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Број: 8-0925-1 од 25.9.2018. године 
 
1. УДРУЖЕЊЕ ЗА КАСАЧКИ СПОРТ СРБИЈЕ  
2. ВЛАДИМИР БЈЕЛОГРЛИЋ,  власник грла QUICK VIERVIL 
3. СРЂАН ЈОВИН, наведен као одговорно лице на записнику о узимању узорка 
 
Антидопинг агенција Републике Србије на основу 83. Правилника о допинг контроли на такмичењима 
и изван такмичења, а након допинг контроле спроведене 2.9.2018. године, у Пожаревцу, издаје 
 

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

 
Резултат анализа узорка урина узетог од грла QUICK VIERVIL (узорак број  5207136) - као власник 
грла наведен ВЛАДИМИР БЈЕЛОГРЛИЋ, а  као одговорно лице наведен СРЂАН ЈОВИН – 
показује да је грло допинг позитивно. Аналитички налаз показује присуство забрањене супстанце 4-
метокарбамол (methocarbamol). Ово представља неповољан 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. 

 
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 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. 
 
Прилог: Записник о узимању узорка / Извештај из лабораторије 
         
У Београду, 25.9.2018. године 

за Антидопинг агенцију Републике Србије 
           Директор 

 
                                                                                                 
 
                                                                                     Др Милица Вукашиновић-Весић 



Zapisnik o uzimanju uzoraka za doping kontrolu B
(Ostaje zapeaaden u ADAS-u)
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Ovim potvrdujem da sam prisustvovao uzimanju ipakovanju ovog uzorka.

ODGOVORNO
LICE +
Ovim potvrdujem da sam prisustvovao uzimanju ipakovanju ovog uzorka.
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Primedba odgovornog lica:
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