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ПРЕДСЕДНИКУ 

НАРОДНЕ СКУПШТИНЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ 

БЕОГРАД 

Скупштина Аутономне Покрајине Војводине на седници одржаној 

23. децембра 2002. године утврдила је АМАНДМАНЕ НА ПРЕДЛОГ 

ЗАКОНА О СПРЕЧАВАЊУ ДОПИНГА У СПОРТУ, које вам на основу члана 

131, а у вези са члан ом 141. Пословника Народне скупштине Републике 

Србије достављамо на даљи поступак. 

Поводом утврђених амандмана, Скупштина Аутономне Покрајине 

Војводине одредила је за представника ЧАНАК НЕНАДА, председника 

Скупштине АП Војводине. 

Прилог: Амандмани. 

По овлашћењу председника 

Скупштине АП Војводине, 

_СЕКРЕТАР 

ТИНЕ АП ВОЈВОДИНЕ, 
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АМАНДМАНИ 
НА ПРЕДЛОГ ЗАКОНА 

О СПРЕЧАВАЊУ ДОПИНГА У СПОРТУ 

АМАНДМАН 1 

Члан 3. став 4. Предлога Закона, мења се и гласи: 

"Забрањене допинг супстанце из става 3. овог члана ближе утврђује споразумно министар 
надлежан за послове спорта и министар надлежан за послове здравља, у складу са листом 

Међународног олимпијског комитета, одн. надлежног међународног спортског савеза." 

Образложење: 

Потребно је усагласити нашу листу супстанци опасних за спортисте са листом 

међународних институција. 

АМАНДМАН П 

Члан 10. ст . 1. тач . 2) мења се и гласи: 

"Да уреди поступак изрицања санкција у случајевима утврђеног допинговања спортисте." 

Образложење : 

Чланом 16. овог предлога, утврђене су санкције према спортисти за кога је утврђено да је 
користио допинг. 

АМАНДМАН IП 

Члан 28. ст. 1. тач. 1. мења се и гласи: 

"Четири лица, од којих три именује министар надлежан за послове спорта, а једно лице 

покрајински секретар надлежан за послове спорта из АП Војводине." 

Члан 28. ст. 1. тач. 2. мења се и гласи: 

"Два лица, од којих једно именује министр надлежан за послове здравља, а једно 

покрајински секретар надлежан за послове здравља из АП Војводине." 

Члан 28. ст. 1. тач. 8. мења се и гласи: 

"Четири лица, од којих три именује Спортски савез Србије, а једно именује Спортски савез 

Војводине." 

Образложење: 

Сматрамо да је сходно пренетим овлашћењима у области спорта и здравства на Покрајину, 

неопходно да у Управном одбору партиципирају и представници Покрајине. 
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У начелу сматрамо да је Управни одбор од 17 чланова прегломазан за ефикасно функционисање 
с обзиром да је Управни одбор оперативно тело које се састаје када то налаже потреба. 

Сматрамо да је у овом случају 9 чланова оптималан број за његово функционисање. Поред тога 
Секретаријати немају сазнања о постојању Удружења за спортско право Србије па је потребно 

додатно објашњење од стране предлагача. 

АМАНДМАН IV 

Члан 34. ст. 2. мења се и гласи: 

"Управни одбор после сваког састанка доставља извештај о усвојеним одлукама сваком органу 
односно организацији који имају свог представника у Управном одбору као и националном 

олимпијском комитету и републичким гранским савезима." 

Образложење: 

Сматрамо овако решење целисходним , јер национални олимпијски комитет мора имати 

увид у одлуке које доноси Анти допинг агенција, а с обзиром на своје надлежности и грански 

савез и. 


