На основу члана 34 став 5. Статута Планинарског савеза Србије и Закона о спречавању
допинга у спорту ( Службени гласник РС бр. 101/2005 ), на предлог Комисије за кадрове, признања,
награде и категоризацију, Управни одбор Планинарског савеза Србије је на 25. редовној седници
одрзаној дана 31.05.2012. године, усвојио измене
ПРАВИЛНИК О СПРЕЧАВАЊУ ДОПИНГА У ПЛАНИНАРСТВУ
И.- УВОДНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Овим правилником уређују се мере и активности за спречавање допинга у планинарству,
као и избор и структура органа на нивоу Планинарског савеза Србије, надлежних за спречавање
допинга.
Члан 2.
Забрањен је допинг у планинарству. Допинг у планинарству, у смислу овог правилника,
јесте постојање једне или више повреда антидопинг правила утврђених чланом 3. овог правилника.
Члан 3.
Повреда антидопинг правила постоји у случајевима:
1. присуства забрањене супстанце или њених метаболита или маркера у телесном узорку
спортисте;
2. коришћења или покушаја коришћења ( примена, уношење, убризгавање или конзумирање )
забрањене супстанце или забрањеног метода ( у даљем тексту: допинг средства );
3. одбијања или неприступања без убедљивог оправдања, давања узорка после обавештења о
допинг контроли или избегавања давања узорка на други начин;
4. 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;
5. неовлашћеног ометања или покушаја ометања било којег дела допинг контроле;
6. недозвољеног поседовања допинг средстава;
7. неовлашћене продаје, транспорта, слања, испоруке или дистрибуције допинг средстава
спортисти, било непосредно или посредством трећег лица;
8. давања или покушаја давања допинг средстава спортисти или прописивања, издавања,
помагања, подстицања, прикривања, навођења, налагања, стварања услова или било којег
другог вида учествовања у повреди или покушају повреде антидопинг правила.
Повреда антидопинг правила из става 1. тач. 1), 2), 6), 7) и 8) овог члана не постоји у
случајевима одобрених изузетака за терапеутску употребу.
Члан 4.
Планинарски савез Србије, сматра се овлашћеном антидопинг организацијом, а сви његови
чланови дужни су да поштују важећа правила о антидопингу и да са ПСС, као и осталим

националним и међународним организацијама за спречавање допинга, сарађују како би се на овом
плану постигли задовољавајући резултати.

ИИ.- МЕРЕ ЗА СПРЕЧАВАЊЕ ДОПИНГА У ПЛАНИНАРСТВУ
Члан 5.
Спортисти и други учесници у обављању спортских активности и делатности дужни су да
дозволе и омогуће обављање допинг контроле. Спортисти који одбије, не приступи, избегне 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 и ако допинг
тест буде негативан. Спортиста је дужан да обавести лекара који га лечи о својој обавези да не
користи допинг средства и да се увери да било каква добијена медицинска терапија не садржи
допинг средства.
Члан 6.
Допинг контрола спроводи се по правилима утврђеним од стране Антидопинг агенције
Републике Србије ( у даљем тексту: Антидопинг агенција ), а у случајевима када се допинг
контрола предузима на међународном такмичењу - под руководством међународног спортског
савеза, по правилима тог савеза. Допинг контрола је поступак који укључује планирање распореда
тестова, избор спортиста за тестирање, прикупљање и руковање узорцима, лабораторијску анализу,
вођење резултата, претресе и жалбе. Допинг контрола може се организовати како на такмичењима
тако и изван такмичења, најављено и ненајављено.
Члан 7.
Допинг контрола може се спроводити само од стране овлашћених и квалификованих
контролора, односно од стране лица која поседују легитимацију издату од стране Антидопинг
агенције или коју је та агенција признала као еквивалентну.
Члан 8.
Планинарски савез Србије дужан је:
1. 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, гарантовање права на правно изјашњење, поштено и непристрастно тело за
претрес, право на заступника о личном трошку, увид у списе, подношење доказа, стандарде
у погледу доказивања допинга, благовремено информисање, правовремена, писмена и
образложена одлука, право на жалбу и др.);
2. да обезбеди у оквирима надлежности ПСС да спортистима, тренерима и другим особама за
које је утврђена одговорност за допинг, буду изречене одговарајуће мере, у складу са
Законом о спречавању допинга у спорту и правилима надлежне антидопинг организације;
3. да не призна спортски резултат у чијем постизању је учествовао допинговани спортиста;
4. да не дозволи учешће на спортској приредби спортисти коме је изречена мера због допинга;
5. да одлуком Комисије за спречавање допинга у планинарству, призна суспензије и друге
мере које изрекну друге спортске асоцијације у земљи или иностранству;
6. да обезбеди стално индивидуално медицинско праћење врхунских спортиста и у том циљу
донесе потребне акте и предузме конкретне мере;

7. да непрекидно, а најмање једанпут годишње, обавештава и едукује своје чланове и
спортисте о важећим прописима који се односе на допинг у спорту и штетним последицама
по здравље употребе допинг средстава;
8. да одговарајућим општим актима обезбеди да чланови асоцијације поштују обавезе које
проистичу из примене мера борбе против допинга у планинарству;
9. да најмање седам дана пре одржавања такмичења које организује или које је под њеном
контролом, пријави такмичење Антидопинг агенцији;
10. да најмање једанпут у шест месеци обавести Антидопинг агенцију о плановима тренинга и
припрема врхунских спортиста и репрезентативних селекција;
11. да ускрати делимично или у потпуности финансирање спортиста, планинарских спортских
организација и других лица која не поштују важећа антидопинг правила;
12. да контролише антидопинг програме својих чланица, као и спровођење тих програма;
13. да на крају године обавести Министарство омладине и спорта, Спортски савез Србије и
Антидопинг агенцију о мерама за борбу против допинга предузетим у току године;
Члан 9.
Комисија за спречавање допинга у ПСС, може предложити Антидопинг агенцији да
спроведе контролу на одређеним такмичењима или контролу изван такмичења одређених тимова,
тренинг група или појединих спортиста. Комисија може поднети овакав предлог самоиницијативно
када сматра да је то при датим околностима неопходно, на захтев Управног одбора , члана
Планинарског савеза Србије, као и планинара који жели да изврши антидопинг контролу.
Члан 10.
Контроли изван такмичења подлежу спортисти који су означени као олимпијски кандидати,
врхунски спортисти, спортисти међународног ранга, спортисти који желе да наставе спортску
каријеру након истека мере забране учешћа на такмичењима због допинга, као и друге категорије
спортиста које одреди Антидопинг агенција ( регистрована тест група ). Спортисти који подлежу
контроли изван такмичења у складу са ставом 1. овог члана, дужни су да Антидопинг агенцију и
овлашћено лице у Планинарском савезу Србије редовно обавештавају о свакој промени места
боравишта и времену и месту одржавања тренинга, као и о одсуству из места боравка дуже од пет
дана. Планинарски савез Србије и сви његови органи, дужни су да добијене информације из става
2. овог члана чувају као поверљиве и могу их користити искључиво у сврхе планирања,
координирања и спровођења тестирања.
Члан 11.
Лекар ПСС-а који приликом прегледа спортисте у циљу издавања медицинског сертификата
( потврде ) о здравственој способности за учешће на такмичењима посумња да је спортиста
користио допинг средства, дужан је да о томе обавести Планинарски савез Србије и Антидопинг
агенцију. 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.
Члан 12.
Спортиста може затражити од Антидопинг агенције да га ослободи забране употребе
допинг средстава, у случају када постоји јасна и нужна медицинска потреба.
ИИИ.- КОМИСИЈА ЗА СПРЕЧАВАЊЕ ДОПИНГА И КООРДИНАТОР ЗА АНТИДОПИНГ

Члан 13.
Управни одбор ПСС, именује и разрешава председника и чланове Комисије за спречавање
допинга.
Члан 14.
Комисија за спречавање допинга:
1. контролише активности и понашање чланова ПСС, као и спортиста и лица ангажованих од
стране ПСС, у смислу правила о спречавању допинг,
2. одлучује о покретању поступка антидопинг контроле,
3. изриче мере због повреде антидопинг правила,
4. Подноси годишњи извештај о свом раду Управном одбору ПСС,
5. Обавља остале активности везане за спречавање допинга у планинарству.
Комисија је задужена да одржава контакте са представницима Антидопинг агенције,
надлежног министарства , других националних и међународних организација које се баве
спречавањем допинга, као и да се стара о благовременом и потпуном обавештавању спортиста и
клубова, чланова ПСС, о регулативама којима се уређују питања антидопинга.
ИВ.- МЕРЕ КОЈЕ СЕ ИЗРИЧУ ЗА ПОВРЕДУ АНТИДОПИНГ ПРАВИЛА
Члан 15.
Мере које се изричу због повреде антидопинг правила су:
1. дисквалификација спортских резултата,
2. привремена суспензија,
3. забрана учешћа на такмичењима,
4. забрана обављања функција у области спорта.
Члан 16.
У случају повреде антидопинг правила из члана 3. став 1. тач. 1), 2), 3), 5) и 6) овог
Правилника, мера забране учешћа на такмичењима изриче се у следећем трајању:
1. две године за прву повреду,
2. трајна забрана за другу повреду.
Члан 17.
У случају повреде антидопинг правила из члана 3. став 1. тач. 7) и 8) овог Правилника мера
забране учешћа на такмичењима изриче се у следећем трајању:
1. најмање четири године до трајне забране,
2. трајна забрана, ако је повреда почињена према малолетном спортисти или ако је почињена
од стране тима за подршку спортисте.
Члан 18.
У случају повреде антидопинг правила из члана 3. став 1. тачка 4) овог правилника мера
забране учешћа на такмичењима изриче се у следећем трајању:

1. најмање три месеца и највише две године за прву повреду,
2. најмање годину дана и највише четири године за другу повреду.
Члан 19.
Спортисти за кога се утврди да је одговоран због допинга супстанцом која је посебно
идентификована у референтној листи забрањених фармаколошких класа допинг супстанци и
допинг метода као опште доступна у медицинским производима или као супстанца за коју је мало
вероватно да се може успешно злоупотребити као допинг чинилац, мера забране учешћа на
такмичењима изриче се у следећем трајању:
1. најдуже до годину дана за прву повреду антидопинг правила, уз могућност да се уместо те
мере изрекне опомена,
2. две године за другу повреду,
3. трајна забрана за трећу повреду.

Члан 20.
Мера забране учешћа на такмичењима, неће бити изречена за повреду антидопинг правила
из члана 3. став 1. тач. 1) и 2) овог правилника, ако спортиста докаже да није крив, односно
одговоран за пропуст или немар. Спортисти, мера забране учешћа на такмичењима, може бити
изречена у краћем трајању:
1. али не краће од половине минималног трајања забране, односно осам година ако би иначе
требало изрећи меру трајне забране, за повреду антидопинг правила из члана 3. став 1. тач.
1), 2), 3) и 8) овог правилника - ако спортиста докаже да није поступао са грубом
непажњом, односно да није учинио значајан пропуст или немар,
2. али не краће од половине минималног трајања забране, односно осам година ако би иначе
требало изрећи меру трајне забране, за повреду антидопинг правила из члана 3. став 1.
тачка 6) поцињену од стране помоћног особља спортисте и за повреду антидопинг правила
из члана 3. став 1. тач. 7) и 8) овог правилника - ако спортиста пружи значајан допринос у
откривању или утврђивању повреде антидопинг правила почињене од стране помоћног
особља спортисте или других лица.
Члан 21.
Спортиста коме је од стране Планинарског савеза Србије, или друге надлежне антидопинг
организације изречена мера забране учешћа на такмичењима, не може за време трајања забране
учествовати у било ком својству и у било ком спорту, на спортским приредбама, нити обављати
функције у организацијама у области спорта, укључујући и активности везане за рад са
спортистима.
Члан 22.
Лица за која се утврди да су одговорна за допинг, одговарају за штету која настане за друга
лица према општим правилима о одговорности за штету.
В.- ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 23.

На сва питања која нису регулисана овим Правилником, примењиваће се Закон о
спречавању допинга у спорту РС, као и правилници националних и међународних антидопинг
организација, чији је члан Планинарски савез Србије.
Члан 24.
Правилник о спречавању допинга у планинарству, ступа на снагу даном усвајања на
седници Управног одбора ПСС.
Управни одбор
Комисија за кадрове, признања,
савеза Србије Награде и категоризацију
Председник
Борис М. Мићић

Планинарског

