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НАЦРТ ЗАКОНА О СПРЕЧАВАЊУ ДОПИНГА У СПОРТУ 
 
 

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е 
 
 
I. УСТАВНИ ОСНОВ 
 

Уставни основ за доношење Закона о спречавању допинга у спорту садржан 
је у члану 97. став 10. Устава Републике Србије („Службени гласник РС“, број: 
98/06), којим је прописано да Република Србија уређује и обезбеђује систем у 
области спорта. 
 
II. РАЗЛОЗИ ЗА ДОНОШЕЊЕ 
 

Република Србије донела је важећи Закон о спречавању допинга у спорту 
2005. године, као једна од мањег броја држава у свету које су тада имале посебан 
закон за борбу против допинга у спорту. Закон о спречавању допинга у спорту се 
темељио на Европској конвенцији о спречавању допинга у спорту Савета Европе и 
Светском антидопинг кодексу из 2003. године, уз уважавање упоредноправних 
решења. Од доношења Закона о спречавању допинга у спорту ситуација у погледу 
правног уређења борбе против допинга у спорту на међународном плану је битно 
измењена, а и велики број земаља у свету је донео своје законе о спречавању 
допинга у спорту. Под окриљем УНЕСКА донета је 2005. Међународна конвенција 
против допинга у спорту, коју је Република Србија ратификовала 2009. године 
(„Сл. гласник РС“, бр. 38/2009), и тиме преузела обавезу да предузме „даље и јаче 
акције усмерене ка елиминацији допинга у спорту“. Међународна конвенција о 
допингу упућује на јединствену примену основних одредби Светског антидопинг 
кодекса у свим земљама потписницама конвенције. Светски антидопинг кодекс је 
претрпео значајне измене 2009. године, а од 1. јануара 2015. године на снагу ће 
ступити и следећи сет измена овог Кодекса. Према одредбама Светског антидопинг 
кодекса постоји одређени број одредби које морају дословно бити преузете и 
прихваћене од свих учесника у систему спорта у свету, иначе спортисти из земље 
која не усклади своја антидопинг правила са тим одредбама Кодекса не могу 
учествовати на великим међународним спортским такмичењима. У ту групу 
посебно спадају одредбе о томе шта се сматра повредом антидопинг правила и 
систем санкција за повреду тих правила. Надзор над поштовањем јединствене 
светске антидопинг политике спроводи Светска антидопинг агенција, која даје и 
потврде националним антидопинг организацијама да је њихов рад усклађен са 
Светским антидопинг кодексом. Антидопинг агенција Републике Србије је добила 
такву потврду и сматра се једном од најбољих антидопинг организација у свету. 
Међутим, неусклађеност Закона о спречавању допинга о спорту са изменама 
Светског антидопинг кодекса из 2009. године, као и онима које ће се примењивати 
од 2015. године, прети да озбиљно угрози рад Антидопинг агенције Републике 
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Србије и положај наших националних спортских савеза у међународним спортским 
савезима. 

Поред разлога који су везани за усклађивање Закона о спречавању допинга у 
спорту са Међународном конвенцијом о допингу и Светским антидопинг кодексом, 
уз узимање у обзир позитивних упоредноправних решења, потреба за изменама и 
допунама овог Закона проистиче и из анализе његове досадашње примене и 
уочених недостатака и непрецизности. 

Антидопинг агенција Републике Србије (АДАС) је у периоду од 1.1.2006. – 
25.11.2013. годинe спровела укупно 4347 допинг контрола, од тога: 1577 контрола 
на националним такмичењима и 439 контрола изван такмичења унутар 
националног програма тестирања, као и 2279 контрола на међународним 
такмичењима и 52 контроле изван такмичења унутар међународног програма 
тестирања.  У истом периоду откривено је 48 допинг позитивних спортиста и 3 
друге повреде антидопинг правила.  Највише допинг позитивних било је у рвању 
(6), бодибилдингу и бодифитнесу (6), боксу (5) и рукомету (5) док је у осталим 
спортовима забележено 26 допинг позитивних. Код 48 допинг позитивних 
спортиста забележено је присуство 64 забрањене допинг супстанце, од тог броја - 
50% анаболичкиг агенса и стероида, 18% канабиноида, 15% диуретика, 13% 
стимуланса, 2 % бета блокатори и 2 % бета 2-агонисти. Три друге повреде 
антидопинг правила забележене су у бициклизму, боксу и џудоу.  

Поред допинг контрола спортиста, АДАС сходно одредбама Закона о 
спречавању допинга у спорту, врши и допинг контролу животиња. У периоду од 
1.1.2006. – 25.11.2013. годинe,  извршено је 275 контрола коња у коњичком спорту 
и тркама и регистровано је 20 допинг позитивних коња и 2 друге повреде 
антидопинг правила у коњичком спорту и тркама. 

Систем борбе против допинга у спорту у Републици Србији темељи се 
према Закону о спречавању допинга у спорту и на одговорном односу националних 
спортских савеза према овом проблему, као и других организација у области 
спорта. Чланом 10. Закона, прописан је читав низ обавеза за националне спортске 
савезе. Међутим, у пракси су уочени значајни проблеми у поштовању тих обавеза, 
с тим да је проблем делом везан и за непрецизност појединих законских одредби. 

У протеклом периоду од преко 100 националних спортских савеза у 
Републици Србији, 56 националних спортских асоцијација извршило је обавезе из 
члана 10, став 1, тачке 1,5, 9,10 и 16 Закона о спречавању допинга у спорту, 
односно донело је опште акте у вези са антидопинг борбом - утврдило мере и 
поступак у случајевима утврђеног допинговања спортисте, донело програм 
антидопинг деловања и одредило одговорно лице за надзор над спровођењем мера 
за спречавање допинг. Не постоје подаци о спровођењу обавеза из члана 10, став 1, 
тачке 7 и 14 Закона о спречавању допинга у спорту – у којој мери су националне 
спортске асоцијације обезбедиле стално индивидуално медицинско праћење 
врхунских спортиста, и у том циљу донеле потребне акте и предузеле конкретне 
мере, односно у којој су мери контролисале антидопинг програме својих чланова. 
Такво стање је неодрживо и захтева потенцирање улоге и одговорности 
националних спортских савеза, али и других организација у области спорта, у 
односу на борбу против допинга. Међународна конвенција против допинга у 
спорту јасно је истакла да јавне власти и организације задужене за спорт имају 
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комплементарну одговорност у спречавању и борби против допинга у спорту, 
посебно у погледу обезбеђења одговарајућег тока спортских манифестација, 
заснованог на принципу фер плеја и у заштити здравља њихових учесника. Јавне 
власти и организације у области спорта, посебно национални спортски савези, 
морају сарађивати у том циљу, уз обезбеђење највишег степена независности и 
транспарентности на одговарајућим нивоима. Додуше, с друге стране, у свим 
случајевима процесуираних повреда антидопинг правила (51), националне спортске 
асоцијације су се придржавале обавеза из члана 10, став 1, тачке 2,3,4,6 и 13, Закона 
о спречавању допинга у спорту односно одговорним лицима су изречене 
одговарајуће мере, нису признати резултати, одговорним лицима није дозвољено 
учешће на спортским приредбама и вршено је узајамно признавање суспензија, а 
одговорна лица нису финансирана. Исто важи и за националне спортске 
асоцијације у којима се такмиче животиње у погледу процесуираних повреда 
антидопинг правила (22). 

Према подацима АДАС, већина националних спортских асоцијација није 
редовно испуњавала обавезе из члана 10, став 1, тачке 8,11,12 и 15 Закона о 
спречавању допинга у спорту – у вези са едукацијом својих чланова, пријављивања 
АДАС такмичења која организују, извештавања АДАС о плановима тренинга и 
припрема врхунских спортиста и репрезентативних селекција, те обавештавања 
министарства надлежног за послове спорта и АДАС о мерама за борбу против 
допинга предузетим у току године, односно националне спортске асоцијације су 
испуњавале своје обавезе по овим тачкама искључиво на иницијативу, захтев или 
инсистирање АДАС. 

Циљ овог закона је да се област борбе против допинга у спорту у Републици 
Србије унапреди и усклади са променама које су у међувремено учињене у 
међународним документима који се односе на спречавање допинга у спорту, уз 
узимање у обзир упоредноправних решења. 

Разлози за доношење новог закона којим би се уредила борба против 
допинга у спорту проистиче и из потребе усаглашавања важећег закона у овој 
областги са законом о спорту из 2011. године, како у терминолошком тако и у 
суштинском смислу. 

У односу на Закон о спречавању допинга у спорту из 2005. године, основне 
и суштинске измене тичу се следећих питања: 1) дефинисање повреде антидопинг 
правила на начин утврђен Светским антидопинг кодексом; 2) одређивање да се 
санкције спортистима и другим лицима због повреде антидопинг правила изричу 
од стране овлашћених антидопинг организација у Републици Србији онако како је 
то прописано Светским антидопинг кодексом и спортским правилима надлежни 
међународних спортских савеза (флексибилнији приступ у односу на постојеће 
решење пошто се систем санкција мења са сваком ревизијом Светског антидопинг 
кодекса); 3) јасније утврђивање обавеза свих организација у области спорта у 
односу на спречавање допинга; 4) прецизирање појединих надлежности и 
овлашћења Антидопинг агенције Републике Србије; 5) прецизније регулисање 
овлашћења спортских инспектора у односу на спречавање допинга у спорту; 6) 
усклађивање кривично правне казнене политике (кривичних дела) са 
упоредноправним решењима, као и са упоредивим кривичним делима из 
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Кривичног законика Републике Србије; 7) усклађивање прекршајних казни са 
прекршајним казнама из Закона о спорту. 

 
III. ОБЈАШЊЕЊЕ ОСНОВНИХ ПРАВНИХ ИНСТИТУТА И 
ПОЈЕДИНАЧНИХ РЕШЕЊА 

 
Првим поглављем закона (чл. 1-5) прописана је забрана допинга у спорту, 

утврђено је шта се сматра допингом у спорту и када постоји повреда антидопинг 
правила, прецизирано је шта се подразумева под особама које помажу спортисти и 
под овлашћеним антидопинг организацијама, као и на кога се примењују обавезе 
утврђене овим законом. Сва ова питања су уређена на начин како је то утврђено 
Светским антидопинг кодексом, посебно имајући у виду да наше организације у 
области спорта морају дословно (без икаквих измена) прихватити одређење шта се 
сматра допингом у спорту из Светског антидопинг кодекса, иначе не могу 
учествовати на међународним спортским такмичењима нити могу организовати 
таква спортска такмичења у нашој земљи. Одредбе ових чланова су највећим делом 
преузете из важећег Закона о спречавању допинга у спорту, уз одређена 
прецизирања и појашњења. 

Другим поглављем закона (чл. 6-17) прописане су мере за спречавање 
допинга у спорту. 

У члану 6, који је задржан из важећег Закона о спречавању допинга у 
спорту, прописане се обавезе спортиста у вези омогућавања обављања допинг 
контроле  и санкције за њено избегавање или онемогућавање.  Осим тога, у циљу 
унапређења превентивног рада на спречавању допинга у спорту и имајући у виду 
значај и улогу спортских стручњака, посебно тренера, за развој спортиста, 
прецизира се да стручно оспособљавање и усавршавање спортских стручњака, које 
је иначе регулисано Законом о спорту, обавезно обухвата и садржаје везане за 
спречавање допинга у спорту.  

У члану 7. се упућује да правила Антидопинг агенције Републике Србије 
морају бити у складу и са Законом о потврђивању  Међународне конвенције против 
допинга у спорту („Службени гласник Републике Србије – Међународни уговори“, 
бр. 38/2009) и Светским антидопинг кодексом, а наводи се и закон којим је 
ратификована Европска конвенција о спречавању допинга у спорту. 

Чланови 8. и 9. су задржани из важећег Закона о спречавању допинга у 
спорту и њима се прописује ко може да врши допинг контролу и у којим 
организацијама се може спроводити анализа узетих узорака. 

У члану 10. се прецизирају и у одређеној мери проширују досадашње 
обавезе националних спортских савеза, али и других спортских савеза, спортских 
организација и стручних спортских удружења, у погледу спречавања допинга у 
спорту. Прецизирања се, поред терминолошких, односе на следећа питања: 
прописано је да се обавеза да се не дозволи учешће на спортским приредбама 
односи не само на спортисте него и на сва друга лица у ингеренцији савеза којима 
је изречена мера због повреде антидопинг правила; утврђено је да се спортским 
правилима и у сарадњи са Антидопинг агенцијом обезбеди да се чланови 
асоцијације, а посебно спортски стручњаци и регистровани спортисти свих 
узрасних категорија непрекидно, а најмање једном годишње, обавештавају и 
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едукују о важећим прописима који се односе на допинг у спорту и штетним 
последицама по здравље употребе допинг средстава; одређен је дужи рок (повећан 
је са седам на 21 дан) у коме се АДАС мора обавестити о одржавању одређеног 
такмичења, како би се предузеле одговарајуће припреме за евентуалну допинг 
контролу; утврђена је обавеза да се АДАС обавести о календару такмичења за 
наредну годину, како би годишњи план рада АДАС био усклађен са такмичењима 
која се организују у Републици Србији; прописано је да АДАС утврђује и спроводи 
антидопинг правила за животиње; утврђена је обавеза, у складу са Светским 
антидопинг кодексом,  да се не дозволи обављање било које спортске активности и 
спортске делатности или било које функције у оквирима надлежности савеза лицу 
коме је изречена мера или казна због допинга, за време трајања изречене мере; 
утврђена је обавеза за националне спортске савезе да на полуфиналима и финалима 
националних првенстава, као и  полуфиналима или финалима плеј оф националних 
такмичења организују допинг контролу у складу са овим законом, и да сносе 
трошкове спровођења допинг  контроле. 

У члану 11. је утврђена обавеза за националне спортске савезе за своја 
антидопинг правила достављају у року од 15 дана од дана ступања на снагу  
министарству надлежном за послове спорта и Антидопинг агенцији Републике 
Србије. Оваква обавеза је у складу са чл. 102. ст. 3. Закона о спорту. 

У члану 12. утврђено је да спровођење допинг контроле на одређеном 
такмичењу или контроле изван такмичења могу предложити не само надлежни 
национални спортски савези већ и спортске лиге и организатори спортских 
такмичења, као и непосредни учесници тих такмичења, уз сношење трошкова 
спровођења допинг контроле. Такође, извршено је усклађивање одредбе чл. 13. ст. 
1. Закона о спречавању допинга у спорту са Законом о спорту. 

У члану 13. прописано је ко подлеже контроли изван такмичења, као и да се 
допинг контрола изван такмичења може спровести и на образложени предлог 
спортске организације одређеног спортисте и надлежне националне спортске 
асоцијације, уз сношење трошкова спровођења допинг контроле. 

Члан 14 је суштински задржан из важећег Закона о спречавању допинга у 
спорту и регулише обавезе лекара који прегледа спортисте у циљу утврђивања 
опште и посебне здравствене способности  да у случају када посумња да је 
спортиста користио допинг средства о томе обавести Антидопинг организацију. С 
друге стране, лекар који лечи спортисту је дужан да га обавести о томе да 
прописано средство  

У члану 15. је прецизирано да се о одобравању изузетака за терапеутску 
употребу доноси одлуку у складу са међународним стандардима за процес 
одобравања изузетака за терапеутску употребу одобреним од стране Светске 
антидопинг агенције. 

У члану 16. прописано је да се због повреде антидопинг правила изричу, 
поред дисквалификације спортских резултата, привремене суспензије, забране 
учешћа на такмичењима, забране обављања послова у области спорта и друге 
дисциплинске мере утврђене Светским антидопинг кодексом и спортским 
правилима надлежних националних међународних спортских савеза (ту спадају, на 
пример, новчане казне које су предвиђене правилима одређених међународних 
спортских савеза). Уместо фиксног прописивања висине казне која се изриче због 
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повреде антидопинг правила, како је то до сада било одређено чл. 17. до 21. Закона 
о спречавању допинга у спорту, упућено је на примену одговарајућих одредби 
Светског антидопинг кодекса и правила надлежних националних и међународних 
спортских савеза. То је потребно јер се те мере мењају периодично, са сваком 
изменом Светског антидопинг кодекса. Када је донет важећи Закон о спречавању 
допинга у спорту 2005. године његове одредбе о мерама које се изричу због 
повреде антидопинг правила биле су у потпуности усаглашене са Светским 
антидопинг кодексом, али више нису јер је Кодекс у међувремену два пута мењан. 

Чланом 17. извршено је усклађивање „споредних“ санкција из чл. 22. Закона 
о спречавању допинга у спорту, које погађају лица којима буду изречене мере због 
повреде антидопинг правила, јер постојеће одређење није у складу са Светским 
антидопинг кодексом и правилима надлежних међународних спортских савеза. 

Члан 18. је преузет из важећег Закона о спречавању допинга у спорту и 
регулише одговорност за штету у случају допинга.  

У члану 19, који је преузет из важећег Закона о спречавању допинга у 
спорту, извршено је техничко усклађивање терминологије из Закона о спречавању 
допинга у спорту са појмовима које користи Закон о спорту. 

Трећим поглављем је уређен рад Антидопинг агенције Републике Србије 
(чл. 20-33), која је основана важећим Законом о спречавању допинга у спорту. 
Одредбе ових чланова су највећим делом преузете из важећег Закона о спречавању 
допинга у спорту, уз мања прецизирања. Тако су у члану 21. став 1. извршена 
следећа прецизирања: 1) прецизирано је да АДАС обавља делатности у вези са 
спречавањем допинга у спорту , у целини, а не само у вези са спортским 
такмичењима; 2) прецизирано је да се овлашћење на одређивање организације у 
којој се обавља анализа допинг узорака односи не само на спортисте већ и на 
животиње које учествују на такмичењима; 3) прецизирано је да АДАС преузима 
одлучивање о изрицању мера због повреде антидопинг правила у првом степену 
уколико надлежни спортски савез не изрекне мере у року од шест месеци од 
подношења пријаве за учињену повреду; 4) утврђено је да АДАС спортску и другу 
јавност информише и преко свог сајта, на коме се обавезно објављују сва општа 
акта и одлуке Антидопинг агенције, али и одлуке надлежних међународних 
антидопинг организација због повреде антидопинг правила које се односе на лица 
држављане Републике Србије; 5) прописано је, у складу са упоредноправним 
решењима, да АДАС утврђује изглед маркице са знаком „DOPING FREE“ који се 
ставља на тестиране производе који садрже додатке за исхрану (суплементе) и 
поступак за издавање маркице, уместо постојећег решења које се у свету не 
примењује да се утврђује изглед знака упозорења који се ставља на производе који 
се стављају у промет а у себи садрже забрањене допинг супстанце.  

Чланом 21. став 3. прописано је да се против одлука Антидопинг агенције 
којима се одлучује о дисциплинској одговорности због повреда антидопинг 
правила може покренути спор пред Судом за спортску арбитражу у Лозани, у 
случајевима утврђеним Светским антидопинг кодексом. Овакво решење је 
потребно због усаглашености нашег система борбе против допинга са обавезујућим 
одредбама из Светског антидопинг кодекса, које морају да поштују све 
међународне и националне спортске асоцијације. Наиме, у  члановима 22.4 и 22.6 
Кодекса у делу који се односи на улогу националних Влада у спречавању допинга у 
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спорту наводи се: „22.4 Свака влада ће поштовати арбитражу, као преферирани 
начин решавања спорова везаних за допинг, у складу са принципима заштите 
основних људских права и важећим националним законима. 22.6 Свака влада ће 
поштовати аутономију националне антидопинг организације у својој земљи, и неће 
утицати на њене оперативне одлуке и активности.“ У члану 23.2.2 Кодекса у 
деловима чије је преузимање у целини обавезно наведени су и чланови који се 
односе на кажњавање и на жалбе, а у члановима 13.1 и 13.2 се наводи да је за жалбе 
меродаван Суд за арбитражу у спорту у Лозани, односно у случају спортиста 
националног ранга, независно и непристрасно тело. У члану 23.2.2. се наводи и 
следеће: „Никакве одредбе које би мењале смисао набројаних чланова, не могу 
бити додате у правилима потписника.” У самом Уводу Кодекса наводи се: 
„Обавезујући чланови Кодекса који морају бити укључени у правила сваке 
антидопинг организације без  суштинских измена дати су у члану 23.2.2. На 
пример, од суштинског је значаја да сви потписници заснивају своје одлуке на 
истим повредама антидопинг правила, истим доказима и да одреде исте мере за 
исте повреде антидопинг правила. Ова правила морају бити иста било да се претрес 
води пред интернационалном федерацијом, на националном нивоу или пред Судом 
за спортску арбитражу (ЦАС)”. Поред наведеног треба имати у виду и следеће 
делове Кодекса: “Антидопинг правила, попут правила такмичења, јесу спортска 
правила која одређују услове под којима се такмичи у одређеном спорту. 
Спортисти или друга лица прихватају ова правила и као услов учешћа. Сваки 
потписник ће одредити правила и процедуре како би обезбедио да сви спортисти 
или друга лица у надлежности потписника и његових организација-чланица јесу 
обавештени и сагласни да буду обавезани антидопинг правилима која су важећа у 
одговарајућој антидопинг организацији. Сваки потписник треба да успостави 
правила и процедуре којима ће да осигура да сви спортисти или друга лица који су 
под ауторитетом потписника или члана његове организације, пристану на 
коришћење њихових приватних података, које се захтева у Кодексу, да буду везани 
антидопинг правилима, као и да сви спортисти или друга лица сносе одговарајуће 
последице за непридржавање ових правила.  Антидопинг правила нису подложна 
или ограничена условима и правним стандардима који се односе на кривичне или 
грађанске поступке. Због тога она нису предвиђена да буду уређена или да буду 
ограничена било којим националним одредбама или правним процедурама које би 
се иначе односиле на ова правила, мада их треба спроводити на начин којим се 
обезбеђује поштовање принципа пропорционалности и људских права. Сви судови, 
арбитражна већа и друга тела би при разматрању ових чињеница требало да имају 
на уму дистинктивну природу антидопинг правила у Кодексу и чињеницу да ова 
правила представљају консензус широког спектра субјеката заинтересованих за 
правичан спорт.” 

Када се говори о поступку за повреду антидопинг правила и о правним 
средствима која странкама стоје на располагање у том поступку треба имати у виду 
и одредбу члана 3.  Закона о потврђивању међународне конвенције против допинга 
у спорту, у којој је наведено да је обавеза да се мере на националном и 
међународном нивоу усагласе са принципима Кодекса. Према члану 5 истог Закона 
“У придржавању обавеза садржаних у овој Конвенцији, свака Земља учесница 
преузима обавезу да усвоји одговарајуће мере. Такве мере могу укључивати 
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законодавство, регулативу, политику или поступке администрације.” , а према 
члану 7: “Земље учеснице морају да осигурају примену ове Конвенције, путем 
координације унутар земље. Ради испуњења својих обавеза према овој Конвенцији, 
Земље учеснице се могу ослањати на организације за борбу против допинга, као и 
на спортске власти и организације“. 

У члану 24. утврђен је састав Управног одбора АДАС, и начин избора 
чланова Управног одбора, а у члану 25, поред терминолошких исправки, утврђено 
је да Управни одбор АДАС утврђује Листу забрањених допинг средстава како за 
спортисте тако и за животиње, а прецизирано је и да се сагласност министарства 
односи на претходну сагласност 

У четвртом поглављу је уређен надзор над применом овог закона и 
прописа донетих на основу њега (чл. 34-36). Суштински је и овај део закона 
преузет из важећег Закона о спречавању допинга у спорту, уз мања прецизирања. У 
вези овлашћења спортског инспектора која има приликом вршења инспекцијског 
надзора у вези предузимања мера на спречавању допинга у спорту. 

У петом поглављу су прописане казнене одредбе како за кривична дела  
(чл. 37-39) тако и за прекршаје (чл. 40-42).  

Чланом 37. извршене су две битне измене у односу на важећи Закон о 
спречавању допинга у спорту. Прво, избрисано је кривично дело „употреба допинг 
средстава“ које су чинили спортисти који намерно на спортском такмичењу 
употребе допинг средство. То је учињено из неколико разлога: у пракси је изузетно 
тешко утврдити намеру за извршење овог кривичног дела; у свету веома мали број 
земаља има кривичну одговорност спортиста због коришћења допинг средстава и 
приметан је процес декриминализације спортиста који су користили допинг 
средства;  спортиста који користи допинг средства подлеже и дисциплинској и 
прекршајној одговорности; тежина дисциплинских санкција које се изричу 
спортисти за кога се утврди да је користио допинг средства на такмичењима је 
изузетно висока и може водити до доживотне забране бављења спортом. Уместо 
овог кривичног дела додато је ново кривично дело „неовлашћено држање допинг 
средстава“. Ово кривично дело се односи само на „неовлашћено“ држање 
анаболичких стероида ради сопствене употребе у спорту. У одређењу овог 
кривичног дела коришћена су упоредноправна искуства, посебно Сједињених 
америчких држава. Ово кривично дело је потребно јер се преко 50% свих повреда 
антидопинг правила у Републици Србији односи на коришћење анаболичких 
стероида, који су изузетно опасни по здравље лица која користе та допинг средства, 
а изазивају и изражену агресивност након коришћења. Овакав приступ је у складу 
и са Препоруком о мерама за ограничавање доступности анаболичких стероида 
(94/2) коју је донела Група за праћење примене Европске конвенције против 
допинговања у спорту. 

Чланом 38, који је суштински задржан из важећег Закона о спречавању 
допинга у спорту,  прописано је смањење висине запрећене казне за кривично дело 
„омогућавање употребе допинг средстава“. Починилац овог кривичног дела казнио 
би се са затвором од шест месеци до пет година, уместо раније запрећене казне од 
једне до десет година. Осим тога, ако је дело учињено према малолетнику или 
према више лица, или је изазвало нарочито тешке последице, учинилац ће се 
казнити затвором од две до десет година, за разлику од претходног решења према 
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коме је учиниоцу претила казна затвора од најмање три године. Оваквим решењима 
се врши усклађивање запрећене казне за кривично дело „омогућавање употребе 
допинг средстава“ са запрећеном казном за кривично дело „омогућавање употребе 
опојних средстава“ из чл. 247. Кривичног законика.  

Чланом 39, који је суштински задржан из важећег Закона о спречавању 
допинга у спорту, прописано је смањење висине запрећене казне за кривичног дело 
„неовлашћена производња и стављање у промет допинг средстава“, тако да се 
уместо досадашње запрећене казне затвора од најмање пет година, починиоцу 
може изрећи казна затвора од три до дванаест година. Оваквом решењима се врши 
усклађивање запрећене казне због „неовлашћене производње и стављања у промет 
допинг средстава“ са запрећеном казном за „неовлашћену производњу и стављање 
у промет опојних дрога“ из чл. 246. Кривичног законика. У пракси је висина 
запрећене казне затвора од најмање пет година водила ка одуговлачењу кривичног 
поступка. 

Одредбе чл. 38. и 39. у складу су са Препоруком о заједничким основним 
принципима за национална законодавства у циљу сузбијања промета допинг 
средстава (2000/16) усвојеној од стране Комитета министара Савета Европе, 13. 
09.2000. године на 72. састанку заменика министара, којом је препоручено 
државама чланицама Савета Европе да у борби против допинга „треба користити 
приступ који примењују закони којима се сузбијају тешке дроге“, с тим да се 
„користе најпримеренија и најефикаснија средства“. 

Члановима 40-42. утврђене су измене у висини прекршајних санкција, у 
односу на досадашње, као и одређене промене у дефинисању појединих прекршаја. 
Висина запрећених новчаних казни је одређена на начин да су оне усклађене са 
новчаним казнама за прекршаје из Закона о спорту. 

Шестим поглављем се уређене прелазне и завршне одредбе. 
Чланом 43. утврђен је рек за доношење аката од стране Антидопинг агенције 

које је она овлашћена донети на основу овог закона, и утврђен рок до кога су 
организације у области спорта дужне да ускладе свој рад са одредбама овог закона. 

Чланом 44. прописано је ступање на стану закона након објављивања у 
„Службеном гласнику Републике Србије“, с тим да се одредбе које се односе на 
повреде антидопинг правила из члана чл. 3. став 1. тач. 9) и 10), примењују се од 1. 
јануара 2015. године, у складу са Светским антидопинг кодексом. 

 
IV. СРЕДСТВА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ЗАКОНА 
 
За спровођење овог закона није потребно обезбедити додатна средства из 

буџета Републике Србије, у односу на средства која су већ обезбеђена за рад 
Антидопинг агенције Републике Србије и националних спортских савеза. 
 


