ПРАВИЛНИК
О ОДОБРАВАЊУ ИЗУЗЕТАКА ЗА ТЕРАПЕУТСКУ УПОТРЕБУ
(„Службени билтен АДАС“, број 22 од 9.10.2015 године;
Измене и допуне - „Службени билтен АДАС“, број 27 од 10.3.2017. године и број 35 од 30.1.2020.
године)

1. Опште одредбе
Члан 1.
Овим правилником уређују се критеријуми и поступак одобравања изузетака за
терапеутску употребу, односно ослобађања спортисте од забране употребе појединих
супстанци и/или метода са Листе забрањених допинг средстава у циљу лечења одређених
болести и медицинских стања.
Члан 2.
Спортисти се може одобрити коришћење забрањених супстанци и/или метода које
се налазе на Листи забрањених допинг средстава, односно, може се одобити изузеће за
терапеутску употребу допинг средства у терапијске сврхе (у даљем тексту: ТУЕ), у
случају када за то постоји јасна и нужна медицинска потреба (индикација).
Присуство забрањене супстанце и њених метаболита и/или маркера, коришћење
или покушај коришћења, поседовање, давање или покушај давања забрањене супстанце
или забрањених метода, неће се сматрати повредом антидопинг правила ако је у складу са
правилима о одобравању изузећа за терапеутску употребу.
Одобравање ТУЕ врши се у складу са Законом о спречавању допинга у спорту,
овим правилником, Светским антидопинг кодексом, правилником којим је утврђена листа
забрањених допинг средстава, међународним стандардима за одобравање изузетака за
терапеутску употребу одобреним од стране Светске антидопинг агенције и Правилником о
усаглашавању антидопинг правила АДАС са Светским антидопинг кодексом.
2. Критеријуми за одобравање изузетака за терапеутску употребу
Члан 3.
ТУЕ се одобрава искључиво ако спортиста може да докаже да је сваки од следећих
критеријума задовољен:
1)
забрањена супстанца или забрањени метод за који се захтева ТУЕ је
неопходан за лечење акутног или хроничног медицинског стања, због кога би спортиста
претрпео значајно погоршање здравља уколико не би користио забрањену супстанцу или
забрањени метод;
2)
терапијско коришћење забрањених супстанци и/или метода неће изазвати
никакво додатно побољшање способности спортисте осим оног које би се могло

очекивати услед враћања у нормално здравствено стање након третирања акутног или
хроничног медицинског стања;
3)
не постоји адекватна терапијска алтернатива забрањеној допинг супстанци
и/или методи за лечење медицинског стања спортисте;
4)
неопходност коришћења забрањених допинг супстанци и/или метода није, у
потпуности или делом, последица њиховог претходног нетерапеутског коришћења.
Медицинско стање спортисте мора бити дијагностиковано у складу са постојећим
међународним стандардима и водичима добре лекарске праксе Светске антидопинг
агенције (WADA) доступним на њиховом званичном сајту (“Medical Information to Support
the Decisions of TUECs” ). Кад год је то могуће, ове препоруке треба пратити у потпуности
и приложити уз одговарајућу валидну медицинску документацију.
ТУЕ се неће одобрити уколико тражена примена забрањеног допинг средства или
методе служи прикривању дејства претходне повреде антидопинг правила, посебно
употребе забрањене допинг супстанце.
Сви термини и дефиниције из овог правилника имају значење утврђено Законом о
спречавању допинга у спорту, међународним стандардима за одобравање изузетака за
терапеутску употребу и Светским антидопинг кодексом. Уколико је нека одредба овог
правилника у супротности или није у складу са одредбама међународних стандарда за
одобравање изузетака за терапеутску употребу и/или Светског антидопинг кодекса, биће
примењене одредбе међународних стандарда за одобравање изузетака за терапеутску
употребу и/или Светског антидопинг кодекса.
3. ТУЕ Одбор
Члан 4.
ТУЕ одобрава Одбор за одобравање изузетака за терапеутску употребу Антидопинг
агенције (у даљем тексту: ТУЕ одбор).
ТУЕ Одбор има 3 члана који се именују на период од две године.
Председника и чланова ТУЕ Одбора именује и разрешава Управни одбор
Антидопинг агенције на предлог директора Антидопинг агенције.
За члана ТУЕ Одбора може бити именован само лекар са искуством у раду са
спортистима и знањем у области клиничке, спортске медицине и физиологије физичке
активности. При именовању чланова ТУЕ Одбора води се рачуна да бар један члан
поседује искуство из области неге и лечења спортиста са инвалидитетом
Чланови ТУЕ Одбора су независни у одлучивању у односу на друге органе и радна
тела Антидопинг агенције

Сваки члан ТУЕ Одбора потписује изјаву у којој потврђује да не постоји сукоб
интереса у обављању његових дужности и којом се обавезује на поверљивосту чувању
података.
ТУЕ Одбор усваја одлуке и закључке већином гласова од укупног броја чланова.
ТУЕ Одбор једном годишње подноси извештај о свом раду Управном одбору
Антидопинг агенције, у оквиру Извештаја о пословању Антидопинг агенције.
Члан 5.
ТУЕ Одбор одлучује о поднетим захтевима на седници, која у случају потребе
може бити одржана и електронским путем.
Председник ТУЕ Одбора одређује из реда чланова ТУЕ Одбора известиоца за сваки
појединачни случај.
Председник ТУЕ Одбора може бити известилац у појединачном случају.
ТУЕ Одбор одлучује већином гласова од укупног броја чланова Одбора.
ТУЕ Одбор може да тражи сваку стручну помоћ везану за науку или медицину за
коју сматра да је потребна у погледу околности било којег захтева за одобрење ТУЕ.
Члан 6.
Све медицинске информације које дају спортиста и лекар(и) укључени у лечење
спортисте и сви детаљи поднетог захтева за одобрење ТУЕ, имена једног или више лекара
који су укључени у процес одобравања, строго су поверљиве и чувају се као пословна
тајна.
Чланови ТУЕ Одбора и запослени у Антидопинг агенције укључени у
организацију, разматрање пријава и жалби везаних за одобрење ТУЕ имају обавезу чувања
поверљивости података из става 1. овог члана.
Уколико постоји потреба за ангажовањем независних медицинских или других
стручњака, сви детаљи везани за пријаву одобрења ТУЕ биће достављани без откривања
личних података спортисте.
4. Стандардни поступак за одобравање ТУЕ
Члан 7.
Захтев за одобравање ТУЕ може се поднети само једној надлежној антидопинг
организацији.

ТУЕ који одобри Антидопинг агенција важећи је само на националном нивоу
такмичења; и не важи аутоматски на такмичењима међународног нивоа. Спортиста који је
спортиста међународног ранга или то постоје, треба да поступи на следећи начин:
1) Уколико спортиста већ има ТУЕ који је одобрила Антидопинг агенција за
предметну супстанцу или метод и уколико тај ТУЕ задовољава критеријуме
прописане у међународним стандардима за одобравање изузетака за
терапеутску употребу, онда интернационална федерација мора да га
прихвати. Уколико интернационална федерација сматра да ТУЕ одобрен од
стране Антидопинг агенције не задовољава критеријуме и одбија да га
призна, она мора без одлагања да о томе обавести спортисту и Антидопинг
агенцију, наводећи разлоге непризнавања. Спортиста и Антидопинг агенција
имају рок од 21 дан од дана пријема таквог обавештења да се обрате
Светској антидопинг агенцији по том питању. Уколико су се обратили
Светској антидопинг агенцији, у складу са чланом 4.4.6. Светског
антидопинг кодекса, ТУЕ које је издала Антидопинг агенција остаје важећи
за такмичења на националном ниову и тестирања изван такмичења (али није
важећи за међународна такмичења) док се чека одлука Светске антидопинг
агенције. Уколико предмет није послат Светској антидопинг агенцији на
изјашњење, ТУЕ постаје неважећи у потпуности по истеку рока од 21 дана.
2) Уколико спортиста нема већ одобрен ТУЕ од стране Антидопинг агенције
за предметну супстанцу или метод, онда мора да се директно обрати својој
интернационалној федерацији за ТУЕ у складу са процедуром утврђеном
међународним стандардима за одобравање изузетака за терапеутску
употребу. Ако интернационална федерација одобри захтев спортисте, она
мора да обавести спортисту и Антидопинг агенцију. Уколико Антидопинг
агенција сматра да ТУЕ не задовољава критеријуме дефинисане у
међународним стандардима за одобравање изузетака за терапеутску
употребу, она има 21 дан да затражи разматрање тог предмета од Светске
антидопинг агенције. Ако се Антидопинг агенција обрати Светској
антидопинг агенцији по том питању, ТУЕ које је издала интернационална
федерација остаје важећи за интернационална такмичења и тестирања изван
такмичења (али није важећи за национална такмичења) до добијање одлуке
Светске антидопинг агенције. Уколико се Антидопинг агенција, по том
питању, не обрати Светској антидопинг агенцији ТУЕ који је издат од
стране интернационалне федерације постаје важећи за национална
такмичења када рок од 21 дан истекне.
Спортисти националног ранга поднесе захтев за одобравање ТУЕ, Антидопинг
агенцији.
Уз захтев за одобравање ТУЕ обавезно се подноси писмена изјава спортисте о
пристанку: да се све информације које се односе на захтев пренесу ТУЕ Одбору,
надлежном међународном спортском савезу, Светској антидопинг агенцији, и по потреби
другим независним медицинским или научним стручњацима, или свом потребном особљу
Антидопинг агенције које је укључено у управљање, ревизију или жалбе везане за ТУЕ; да

ТУЕ Одбор или Светска антидопинг агенција може прикупити здравствене информације у
његово/њено име од лекара који су укључени у збрињавање спортисте; да се одлуке ТУЕ
Одбора доставе Светској антидопинг агенцији и другим антидопинг организацијама у
складу са Светским антидопинг кодексом и овим правилником. Ако изјава не буде
приложена, ТУЕ Одбор неће разматрати такав захтев.
ТУЕ се захтева за свако лечење које укључује употребу забрањених супстанци или
метода са Листе забрањених допинг средстава.
Спортиста мора да поднесе захтев за ТУЕ пре употребе или пре доласка у посед
забрањење супстанце или методе, осим ако не постоји изузетак везан за ретроактиван
ТУЕ.
Спортиста мора да поднесе захтев за ТУЕ што је пре могуће. Уколико је у питању
супстанца или метод забрањен само на такмичењу, ТУЕ мора да се захтева барем 30 дана
пре следећег спортског такмичења (осим у случају ретроактивног ТУЕ). Уколико је
супстанца или метод забрањена и на такмичењу и изван такмичења, спортиста мора да
поднесе захтев за ТУЕ што је пре могуће након постављања дијагнозе и терапије која
захтева лечење забрањеном супстанцом или методом.
Спортиста подноси захтев за ТУЕ Антидопинг агенцији, надлежном међународном
спортском савезу или организатору великих такмичења (као што су Олимпијске игре),
користећи ТУЕ формулар са сајта Антидопинг агенције или путем међународне АДАМС
базе података.
Члан 8.
ТУЕ Одбор одобрава ТУЕ за одређени временски период, чији је почетак и крај
јасно назначен. Након тог веменског периода ТУЕ аутоматски престаје да важи. Уколико
спортиста мора да настави са терапијом која у себи садржи забрањену супстанцу или
методу, потребно је да поново унапред тражи одобрење за нови ТУЕ.
Одлука о трајању одобрења за ТУЕ доноси се у складу са препорукама Светске
антидопинг агенције датим у документима "Medical Information to Support the Decisions of
TUECs” доступним на сајту Светске антидопинг агенције, када год је то могуће.
ТУЕ ступа на снагу одмах након пријема обавештења антидопинг организације да
је ТУЕ одобрен. Коришћење забрањене супстанце или методе пре пријема одобрења ТУЕ
или након његовог одбијања, сматраће се повредом антидопинг правила.
ТУЕ важи само за дозу, учесталост, начин апликације и трајање примене забрањене
супстанце или методе који су наведени у ТУЕ одобрењу и било каква промена наведених
параметара захтева нову пријаву за ТУЕ.

Члан 9.
ТУЕ Одбор ће разматрати само оне захтеве који садрже: комплетно попуњен
Образац за одобрење ТУЕ, поднет у оригиналу и потписан од стране надлежног лекара и
подносиоца захтева, односно његовог законског заступника, и приложену потребну
медицинску документацију.
Захтев треба да садржи и сва претходна, односно тренутно важећа одобрења за
коришћење забрањених допинг супстанци и/или метода.
Медицинска документација, у оригиналу или копији, из става 1. овог члана треба
да укључи: стручно мишљење надлежног/их лекара о дијагнози болести, са историјом
болести; резултате свих релевантних лабораторијских испитивања и дијагностичких
процедура; актуелну медикацију (тачна доза, учесталост, начин апликације и дужина
администрације забрањених супстанци и/или метода); могућу дужину трајања лечења;
изјаву (стручно мишљење) надлежног/их лекара одређене специјалности са детаљним
објашњењем зашто дозвољене супстанце и методи, нису или не би могли бити адекватна
замена у терапији оболелог спортисте.
У циљу подршке, захтеву се може приложити и независно стручно мишљење
другог лекара.
ТУЕ одбор има право да тражи додатне медицинске информације које могу да
помогну у њиховом доношењу одлуке.
Спортиста сноси све трошкове везане за процес одобрења изузетка за терапеутску
употребу и све додатне информације које се траже ради доношења одлуке ТУЕ одбора.
Члан 10.
ТУЕ Одбор је дужан да о захтеву за одобравање ТУЕ донесе одлуку, по правилу, у
року од 21 дана по пријему комплетне документације и да о одлуци писмено информише
спортисту.
Уколико се одобри ТУЕ, Антидопинг агенција дужна је да обавести Светску
антидопинг агенцију о дужини трајања и медицинском стању због кога је одобрено
коришћење ТУЕ као и да јој достави сву документацију из члана 9. овог правилника, било
да се ради о спортисти међународног или националног ранга.
Када Антидопинг агенција одобри ТУЕ спортисти, она спортисту писмено
обавештава да:
1)
ТУЕ важи само на националном нивоу;
2)
Ако спортиста почне да се такмичи на интернационалном нивоу или се
такмичи на интернационалном спортском такмичењу, ТУЕ одобрен од Антидопинг

агенције ће важити само уколико је признат од стране надлежног међународног спортског
савеза или организатора великог спортско догађаја.
Члан 11.
Светска антидопинг агенција има право да преиспита, на сопствену иницијативу, и
преиначи одлуку ТУЕ Одбора о одобрењу ТУЕ било ком спортисти, међународног или
националног ранга, уколико она не одговара међународним стандардима за ТУЕ
одобреним од стране Светске антидопинг агенције.
Уколико је одлука о одобрењу ТУЕ преиначена, нова одлука се не примењује
ретроактивно и не доводи до дисквалификације резултата који је спортиста остварио док
је ТУЕ био на снази.
Преиначење из става 1. овог члана ступа на снагу 14 дана пошто је спортиста о
њему обавештен.
Члан 12.
На одлуку Светске антидопинг агенције да одобри или поништи одобрење ТУЕ,
Антидопинг агенција и/или надлежна интернационална федерација могу да уложе жалбу
искључиво Међународном арбитражном суду за спорт (CAS) са седиштем у Лозани,
Швајцарска.
Члан 13.
ТУЕ Одбор може донети одлуку да се претходно дато одобрење ТУЕ одузме:
1)
ако се спортиста не придржава упутстава у вези са лечењем свог
медицинског стања одређеним од стране ТУЕ Одбора;
2)
уколико ТУЕ Одбор утврди да више не постоје оправдани терапијски
разлози за одобрење ТУЕ;
3)
ако поновљено испитивање доводе до одбијајуће одлуке;
4)
ако је одобрење поништено од стране Светске антидопинг агенције или
Међународног арбитражног суда за спорт у Лозани.
Одобрење ТУЕ се аутоматски гаси када истекне последњи дан временског периода
предвиђеног одобрењем ТУЕ.
Члан 14.
Уколико након истека одобрења ТУЕ забрањена допинг супстанца још увек
постоји у телу спортисте, Антидопинг агенција, односно надлежна антидопинг
организација која врши почетну ревизију нежељеног налаза испитаће да ли је аналитички
налаз који одступа од дозвољеног временски повезан и у складу са претходно одобреним,
односно повученим ТУЕ.

6. Употреба забрањених допинг средстава у стању нужде
Члан 15.
У случају употребе забрањених допинг средстава у стању нужде спортисти може да
се одобри ретроактивни ТУЕ.
У складу са поштовањем правила међународних стандарда за изузеће за
терапеутску употребу, ТУЕ одобрење се за употребу забрањених допинг средстава у
хитним медицинским случајевима може бити дато и ретроактивно, под условом:
1)
да је било неопходно ургентно медицинско лечење, односно лечење акутног
обољења спортисте, или
2)
да због постојања ванредних околности на које спортиста није могао да
утиче, није било времена нити прилике да спортиста пријави ТУЕ, нити је било времена
да га ТУЕ одбор размотри, или
3)
спортиста није националног или интернационалног ранга, или
4)
постоји сагласност WADA и Антидопинг агенције да су околности
употребе биле такве да је употреба била оправдана, те да је одобрење ретроактивног ТУЕ
у конкретном случају правично.
Члан 16.
У случају стандардног поступка одобравања ТУЕ, спортиста накнадно добија
писмено одобрење уколико се наставља његово лечење, а ако се оно не наставља,
одобрење мора поново да се захтева.
ТУЕ Одбор има право да накнадно испита оправданост и нужност употребе
забрањеног допинг средства у случају из члана 15. овог правилника, и у случају потребе
поништи одобрење.
8. Обрасци (формулари)
Члан 17.
Образац захтева за одобрење ТУЕ одштампан је уз овај правилник и чини његов
саставни део.
Текст у обрасцу из става 1. овог члана је на српском и енглеском језику.
9. Признавање одобреног ТУЕ

Члан 18.
Антидопинг агенција признаје као важеће одобрење ТУЕ које је издао надлежни
међународни спортски савез, уколико је у складу са Светским антидопинг кодексом,
одговарајућим међународним стандардима одобреним од стране Светске антидопинг
агенције и важећим сопственим правилима међународног спортског савеза за одобравање
ТУЕ.
Члан 19.
Овај правилник ступа на снагу даном доношења. Ступањем на снагу овог
правилника престаје да важи Правилник о одобравању изузетака за терапеутску употребу
од 12.12.2014. године. Овај правилник се објављује у "Службеном билтену АДАС".

Прилог: Образац захтева за одобрење ТУЕ

