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ПРАВИЛНИК О СПРЕЧАВАЊУ ДОПИНГА У ОДБОЈКАШКОМ СПОРТУ

На основу члана 10. Закона о спречавању допинга у спорту („Службени гласник“ РС бр. 111/14) и
члана 30. Статута Одбојкашког савеза Србије, Извршни одбор Одбојкашког савеза Србије донео
је
П Р А В И Л Н И К
О СПРЕЧАВАЊУ ДОПИНГА У ОДБОЈКАШКОМ СПОРТУ
I - ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Овим Правилником се, на основу Закона о спречавању допинга у спорту уређују мере и
активности спречавања допинга у одбојкашком спорту који се организује и спроводи под
окриљем Одбојкашког савеза Србије (у даљем тексту: ОСС).
Члан 2.
Овај Правилник се односи на све одбојкашке субјекте и истог се морају придржавати сви чланови
ОСС (регионални савези, клубови и њихови представници, играчи, судије, тренери и сви остали
учесници у одбојкашком спорту).
Члан 3.
Допинг у одбојкашком спорту је забрањен.
Члан 4.
У складу са законом, повреда антидопинг правила постоји у случајевима:
1)
2)
3)
4)

5)
6)
7)

8)

присуства забрањене супстанце или њених метаболита или маркера у телесном узорку
спортисте;
коришћења или покушаја коришћења (примена, уношење, убризгавање или конзумирање
на било који начин) супстанце или забрањеног метода (у даљем тексту: допинг средства);
одбијања или неприступања без задовољавајућег оправдања, давања узорка после
обавештења о допинг контроли или избегавања давања узорка на други начин;
три везана неиспуњавања обавеза утврђених правилима овлашћене антидопинг
организације у погледу доступности спортисте из регистроване тест групе за тестирање
изван такмичења, као и непружања података о боравишту и пропуштања објављених
тестирања изван такмичења, у периоду прописаном од стране овлашћене антидопинг
организације;
ометања или покушаја ометања било којег дела допинг контроле;
недозвољеног поседовања допинг средстава;
неовлашћене продаје, транспорта, слања, испоруке или дистрибуције допинг средстава
забрањене допинг супстанце или забрањеног допинг метода (било физички, електронски
или неким другим начином) од стране спортисте, особа које помажу спортисти или
посредством трећег лица, било ком лицу које је у ингеренцији неке организације у области
спорта, или покушаја таквог поступања;
давања или покушаја давања или прописивања или покушаја прописивања допинг
средстава;
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9)

10)

саучесништва, подстицања, помагања, подржавања, прикривања, стварања услова или
било ког другог вида учествовања у повреди или покушају повреде антидопинг правила
или у кршењу изречене мере због повреде антидопинг правила;
удруживања спортисте или друге особе која је у надлежности овлашћене антидопинг
организације са особом која помаже спортисти којој траје изречена мера због повреде
антидопинг правила или је у кривичном, прекршајном или другом поступку кажњена због
дела које представља повреду антидопинг правила у смислу овог закона, уколико јој
казна још увек траје или је прошло мање од шест година од изрицања такве казне или са
особом која је посредник или представник такве особе;

Повреда антидопинг правила из става 1. тачке 1), 2), 6), 7), 8) и 9) овог члана не постоји у
случајевима одобрених изузетака за терапеутску употребу.
Члан 5.
Под овлашћеном антидопинг организацијом, у смислу Закона подразумева се Антидопинг
агенција Републике Србије, Светска антидопинг агенција и надлежна међународна и национална
спортска асоцијација (олимпијски комитет, национални спортски савез и др.).
Члан 6.
Сви учесници у одбојкашком спорту дужни су да дозволе и омогуће обављање допинг контроле.
Одбојкашком субјекту који одбије, не приступи или онемогући допинг контролу, изрећи ће се
мера због повреде антидопинг правила као да је на допинг тесту био позитиван, а у случају
таквог покушаја може му се мера изрећи иако допинг тест буде негативан.
Одбојкашки субјект је дужан да обавести лекара који га лечи да не користи допинг средства и да
се увери да било каква добијена медицинска терапија не садржи допинг средства.
Члан 7.
Допинг контрола се спроводи по правилима утврђеним од стране Антидопинг агенције Републике
Србије, а у случајевима када се допинг контрола предузима на међународном такмичењу - под
руководством међународног спортског савеза, по правилима тог савеза.
Члан 8.
Допинг контрола се може организовати како на такмичењима, тако и изван такмичења,
најављено или ненајављено.
Допинг контрола се спроводи узимањем узорака урина и крви или применом друге ауторизоване
технике за детектовање забрањених супстанци и метода.
Члан 9.
Допинг контрола може се спроводити само од стране овлашћених и квалификованих контролора,
односно од лица која поседују легитимацију издату од стране Антидопинг агенције или коју је та
агенција признала као еквивалентну.
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II - МЕРЕ ЗА СПРЕЧАВАЊЕ ДОПИНГА
Члан 10.
ОСС је дужан да:
1)

2)

3)
4)

5)
6)
7)

8)
9)
10)

11)
12)
13)
14)
15)

16)

17)
18)

у свом Правилнику о дисциплинској и материјалној одговорности утврди дисциплинске
мере и уреди поступак њиховог изрицања у случајевима утврђене повреде антидопинг
правила и да обезбеди да се у поступку изрицања мера лицима одговорним за допинг
поштује њихова личност и право на одговарајућу правну заштиту (поштовање
приватности, правовремени претрес, јемчење права на правно изјашњење, поштено и
непристрасно тело за претрес, право на заступника о личном трошку, увид у списе,
подношење доказа, стандарде у погледу доказивања допинга, благоврмено
информисање, правовремена, писмена и образложена одлука, право на жалбу и др.);
обезбеди у оквирима надлежности Савеза, да спортистима, спортским стручњацима и
другим особама за које утврди одговорност за допинг буду изречене одговарајуће
дисциплинске мере у складу са законом, правилима надлежне антидопинг организације и
Правилником о дисциплинској и материјалној одговорности ОСС;
не призна спортски резултат у чијем је постизању учествовао допинговани спортиста;
не дозволи учешће на спорткој приредби спортисти, спортском стучњаку или другом лицу
у ингеренцији ОСС коме је изречена мера због допинга, или је изречена, у складу са
законом казна због учињеног кривичног дела или прекршаја везаног за допинг;
донесе програм антидопинг деловања и достави га Агенцији;
да обезбеди стално индивидуално медицинско праћење категорисаних спортиста и у том
циљу донесе потребне акте и предузме конкретне мере;
да спортским правилима и у сарадњи са антидопинг агенцијом обезбеди да се чланови
савеза, а посебно спортски стручњаци и регистровани спортисти свих узрасних категорија
непрекидно, а најмање једанпут годишње, обавештавају и едукују о важећим прописима
који се односе на допинг у спорту и штетним последицама по здравље употребе допинг
средстава;
одговарајућим општим актима обезбеди да чланови савеза поштују обавезе које
проистичу из примене мера за спречавање допинга у спорту;
одреди одговорно лице за надзор над спровођењем мера за спречавање допинга;
најмање 21 дан пре одржавања такмичења које организује, или је под његовом контролом,
пријави такмичење Антидопинг агенцији, као и да најкасније до краја текуће године
достави Антидопинг агенцији календар такмичења за наредну годину;
најмање једанпут у шест месеци обавести Антидопинг агенцију о плановима тренинга и
припрема врхунских спортиста и националних спортских репрезентација;
ускрати у потпуности финансирање спортиста, спортских стручњака, спортских
организација и других лица које не поштују важећа антидпопинг правила;
контролише антидопинг програме својих чланица, као и спровођење тих програма;
на крају године обавести министарство надлежно за послове спорта и Антидопинг
агенцију о мерама за борбу против допинга предузетим у току године;
не дозволи обављање било које спортске активности и спортске делатности или било које
функције у оквирима надлежности савеза лицу коме је, у складу са законом изречена
мера због повреде антидопинг правила или кривична или прекршајна казна, за време
трајања изречене мере, односно казне;
да на полуфиналима и финалима националних првенстава, као и полуфиналима или
финалима плеј-офа националних такмичења организује допинг контролу у складу са
законом и да сноси трошкове спровођења антидопинг контроле;
пропише поступак за узајамно приизнавање суспензија и других мера које изрекну друге
спортске асоцијације, у земљи и иностранству;
да промовише јачање вредности спортске етике, фер-плеја и здравља спортиста.
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Члан 11.
ОСС може предложити Антидопинг агенцији да спроведе контролу на одређеним такмичењима
или контролу изван такмичења одређених тимова, тренинг група или појединих одбојкашких
спортиста.
Члан 12.
Лекар који приликом прегледа спортисте у циљу издавања медицинског сетификата (потврде) о
здравственој способности за учешће на такмичењима посумња да је спортиста користио допинг
средства, дужан да о томе обавести Антидопинг агенцију.
Лекари који су дежурни на утакмицама које се одигравају у оквиру такмичења ОСС, уколико пре
или у току утакмице основано посумњају да неки спортиста користи допинг средства дужан је да
о истом обавести Антидопинг агенцију.
Лекар који спортисти пропише средство које садржи забрањене допинг супстанце у циљу лечења
дужан је да о томе обавести спортисту и његов клуб.
Члан 13.
Спортиста може затражити од Антидопинг агенције да га ослободи забране допинг средства, у
случају када постоји јасна и нужна медицинска потреба.
Члан 14.
Мере које се изричу због повреде антидопинг правила јесу:
1)
2)
3)
4)

дискфалификација спортских резултата;
привремена суспензија;
забрана учешћа на такмичењима;
забрана обављања функција у одбојкашком спорту.
Члан 15.

У случају повреде антидопинг правила, поред казни које су прописане Законом о спречавању
допинга у спорту, а које изриче Антидопинг агенција Републике Србије, одговарајуће казне могу
изрећи и дисциплински органи ОСС у складу са својим Правилницима о дисциплинској и
материјалној одговорности и другим општим актима.
Члан 16.
Лица за која се утврди да су одговорна за допинг одговарају и за штету која настане за друга
лица према општим правилима о одговорности за штету.
III - ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 17.
Сви одбојкашки регионални савези и одбојкашки клубови су дужни ускладити своја Општа акта
са овим Правилником у року од 6 месеци од дана његовог доношења.
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Члан 18.
Овај Правилник ступа на снагу 8 дана од дана објављивања на огласној табли ОСС и
објављивања његове презентације на интернет сајту ОСС.

ПРЕДСЕДНИК ОСС
Александар БОРИЧИЋ
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