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Број: 30-0210-1 од 10.1.2023.  године 
 
 

Лекарска комора Србије 
Краљице Наталије 1-3 

Београд 
 
 

ПРЕДМЕТ: Информисање чланова Лекарске коморе Србије о листи забрањених допинг 
средстава 
 
 
Поштовани, 
 
 
Имајући у виду ситуацију из претходног периода а везану за прописивање спортистима  
лекова који у свом саставу садрже забрањене супстанце Антидопинг агенција Републике 
Србије моли Лекарску комору Србије да упозна своје чланове са Листом забрањених допинг 
средстава.  
 
Ова Листа се објављује у Службеном гласнику Републике Србије на годишњем нивоу, а 
доступна је и на интернет сајту Антидопинг агенције, на линку: http://www.adas.org.rs/doping-
kontrola/lista-zabranjenih-doping-sredstava/  
 
 
Уколико је неопходно да се спортисти пропише терапија која садржи забрањене супстанце, 
потребно се, у складу са чланом 15. Закона о спречавању допинга у спорту, обратити 
Антидопинг агенцији у циљу одобравања изузеће за терапеутску употребу. Цео процес је 
такође детаљно описан на интернет сајту Антидопинг агенције, на линку: 
http://www.adas.org.rs/tue/izuzece-radi-primene-u-terapijske-svrhe-tue/  
 
 
У складу са Законом о спречавању допинга у спорту наводимо чланове Закона који регулишу 
ову област а односе се на лекаре: 
 

• Чланом 14. Закона о спречавању допинга у спорту (Службени гласник Републике 
Србије бр. 111/2014 и 47/2021), утврђено је: 

 
„Лекар који приликом прегледа спортисте у циљу издавања спортско медицинског извештаја, 
односно утврђивања опште и посебне здравствене способности за обављање спортских 
активности и учешће на такмичењима, у складу са законом којим је уређена област спорта, 
посумња да је спортиста користио допинг средства, дужан је да о томе обавести Антидопинг 
агенцију. 
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Лекар који спортисти пропише средство које садржи забрањене допинг супстанце у циљу 
лечења дужан је да о томе обавести спортисту ако му је он саопштио да се бави спортским 
активностима.“ 
 

• Чланом 41. Закона о спречавању допинга у спорту, утврђено је: 
 
“Новчаном казном од 50.000 до 150.000 динара казниће се за прекршај физичко лице: 
… 
8) ако не обавести Антидопинг агенцију о могућности да је спортиста био допингован (члан 
14. став 1); 
 
9) ако не обавести спортисту који му је саопштио да се бави спортским активностима да му је 
прописао у циљу лечења средство које садржи забрањене допинг супстанце (члан 14. став 2);” 
 
 
 
 
С поштовањем,                                                                                        
 
                                                          
                                                                                                                                                                                
                                                                           
                                                                          Др Милица Вукашновић Весић 

Директор 
Антидопинг агенција Републике Србије 

   


