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Број: 8-1003-1 од 3.10.2016. године 
 
1. УДРУЖЕЊЕ ЗА КАСАЧКИ СПОРТ СРБИЈЕ, Паштровићева 2, 11030 Београд 
2. БЕРЕЊИ ЛАСЛО,  наведен као власник грла AMAZON BANKER на записнику 
3. НЕВЕНА ФИЛИПОВИЋ, власница коња AMAZON BANKER 
4. ПАЛ САКАЧ, наведен као одговорно лице на записнику 
 
Антидопинг агенција Републике Србије на основу 83. Правилника о допинг контроли на 
такмичењима и изван такмичења, а након допинг контроле спроведене 4.9.2016. године, у 
трци Кнез Михаило, у Пожаревцу, издаје 
 

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е 
о присуству забрањене супстанце у узорку крви 

 
Резултат анализа узорка крви узетог од грла AMAZON BANKER (узорак број  5127850) - као 
власник грла наведен БЕРЕЊИ ЛАСЛО, а  као одговорно лице наведен ПАЛ САКАЧ – 
показује да је грло допинг позитивно. Аналитички налаз показује присуство забрањене 
супстанце триамцинолoн ацетонид (triamcinolone acetonide). Ово представља неповољни 
аналитички налаз. Анализу је извршила акредитована лабораторија Deutsche Sporthochschule 
Koln, Institut fur Biochemie. 
 
Имајућу у виду да аналитички налаз узорка А одступа од дозвољеног власник грла има право 
да: 

 Без одлагања, најкасније у року од 7 (седам) дана, затражи анализу узорка Б, а ако то 
не учини сматраће се да се одрекао свог права на анализу узорка Б. Анализа се врши о 
трошку власника; 

 поднесе УКСС и АДАС писмено изјашњење о свим околностима конкретног случаја, а 
у року од 7 дана од дана пријема овог обавештења. 

 
Грло AMAZON BANKER било је већ допинг позитивно  (узорак број  5127844) на забрањену 
супстанцу триамцинолoн ацетонид (triamcinolone acetonide) и на контроли спроведеној 
21.8.2016. године, у  6 касачкој трци, у Суботици, о чему је Антидопинг агенција Републике 
Србије послала обавештење број  8-0906-1 од 6.9.2016. године. Будући да је допинг 
контрола код другог позитивног узорка (узорак број  5127850) извршена пре достављања 
првог обавештења о допинг позитивном резултату, оба допинг позитивна резултата се, 
сходно члану 10.7.4.1. Светског антидопинг кодекса, разматрају и кажњавају као један 
допинг позитиван резултат, односно као једна повреда антидопинг правила 
 
У случају да УКСС након спроведеног поступка утврди постојање повреде антидопинг 
правила из члана 2 Светског антидопинг кодекса и члана 3. Закона о спречавању допинга у 
спорту, дужно је да изрекне одговарајуће мере у складу са Светским антидопинг кодексом, 
Законом о спречавању допинга у спорту и правилима надлежне међународне федерације за 
коњичке трке, односно својим антидопинг правилима. На одлуку УКСС може се изјавити 
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жалба Антидопинг одбору, преко Антидопинг агенције Републике Србије, према условима 
предвиђеним у Правилнику о утврђивању одговорности лица које је учинило повреду 
антидопинг правила. 
 
Mолимо УКСС да обавесте власника и предузму даље кораке о којима ће обавестити 
Антидопинг агенцију Републике Србије. 
         
У Београду, 3.10.2016. године 

за Антидопинг агенцију Републике Србије 
           Директор 

 
                                                                                                 
 
 
 
                                                                                     Др Милица Вукашиновић-Весић 
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