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VLADA REPUBLIKE HRVATSKE 

 

 Povjerenstvo za suzbijanje zlouporabe droga 
 

 

Klasa: 022-03/15-03/03 

Urbroj: 50436-02/01-15-05 

   Zagreb, 10. rujna 2015. 

         

 

          
 Zapisnik s 10. sjednice Povjerenstva za suzbijanje zlouporabe droga 

                 
 
10. sjednica Povjerenstva za suzbijanje zlouporabe droga održana je dana 4. rujna 
2015. u Vladi Republike Hrvatske, Trg Sv. Marka  2.  
 
U zamjeni predsjednice Povjerenstva za suzbijanje zlouporabe droga, Milanke 
Opačić, potpredsjednice Vlade, sjednicu je po ovlaštenju predsjednice Povjerenstva 
vodio Željko Petković, tajnik Povjerenstva i ravnatelj Ureda za suzbijanje zlouporabe 
droga.  
 
Na istoj su prisustvovali; 
 

• Željko Petković, ravnatelj Ureda za suzbijanje zlouporabe droga, tajnik 
Povjerenstva 

• Tatjana Dalić, pomoćnica ministra, Ministarstvo rada i mirovinskog sustava, 
članica 

• Zvonimir Vnučec, zamjenik glavnog ravnatelja policije, Ravnateljstvo 
policije, Ministarstvo unutarnjih poslova, član 

• Danica Kramarić, načelnica Sektora, Ministarstvo zdravlja, članica 
• Renata Šoher, voditeljica Službe, Ministarstvo pravosuđa, članica 
• Katarina Adžić, Ministarstvo obrane, u zamjeni članice Sunčane Vukelić, 

pomoćnice ministra 
• Astrid Horvat, Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta, u zamjeni člana 

Staše Skenžića, pomoćnika ministra 
• Ivana Javor, Ministarstvo financija, u zamjeni člana Davorina Kajfeša, 

glavnog tajnika 
• Ivan Mintas, Ministarstvo vanjskih i europskih poslova, u zamjeni članice 

Vesne Batistić Kos, pomoćnice ministrice 
• Mirjana Kolaić, Ministarstvo poduzetništva i obrta, u zamjeni člana Dražena 

Prosa, zamjenika ministra 
• Ana Vlahović Stanić, Ministarstvo pravosuđa, u zamjeni članice Sanje Nola, 

pomoćnice ministra 
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• Marija Penavić Šimac, Ministarstvo socijalne politike i mladih, u zamjeni 
člana Hrvoja Sadarića, pomoćnika ministrice  

• Sanja Mikulić, Ured za suzbijanje zlouporabe droga 
 
Ispričana; Iva Prpić, Ministarstvo socijalne politike i mladih, pomoćnica ministrice 

 
Za sjednicu je predložen sljedeći: 
 

Dnevni red 
 

1. Usvajanje zapisnika s 9. sjednice Povjerenstva za suzbijanje zlouporabe droga 
održane 8. srpnja 2015. 

2. Izvješća o izvršenju zaključaka s 9. sjednice Povjerenstva za suzbijanje 
zlouporabe droga održane 8. srpnja 2015. 

3. Nacrt Izvješća o provedbi Nacionalne strategije i Akcijskog plana suzbijanja 
zlouporabe droga za 2014. godinu 

4. Razno 
 

 
Ad. 1. Članovi Povjerenstva za suzbijanje zlouporabe droga usvojili su zapisnik s 9. 
sjednice Povjerenstva za suzbijanje zlouporabe droge održane 8. srpnja 2015. i  
Dnevni red 10. sjednice. 
  
Ad. 2. Predstavnici Ureda izvijestili su Povjerenstvo o izvršenju zaključaka s 9. 
sjednice Povjerenstva.  
 
Vezano za Prijedlog minimalnih standarda programa prevencije ovisnosti za djecu 
predškolske i školske dobi, Ured će tijekom rujna održati sastanak s predstavnicama 
Agencije za odgoj i obrazovanje i Ministarstvom znanosti, obrazovanja i sporta te 
usuglasiti daljnje postupanje. Također, po donošenju Nacionalnog programa 
prevencije ovisnosti za djecu i mlade u odgojno - obrazovnom sustavu, te djecu i 
mlade u sustavu socijalne skrbi za razdoblje od 2015. do 2017. godine, koji će se 
uputiti u proceduru VRH, Ured će uputi dopis županijama da imenuju nove odnosno 
potvrde postojeće županijske koordinatore. 
Vezano za navedeni Nacrt Nacionalnog programa, istaknuto je da su predstavnici 
Ureda održali 15. srpnja 2015. sastanak sa predstavnicima Ministarstva socijalne 
politike i mladih. Na istom je usuglašen konačni tekst Nacionalnog programa koji se 
odnosi na djelokrug Ministarstva, te je Uredu dostavljen novi prijedlog nadopuna koje 
su ugrađene u konačni Nacrt Nacionalnog programa. 
Vezano za zaključak Povjerenstva kojim je usvojen Protokol suradnje između 
županijskih povjerenstava za suzbijanje zlouporabe droga i Ureda/Povjerenstva, 
navedeno je kako je Ured uputio obavijest županijskim povjerenstvima za suzbijanje 
zlouporabe droga da je Protokol usvojen od strane Povjerenstva. Tijekom listopada, 
Ured će predložiti održavanje tematske sjednice Povjerenstva na koju će se pozvati 
predsjednici županijskih povjerenstava, a na kojoj bi se uz prisustvo svih potpisnika, 
Protokol i formalno potpisao.  
 
Nakon provedene rasprave, donesen je zaključak da o izvršenju gore navedenog, 

Ured izvijesti na slijedećoj sjednici Povjerenstva.  
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Ad. 3. Tajnik Povjerenstva predstavio je Nacrt Izvješća o provedbi Nacionalne 
strategije i Akcijskog plana suzbijanja zlouporabe droga za 2014. godinu. Izvješće 
sadržava objedinjene podatke za 2014. godinu te sveobuhvatno i detaljno prikazuje 
stanje zlouporabe droga u Republici Hrvatskoj. Izvješće također sadržava 
epidemiološke podatke o osobama liječenim zbog zlouporabe droga, podatke o 
kriminalitetu vezanom za zlouporabu droga, te pregled aktivnosti koje su na području 
suzbijanja zlouporabe droga, prevencije i liječenja ovisnosti provela mjerodavna 
ministarstva/tijela, županije, udruge i terapijske zajednice tijekom 2014. Prema 
prikazanim podacima vidljivo je da su sva resorna ministarstva aktivno provodila 
mjere Nacionalne strategije i Akcijskog plana te da su se uz postojeće, ali ne uvijek i 
dostatne resurse, postigli zadovoljavajući rezultati osobito u osnaživanju partnerske 
suradnje među svim nositeljima mjera. Značajni koraci poduzeti su u cilju smanjenja 
pojavnosti zlouporabe droga i ovisnosti o drogama kroz integrativni pristup, a 
pristupilo se i razvijanju novih koncepata prevencije ovisnosti i dostupnosti programa 
tretmana bolesti ovisnosti. Napredak se očituje posebice u razvijanju zakonskih 
instrumenata i odgovora na ponudu i potražnju droga, koji su u skladu sa suvremenim 
europskim zakonodavstvom na području problematike droga. Također, značajan 
iskorak učinjen je u prihvaćanju strateškog promišljanja i pristupa u kreiranju 
odgovora na problem ovisnosti, te u pružanju ciljanih edukacija za mrežu 
profesionalaca i stručnjaka. Provedeno je ili je u tijeku provedba nekoliko značajnih 
projekata, među kojima je važno istaknuti donošenje standardiziranih smjernica za 
područje tretmana, prihvaćanje koncepta standarda kvalitete kao kriterija financiranja 
programa i projekata koje provode udruge, provedbu specifičnih edukacija i treninga 
sukladno detektiranim potrebama na terenu, jačanje komunikacije i suradnje sa 
županijskim provoditeljima politike droga, poticanje suradnje između kazneno-
represivnog sustava i sustava tretmana. Istaknuto je kako podaci pokazuju da su 
trendovi zlouporabe droga stabilni.  
U 2014. godini ukupno je u zdravstvenom sustavu bilo liječeno 7.812 osoba što je za 
46 osoba manje nego godinu ranije kada je bilo liječeno 7.858. Udio opijatskih 
ovisnika u ukupnom broju liječenih osoba je sličan kao i ranijih godina i iznosi 79,9% 
odnosno 6.241 osoba. Udio neopijatskih ovisnika je 20,1% ili 1.571 osobe. Prema 
glavnom sredstvu kod opijatskih ovisnika prevladava ovisnost o heroinu (5.933 osoba 
ili 95,1% svih opijatskih ovisnika) dok kod neopijatskih ovisnika prevladava ovisnost 
o kanabisu (1.103 osoba ili 70,2 % osoba). Slično kao i godinu ranije novih ovisnika u 
tretmanu je 1.055 što je udio od 13,5 % od ukupnog broja liječenih. Kao i prijašnjih 
godina, prevalencija zaraznih bolesti povezanih s drogom i dalje pokazuje nisku stopu 
zaraze HIV-om te nastavak pozitivnog trenda pada prevalencije hepatitisa C (s 31,8% 
na 25,1%) te lagani porast hepatitisa B (4,6% u 2013., 6,3% u 2014. godini). Udio 
ovisnika zaraženih HIV-om vrlo je nizak i stabilan kao i prijašnjih godina, a 2014. 
godine zabilježen je i dodatni pad (0,2% u odnosu na 0,3% u 2013. godini). Prema 
podatcima pristiglim do kraja svibnja 2015. godine u Hrvatskoj su u 2014. godini 
ukupno umrlo 99 osoba (13 nije ranije bilo na liječenju) od uzroka povezanih sa 
zlouporabom psihoaktivnih droga. Najviše predoziranih je metadonom (27,3%), dok 
se heroinom predoziralo 14 osoba (14,1%) a ne navedenim opijatom njih 10 (10,1%). 
Od 19. travnja 2007. godine kada je usvojen Projekt resocijalizacije do 31. prosinca, 
2014. godine Hrvatski zavod za zapošljavanje ukupno je proveo profesionalno 
usmjeravanje i procjenu radne sposobnosti za 653 ovisnika, od toga 228 liječenih 
ovisnika je bilo uključeno u obrazovne programe, a 446 liječenih ovisnika je ostvarilo 
zaposlenje u javnom radu i koristilo poticaje za zapošljavanje ili su ostvarili 
zaposlenje samostalno. 
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Prema statističkim podatcima Ministarstva unutarnjih poslova za 2014. godinu, 
prijavljeno je ukupno 2.707 kaznenih djela povezanih sa zlouporabom i trgovinom 
drogama, što predstavlja porast od 0,9% (2013.:2.683). Prosječni udio kriminaliteta na 
području zlouporabe droga u sveukupnom kriminalitetu na području Republike 
Hrvatske tijekom 2014. godine iznosio je 4,9 posto, te je u odnosu na prethodnu 
godinu došlo do porasta od 0,6%. Prema podacima Državnog odvjetništva, u 2014. 
godini za sve modalitete kaznenog djela zlouporabe droga po svim dobnim skupinama 
prijavljeno je 14,4% manje počinitelja (1.434), u odnosu na 2013. Kada su prijavljena 
1.676 počinitelja (2012.: 5.052). Tijekom 2014. godine u zatvorskom sustavu boravilo 
je ukupno 1.749 (2013.:1958) zatvorenika ovisnika o drogama (svi kaznenopravni 
statusi), što čini 12,9% ukupne zatvoreničke populacije u toj godini (N=13.539). 
Centar za forenzička istraživanja, ispitivanja i vještačenja „Ivan Vučetić“ je u 2014. 
identificirao 18 novih psihoaktivnih tvari. Stoga je ministar zdravlja u prosincu 2014. 
donio novi Popis droga, psihotropnih tvari i biljaka iz kojih se može dobiti droga te 
tvari koje se mogu uporabiti za izradu droga (NN br. 156/14), kojim je zbog 
generičkih formulacija pod zakonsku kontrolu stavljen širok spektar novih 
psihoaktivnih tvari koje su dostupne na našem području.  
U pogledu krijumčarenja droga, Hrvatska ostaje primarno tranzitna zemlja, a 
proizvodnja droga je ograničena na uzgoj kanabisa namijenjenog isključivo za osobnu 
uporabu ili prodaju na hrvatskom tržištu. U 2014. godini ukupan broj zapljena droga 
nastavlja rasti te je ostvaren rekordan broj do sada zabilježenih zapljena (9166), čak 
29,68% više u odnosu na prethodnu godinu. 
Procijenjeni ukupni javni rashodi u 2014. godini iznosili su 784.625.370,94 kuna. 
Iako se prema prikazanoj procjeni čini da se na suzbijanje zlouporabe droga troši 
visok iznos javnih rashoda, radi se u prosjeku o svega 0,51 posto ukupnih javnih 
rashoda ili 0,24 posto BDP-a što se s obzirom na ozbiljnost problema ovisnosti i 
zlouporabe droga može ocijeniti da je utrošak navedenih sredstava opravdan. 
 

Nakon provedene rasprave, donesen je zaključak kojim se usvaja Nacrt Izvješća o 

provedbi Nacionalne strategije i Akcijskog plana suzbijanja zlouporabe droga za 

2014. godinu te se Ured za suzbijanje zlouporabe droga zadužuje da isti uputi u 

proceduru Vladi Republike Hrvatske.  

 

 
Zapisnik izradila; 
Sanja Mikulić, zamjenica ravnatelja  
 
 
 

 
Tajnik Povjerenstva za suzbijanje 

zlouporabe droga i ravnatelj 
Ureda za suzbijanje zlouporabe droga 

 
 

Željko Petković 
 

 
Potpredsjednica Vlade Republike Hrvatske, 

ministrica socijalne politike i mladih i 
predsjednica Povjerenstva za suzbijanje 

zlouporabe droga 
 

Milanka Opačić 
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