надпкнаду трпщкпва у вези 

са ппвредпм антидппинг правила, без пбзира на перипд забране ушещћа у сппрту кпји 

је изрешен. 
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Шлан 60. 

Перипд забране ппшиое да теше пд дана дпнпщеоа пдлуке п забрани или пд 

дана када је забрана прихваћена или на неки други нашин усппстављена. 

Акп је сппртисти или другпм лицу изрешена, или пд стране оих дпбрпвпљнп 

прихваћена, привремена суспензија и акп је у пптпунпсти ппщтпвана пд стране 

сппртисте или другпг лица, пнда се перипд привремене суспензије урашунава у перипд 

забране кпји на крају буде пдређен. 

Када ппстпје знашајна пдлагаоа у впђеоу претреса или других аспеката дппинг 

кпнтрпле кпја не зависе пд сппртисте или другпг лица, дисциплинска кпмисије  мпже, 

укпликп тп налаже правишнпст, пдредити ранији ппшетак перипда забране, али не 

раније пд дана прикупљаоа узпрка или дана када је ппшиоена нека друга ппвреда 

антидппинг правила. Сви резултати на такмишеоу кпји су ппстигнути тпкпм перипда 

забране, укљушујући ретрпактивну забрану, биће дисквалификпвани.    

  Када сппртиста или другп лице већ служи перипд забране збпг ппвреде 

антидппинг правила, билп кпји нпви перипд забране ппшиое првпг дана накпн истека 

тренутнпг перипда забране. 

Шлан 61. 

ФСС је дужан да ускрати у пптпунпсти финансираое сппртиста, сппртских 

струшоака, сппртских прганизација и других лица кпја не ппщтују важећа антидппинг 

правила, кап и да не дпзвпли пбављаое билп кпје сппртске активнпсти и сппртске 

делатнпсти или билп кпје функције у пквирима надлежнпсти савеза лицу кпме је, у 

складу са пвим закпнпм, изрешена мера збпг ппвреде антидппинг правила или 

кривишна или прекрщајна казна, за време трајаоа изрешене мере, пднпснп казне. 

Шлан 62. 

Кап изузетак пд примене забране пбављаоа сппртских активнпсти за време 

трајаоа изрешене мере, сппртиста мпже да се врати на тренинг са тимпм или да 

кпристи прпстприје или терене клуба тпкпм  

1) ппследоа два месеца забране за сппртисту, укпликп је перипд забране 8 

месеци или дужи; или  

2) тпкпм ппследоег квартала забране укпликп је квартал краћи пд два месеца.  

Тпкпм перипда тренинга пписанпг у пвпм шлану, кажоени сппртиста не мпже да 

се такмиши или буде ангажпван ни у једнпј другпј активнпсти псим тренинга.   
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Шлан 63. 

Када сппртиста или другп лице кпме је изрешен перипд забране ушещћа 

прекрщи ту забрану ппступајући прптивнп пдредбама пвпг правилника, резултати 

таквпг ушещћа ће бити дисквалификпвани и нпви перипд забране једнак првпбитнп 

изрешенпм перипду забране, биће дпдат тпм првпбитнп изрешенпм перипду. Нпви 

перипд забране, укљушујући ту и пппмену без перипда забране, мпже бити прилагпђен 

степену прппуста сппртисте или другпг лица и у зависнпсти пд пкплнпсти слушаја. 

Када сппртиста или другп лице прекрщи забрану ушествпваоа у сппрту тпкпм 

привремене суспензије, резултати таквпг ушещћа у сппрту биће дисквалификпвани и 

изрешени перипд забране неће бити умаоен за билп кпји перипд издржане 

привремене суспензије.   

Када ппмпћнп пспбље сппртисте или другп лице, у надлежнпсти ФСС, ппмпгну 

сппртисти у крщеоу забране ушещћа тпкпм перипда забране, ФСС ће им изрећи 

пдгпварајуће казне збпг ппвреде антидппинг правила  из  шлана 3. став 1. ташка 9) пвпг 

правилника. 

Шлан 64. 

Пбавезни деп сваке казне за ппвреду антидппинг правила је и аутпматскп 

пбјављиваое казне пднпснп јавнп пбјављиваое ппдатака п лицу кпје је ппшинилп 

ппвреду антидппинг правила у складу са пдредбама Светскпг антидппинг кпдекса, 

Закпна п спрешаваоу дппинга у сппрту и шлана 32. пвпг правилника. 

X - Ппверљивпст и извещтаваое 

Шлан 65. 

Защтита ппдатака п лишнпсти и приватнпсти у пбласти спрешаваоа дппинга у 

сппрту пстварује се у складу са пдредбама Закпна п спрешаваоу дппинга у сппрту и 

закпна кпјим се уређује защтита ппдатака п лишнпсти.  

XI - Примена и признаваое пдлука 

Шлан 66. 

ФСС признаје, ппщтује и примеоује све пдлуке дпнете пд стране пвлащћених 

антидппинг прганизација, кпје су у сагласнпсти са Светским антидппинг кпдекспм. 

XII - Пбавезе шланпва ФСС 

Шлан 67. 

Сви шланпви ФСС дужни су да ппщтују пбавезе кпје прпистишу из примене мера 

за спрешаваое дппинга у сппрту. 
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XIII - Застарелпст 

Шлан 68. 

Никакви ппступци не мпгу бити ппкретани прптив сппртисте или другпг лица 

збпг ппвреда антидппинг правила укпликп је прпщлп вище пд 10 гпдина пд датума 

када је ппвреда ппшиоена, псим укпликп сппртиста или другп лице нису пбавещтени п 

ппвреди антидппинг правила у складу са шланпм 18. пвпг правилника, или је 

пбавещтаваое ппкущанп на разумнп прихватљив нашин, пре истека тпг рпка.         

XIV - Прпграм антидппинг делпваоа и друге пбавезе ФСС у складу са Закпнпм п 

спрешаваоу дппинга у сппрту 

Шлан 69. 

Ппред наведених мера и активнпсти у циљу спрешаваоа дппинга у сппрту, ФСС 

ће у складу са пбавезама из Закпна п спрешаваоу дппинга у сппрту: 

1) да дпнесе прпграм антидппинг делпваоа и дпстави га Антидппинг агенцији у 

рпку пд 15 дана пд дана дпнпщеоа; 

2) да пбезбеди сталнп индивидуалнп медицинскп праћеое категприсаних 

сппртиста и у тпм циљу дпнесе пптребне акте и предузме кпнкретне мере;  

3) да сппртским правилима и у сарадои са Антидппинг агенцијпм пбезбеди да 

се шланпви ФСС, а ппсебнп сппртски струшоаци и регистрпвани сппртисти свих 

узрасних категприја непрекиднп, а најмаое једанпут гпдищое, пбавещтавају и едукују 

п важећим прпписима кпји се пднпсе на дппинг у сппрту и щтетним ппследицама пп 

здравље упптребе дппинг средстава;  

4) да пдреди пдгпвпрнп лице за начпр над спрпвпђеоем мера за спрешаваое 

дппинга;  

5) да најмаое 21 дан пре пдржаваоа такмишеоа кпје прганизује, или кпје је ппд 

оегпвпм кпнтрплпм, пријави такмишеое Антидппинг агенцији, кап и да најкасније дп 

краја текуће гпдине дпстави Антидппинг агенцији календар такмишеоа за наредну 

гпдину;  

6) да најмаое једанпут у щест месеци пбавести Антидппинг агенцију п 

планпвима тренинга и припрема врхунских сппртиста и наципналних сппртских 

репрезентација;  

7) да кпнтрплище антидппинг прпграме свпјих шланица, кап и спрпвпђеое тих 

прпграма;  



СТРАНА 28 ФУДБАЛ, 26.11.2020. БРПЈ 20 
 

8) да на крају гпдине пбавести министарствп надлежнп за ппслпве сппрта и 

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

9) да на утакмицама пплуфинала и финала Куп такмишеоа, кап и на утакмицама 

плеј пфа/баража кпје се тишу пласмана у Супер лигу, прганизује дппинг кпнтрплу у 

складу са Закпнпм п спрешаваоу дппинга у сппрту и да снпси трпщкпве спрпвпђеоа 

дппинг кпнтрпле. 

10) да прпмпвище јашаое вреднпсти сппртске етике, фер плеја и здравља 

сппртиста. 

XV - Прелазне и заврщне пдредбе 

Шлан 70. 

На све щтп није пдређенп пвим правилникпм, примеоују се пдредбе Закпна п 

спрешаваоу дппинга у сппрту, правила Антидппинг агенције, Светскпг антидппинг 

кпдекса, међунарпдних стандарда пдпбрених пд стране Светске антидппинг агенције и 

правила надлежнпг међунарпднпг сппртскпг савеза. 

Укпликп је нека пдредба пвпг правилника у изришитпј супрптнпсти или није у 

складу са пдредбама Закпна п спрешаваоу дппинга у сппрту, правилима Антидппинг 

агенције, Светским антидппинг кпдекспм, међунарпдним стандардима пдпбреним пд 

стране Светске антидппинг агенције и правилима надлежнпг међунарпднпг сппртскпг 

савеза, неће се примеоивати, већ ће се уместп ое применити пдгпварајућа пдредба 

наведених антидппинг правила. 

Шлан 71. 

Данпм стпаоа на снагу пвпг правилника престаје да важи Правилник п 

дисциплинским мерама и ппступку оихпвпг изрицаоа у слушајевима ппвреда 

антидппинг правила (Службени лист ФСС "Фудбал", брпј 9/2015). 

              Шлан 72.  

Пвај правилник ступа на снагу псмпг дана пд дана пбјављиваоа у Службенпм 

листу ФСС "Фудбал", а примеоује се пд 1. јануара 2021. гпдине. 

 

                                                                          

                     ПРЕДСЕДНИК  
                                                                                                                          Славища КПКЕЗА, с.р. 
 

  


