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     VLADA REPUBLIKE HRVATSKE 
Povjerenstvo za suzbijanje zlouporabe droga 
 

 
Klasa: 022-03/12-003/01 
Urbroj: 50436-02/01-12-06 

   Zagreb, 14. rujna 2012. 
 

         
              

 Zapisnik s 2. sjednice Povjerenstva za suzbijanje zlouporabe droga 
                 
 
2. sjednica Povjerenstva za suzbijanje zlouporabe droga održana je dana 14. rujna 
2012. u Vladi Republike Hrvatske, Trg Sv. Marka  2.  
 
U zamjeni predsjednice Povjerenstva za suzbijanje zlouporabe droga, Milanke 
Opačić, 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 

• Sunčana Vukelić, pomoćnica ministra, Ministarstvo obrane, članica,  
• Ankica Nježić, pomoćnica ministra, Ministarstvo znanosti, obrazovanja i 

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

članica 
• Sanja Nola, pomoćnica ministra, Ministarstvo pravosuđa  
• Dražen Vitez, zamjenik glavnog ravnatelja policije, Ministarstvo unutarnjih 

poslova, član 
• Davorin Kajfeš, glavni tajnik, Ministarstvo financija 
• Danica Kramarić, načelnica Sektora, Ministarstvo zdravlja, u zamjeni člana 

Luke Vončina, pomoćnik ministra 
• Nancy Butijer, voditeljica Službe, Ministarstvo vanjskih i europskih poslova,  
• Zdenka Mesić, voditeljica Službe, Ministarstvo poduzetništva i obrta, u 

zamjeni člana Dražena Prosa, zamjenik ministra 
• Martina Štabi, voditeljica Službe, Ministarstvo socijalne politike i mladih, u 

zamjeni članice Jasne Ćurković Kelava, pomoćnice ministrice 
• Radovan Tatalović, načelnik odjela, Ministarstvo pravosuđa, član 
• Sanja Mikulić, zamjenica ravnatelja, Ured za suzbijanje zlouporabe droga 
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Za sjednicu je predložen sljedeći: 
 

Dnevni red: 
 

1. Usvajanje zapisnika s 1. sjednice Povjerenstva za suzbijanje zlouporabe droge 
održane 7. svibnja  2012. 

2. Izvješća o izvršenju zaključaka s 1. sjednice Povjerenstva za suzbijanje 
zlouporabe droga održane 7. svibnja 2012.  

3. Nacrt Izvješća o provedbi Nacionalne strategije i Akcijskog plana suzbijanja 
zlouporabe droga za 2011. godinu  

4. Razno 
 
 
Ad. 1. Članovi Povjerenstva za suzbijanje zlouporabe droga usvojili su zapisnik s 1. 
sjednice Povjerenstva za suzbijanje zlouporabe droga održane 7. svibnja  2012. i 
predloženi dnevni red za 2. sjednicu Povjerenstva. 
 
Ad. 2. Predstavnici resornih ministarstva i Ureda izvijestili su Povjerenstvo o 
izvršenju zaključaka sa 1. sjednice Povjerenstva. Tajnik Povjerenstva izvijestio je da 
je Nacrt Nacionalne strategije suzbijanja zlouporabe droga u Republici Hrvatskoj  
prihvaćen na sjednici Vlade Republike Hrvatske održanoj 25. svibnja 2012. i upućen 
u Hrvatski sabor u čijoj se proceduri donošenja još uvijek nalazi, te da je na istoj 
sjednici Vlada usvojila Akcijski plan o Nacionalnom informacijskom sustavu za 
droge u Republici Hrvatskoj za razdoblje 2012-2013., dok će se Nacrt Nacionalnog 
Akcijskog plana suzbijanja zlouporabe droga za razdoblje 2012.-2014. godine uputit 
na usvajanje Vladi Republike Hrvatske, nakon što Hrvatski sabor donese Nacionalnu 
strategiju. Pored navedenog, Povjerenstvo je izvješteno i o zaključcima sastanka kojeg 
je Ured održao s predstavnicima Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta i 
Agencije za odgoj i obrazovanje na temu provedbe mjera i aktivnosti iz Nacionalnog 
programa prevencije ovisnosti za djecu i mlade u odgojno – obrazovnom sustavu, te 
djecu i mlade u sustavu socijalne skrbi za razdoblje od 2010. do 2014. godine koje su 
u nadležnosti Ministarstva i Agencije, te sastnaka s predstavnicima nadležnih službi 
Ministarstva zdravlja, Agencije za lijekove, Ministarstva unutarnjih poslova i 
Carinske uprave Ministarstva financija, na temu definiranje zakonskog temelja za 
oduzimanje i uništavanje novih droga koje nisu zakonski regulirane u Republici 
Hrvatskoj i kontrole njihovog prometovanja. Također je istaknuto kako je na sjednici 
Međuresornog povjerenstva za koordinaciju politike financiranja projekata i programa 
udruga iz državnog proračuna Republike Hrvatske koja je održana 5. rujna 2012. 
donesen zaključak da se u Prijedlog raspodjele dijela prihoda od igara na sreću 
organizacijama civilnog društva za 2013. godinu, kao podlogu za izradu prijedloga 
Uredbe o kriterijima za utvrđivanje korisnika i načinu raspodjele dijela prihoda od 
igara na sreću za 2013., u cilju pridonošenja borbi protiv ovisnosti, Uredu raspodijeli 
dio prihoda od igara na sreću u iznosu od 1.000,000,00 kuna za potrebe financiranja 
inovativnih programa u području prevencije ovisnosti i resocijalizacije ovisnika.    
Predstavnica Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta, istaknula je da će se 
sukladno zaključcima s sastanka održanog 23. svibnja 2012. u Uredu s predstavnicima 
Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta i Agencije za odgoj i obrazovanje na temu 
provedbe mjera i aktivnosti iz Nacionalnog programa prevencije ovisnosti za djecu i 
mlade u odgojno – obrazovnom sustavu, te djecu i mlade u sustavu socijalne skrbi za 
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razdoblje od 2010. do 2014. godine započeti s provedbom mjera koje nisu provedene 
ili nisu provedene u cijelosti.  
Predstavnica Ministarstva zdravlja izvijestila je da je vezano za izradu prijedloga 
izmjene Smjernica za farmakoterapiju opijatskih ovisnika metadonom, u tijeku 
razmatranje mogućnosti uvođenja oralne otopine farmaceutske tvrtke Molteni koja bi 
financijski bila isplatljivlja budući da Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje zbog 
smanjenih proračunskih sredstava neće biti u mogućnosti preuzeti financiranje 
pripravka solucije metadona kako je to bilo predlagano na dosadašnjim sastancima 
Stručne radne skupine za izradu prijedloga Smjernica. U cilju smanjenja zlouporaba 
supstitucijske terapije i provedbe iste u skladu s Smjernicama, od strane Ministarstva 
zdravlja provedene su inspekcijske kontrole na području Istre tijekom kojih nisu 
uočene nepravilnosti u primjeni Smjernica. Navedeno ukazuje na poboljšanje u 
primjeni Smjernica te na potrebu intenziviranja provedbe inspekcijskih kontrola, a u 
prilogu istom govori i podatak Ministarstva unutarnjih poslova da je u prvih 8 mjeseci 
2012. manji broj zapljena metadona u odnosu na isto razdoblje 2011. godine. 
Vezano za donošenje mreže javne socijalne službe za područje Republike Hrvatske 
kojom se utvrđuju potrebni kapaciteti za pružanje pomoći osobama ovisnim o 
drogama i drugim sredstvima ovisnosti, ugovaranje kacapiteta i cijena, te rješavanja 
ostalih pitanja vezanih za terapijske zajednice i domove za ovisnike, predstavnica 
Ministarstva socijalne politike i mladih izvijestila je Povjerenstvo da je u tijeku izrada 
novog pravilnika o normativima usluga, te da će se po donošenju navedenog 
pravilnika, pristupiti izradi mreže javne socijalne službe za područje Republike 
Hrvatske i održati sastanak s predstavnicima terapijskih zajednica.  
 
Nakon provedene rasprave, zaključeno je da resorna ministarstva o dinamici 
provedbe zaključaka za koje su zaduženi podnesu izvješće na slijedećoj sjednici  
Povjerenstva. 
 
Ad. 3. Tajnik Povjerenstva predstavio je članovima Povjerenstva Nacrt Izvješća o 
provedbi Nacionalne strategije i Akcijskog plana suzbijanja zlouporabe droga za 
2011. godinu i prezentirao stanje zlouporabe droga i  aktivnosti koje su tijekom 2011. 
izvršene na području suzbijanja zlouporabe droga, prevencije i liječenja ovisnosti, 
međunarodne suradnje. Naglašeno je kako je stanje zlouporabe droga u Republici 
Hrvatskoj stabilno, te da se kreće u granicama društveno prihvatljivog rizika. 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. Podatci Državnog odvjetništva pokazuju da je tijekom 
2011. nastavljen trend povećanja broja prijavljenih osoba za kazneno djelo zlouporabe 
opojnih droga. Kao i prijašnjih godina, većina evidentiranih osoba je prijavljena zbog 
posjedovanja opojnih droga. Broj prijava za preprodaju kao kvalificirani oblik 
predmetnog kaznenog djela je nešto manji nego u prethodnoj godini, dok je za 
organiziranu preprodaju bilo prijavljeno približno isto osoba. U 2011. nastavljen je 
trend rasta ukupnog broja zapljena droga. Području kriminaliteta droga posljednjih 
godina nema većih pozitivnih, ali ni negativnih pomaka. Vezano uz krijumčarenje 
droga, najveći izazov i dalje predstavlja ilegalna trgovina heroinom tzv. Balkanskom 
rutom te kokain koji u našu zemlju najčešće ulazi preko morskih luka, a posebno 
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zabrinjava uključenost hrvatskih građana u organiziranje krijumčarenja kokaina 
namijenjenog europskom tržištu. Također, epidemiološki podaci ukazuju na to da je 
broj osoba u tretmanu u sustavu zdravstva relativno stabilan.   
 
Nakon provedene rasprave, Nacrt Izvješća o provedbi Nacionalne strategije i 
Akcijskog plana suzbijanja zlouporabe droga za 2011. godinu jednoglasno je usvojen, 
te je donesen zaključak da Ured za suzbijanje zlouporabe droga isti uputi u proceduru 
Vlade Republike Hrvatske na usvajanje.  
 
Ad. 4. Tajnik Povjerenstva izvijestio je Povjerenstvo o provedbi znanstvenog 
istraživanja javnih troškova i uspostave sustava pokazatelja uspješnosti u području 
suzbijanja zlouporabe droga u Republici Hrvatskoj u suradnji s Ekonomskim 
institutom. Najavljeno je i održavanje TAIEX radionica; „Radionica o programima 
supstitucijske terapije opijatskih ovisnika“, 26. - 27. rujna 2012., Zagreb, "Radionica 
o smjernicama za psihosocijalni tretman ovisnosti o drogama“, 02. - 03. listopada 
2012., Zagreb i "Radionica o standardima kvalitete programa smanjenja potražnje 
droga", 19.- 24. studenog 2012., Zagreb, Split i Rijeka, te 9. sastanka EXASSNet-a, 
na temu razmjena prakse i iskustva na području provedbe programa rehabilitacije i 
resocijalizacije ovisnika, 11. i 12. listopada 2012. u Zagrebu. 
 
 
 
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 
 

                                                                      
 
 

 

  

  
 

 
 
 
 
 
 
 


