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1. UVOD - ANALIZA STANJA 
 
Prema istraživanjima i epidemiološkim podacima, broj osoba ovisnih o drogama u Republici Hrvatskoj nakon 1990-ih 
u stalnom je porastu u odnosu na prijeratne godine. Konstanto je meñu liječenim osobama najviše opijatskih 
ovisnika (81,9 posto). Do kraja 2010. u Registru osoba liječenih zbog zlouporabe psihoaktivnih droga Hrvatskog 
zavoda za javno zdravstvo uukkuuppnnoo  jjee  rreeggiissttrriirraannoo  3300..229900  liječenih zbog zlouporabe psihoaktivnih droga. Meñutim u 
promatranom razdoblju još 1.000 do 1.400 osoba liječi se u sklopu terapijskih zajednica, a godišnje oko 2.000 osoba 
zbog kaznenog djela zlouporabe droga boravi u zatvorima i kaznionicama.  

U 2001. broj osoba koje su zbog ovisnosti i zlouporabe droga bile u tretmanu povećan je za 27 posto u usporedbi s 
2000., u 2002. u odnosu na 2001. godinu za 9,2 posto, da bi se 2003. u odnosu prema 2002. broj osoba smanjio za 
2,3 posto, što znači da je ukupno povećanje broja osoba u sustavu tretmana od 2000. do 2003. godine bilo oko 34 
posto, odnosno svake se godine u sustav za liječenje javilo od 1.800 do 2.500 novih osoba – ovisnika ili konzumenata 
droga (najveći broj 2001. godine kada je bilo 2.548 novih ovisnika, od kojih 1.066 opijatskih). Od 2004.do 2007. broj 
novih osoba u sustavu raste sporije i kreće se od 1.619 u 2004. do 2.001 osobe u 2006. godini. Tijekom 2008. i 2009. 
godine udio novopridošlih osoba počeo se smanjivati (2008:22,6%; 2009:18,9%). Tijekom 2010. godine na liječenju je 
bilo 7.550 osoba od kojih je 6.175 uzimalo opijate, a 1.375 je konzumiralo ili bilo ovisno o drugim sredstvima. U 
2010. novih osoba u sustavu bilo je 1.180. Broj osoba koje na liječenje dolaze zbog opijatske ovisnosti relativno je 
stabilan i u posljednjih nekoliko godina kreće se oko 800 godišnje, da bi se u 2009. i 2010. počeo smanjivati, te je u 
2010. novih osoba ovisnih o opijatima bilo 430, što je u posljednjih 10 godina najmanje zabilježen broj novih 
opijatskih ovisnika. Prema podacima o broju umrlih ovisnika, najviše umrlih zbog konzumiranja droga i ovisnosti u 
razdoblju od 2004. do 2009. bilo je 2007. (ukupno 165), da bi se u 2008. i 2009. godini taj broj počeo smanjivati, te je 
u 2009. godini zbog konzumiranja droga ili ovisnosti umrlo 89 osoba. U 2010. godini broj smrtnosti ovisnika se 
povećao, te su te godine umrle 152 osobe liječene zbog zlouporabe psihoaktivnih droga, od kojih je 114 smrti izravno 
povezano s drogom. Uočeno je da se povećao broj osoba predoziranih metadonom kojih je u 2010. bilo 38, što je 
najveći broj predoziranih metadonom u posljednjih 5 godina. Vodeći uzrok smrti kod ovisnika je predoziranje nekim 
od opijata, uglavnom heroinom ili njegovim metabolitima (od 40% do 65% svih umrlih ovisnika), dok su predoziranja 
ostalim vrstama droga te smrti povezane s drugim bolestima, samoubojstva i nesreće manje zastupljeni. Iz navedenih 
podataka vidljivo je da problem ovisnosti o drogama u Hrvatskoj ima značajne razmjere, te da je suzbijanje ovisnosti i 
zlouporabe droga zastupljeno u više sustava, od zdravstvenog i socijalnog do represivnog, pa je samim tim u svakom 
od navedenih sustava nužno odrediti mjere koje će uspješno odgovoriti na tu pojavu.  
 
Treba istaknuti da iako u Hrvatskoj ne postoji epidemija ovisnosti i zlouporabe droga, stanje vezano uz kriminalitet i 
zlouporabu droga puno je složenije nego prije. Meñunarodni kriminalitet droga povezan s proizvodnjom i 
meñunarodnim krijumčarenjem droga poprimio je goleme globalne razmjere. Na europskom i hrvatskom tržištu sve je 
prisutniji kokain, a ponuda sintetičkih droga i različitih psihoaktivnih tvari putem interneta nikad nije bila raširenija. 
Zamijećeno da je broj novih opijatskih ovisnika relativno stabilan, dok se povećava broj konzumenata ostalih droga, 
posebice sintetičkih.  
Stoga, iako je postignut značajan napredak u provedbi programa i izgradnji sustava suzbijanja zlouporabe droga, još 
uvijek postoje mnoge mogućnosti i prostor za nove izazove i za razvoj novih programa smanjenja potražnje i 
smanjenja ponude droga, ali i mogućnosti za povezivanje i suradnju na području droga na nacionalnoj, regionalnoj i 
meñunarodnoj razini. 

 

2. CILJEVI I SVRHA AKCIJSKOG PLANA 
 
Osnovni cilj ovog akcijskog plana je osigurati odgovornost za provedbu sveukupne nacionalne politike borbe protiv 
ovisnosti, te omogućiti uspostavu multidisciplinarnog, integriranog i učinkovitog pristupa suzbijanju zlouporabe droga 
na nacionalnoj i lokalnoj razini.  
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Akcijski plan temelji se na tematskim područjima iz Nacionalne strategije suzbijanja zlouporabe droga za 2012.-2017. 
godinu i njenim glavnim ciljevima i prioritetima, a to su: 

• Smanjenje potražnje, što uključuje mjerljivo smanjenje uporabe droga, ovisnosti i vezanih zdravstvenih i 
socijalnih posljedica razvijanjem i unaprjeñenjem učinkovitog i integriranog sveobuhvatnog, znanstveno 
utemeljenog sustava smanjenja potražnje, uključujući mjere prevencije, rane intervencije, liječenja, 
smanjenja štete, rehabilitacije i društvene reintegracije ovisnika. Prevencija ovisnosti u sklopu ovog 
dokumenta podrazumijeva i uključuje aktivnosti i programe usmjerene prema (1) ovisnosti o supstancama 
(alkohol, cigarete, droge) i (2) ovisnosti koje nisu povezane sa supstancama nego s navikama i ponašanjima 
kao što su ovisnost o kockanju/klañenju, ovisnost o internetu, računalnim igricama, društvenim mrežama i 
slično. 

• Smanjenje ponude, što uključuje mjerljivo smanjenje ponude i dostupnosti droga putem unaprjeñenja 
uspješne, djelotvorne i znanstveno utemeljene primjenjivosti zakona u vezi s proizvodnjom, prometom droga 
i prekursora te organiziranim kriminalom, uličnom redukcijom i pranjem novca povezanog s organiziranim 
narko-kriminalom.  

 
Mjere smanjenja potražnje moraju obuhvatiti i zdravstvene i društvene probleme uzrokovane psihoaktivnim tvarima te 
poliuporabu povezanu s uzimanjem alkohola, lijekova i pušenjem cigareta, dok mjere za smanjenje ponude droga 
trebaju biti usmjerene na aktivnosti za suzbijanje organiziranog narko-kriminala s naglaskom na regionalnu ili ciljanu 
interakciju i preventivne aktivnosti u vezi s narko-kriminalom. 
 
Akcijski plan suzbijanja zlouporabe droga za 2012.-2014. godinu1 sadržava konkretne mjere i aktivnosti kojima će se 
osigurati djelotvorna i učinkovita provedba Nacionalne strategije suzbijanja zlouporabe droga na svim razinama, 
uključujući i mjere usmjerene na pronalaženje učinkovitog odgovora društva na nove modalitete i nove trendove 
pojavnosti konzumiranja i zlouporabe droga.  
Polazeći od osnovnih načela Nacionalne strategije, posebice načela decentralizacije, Akcijskim planom težilo se 
osigurati jednakomjernu dostupnost različitih programa i sadržaja u cijeloj Republici Hrvatskoj sukladno stvarnim 
potrebama pojedinih lokalnih zajednica (županija).  
Stoga su posebni ciljevi Akcijskog plana sljedeći: 

− Unaprijediti koordinaciju i suradnju meñu tijelima državne uprave, izmeñu tijela državne uprave i lokalne i 
područne (regionalne) samouprave te meñu državnim institucijama i organizacijama civilnog društva. 

− Povećati odgovornost županijskih povjerenstava za provedbu mjera na lokalnoj razini, te poboljšati kvalitetu 
programa kroz korištenje nadzora i učinkovite evaluacije te primjera dobre prakse. 

− Povećati dostupnost preventivnih intervencija djeci i mladima i unaprijediti kvalitetu i održivost preventivnih 
programa za djecu i mlade. 

− Povećati dostupnost i unaprijediti programe prevencije za rizične skupine djece i mladih. 
− Unaprijediti mjere liječenja, tretmana i resocijalizacije ovisnika te u skladu s tim ustrojiti multidisciplinarne 

timove za rad s ovisnicima i njihovim obiteljima. 
− Razvijati multidisciplinarni rad u području tretmana i skrbi o ovisnicima, specifične oblike tretmana za 

posebne skupine ovisnika (maloljetnici, dvojne dijagnoze i sl.). 
− Povećati ljudske resurse za rad u području tretmana ovisnika u zatvorima i zajednici. 
− Razvijati smjernice i standarde kvalitete u različitim područjima i osigurati provedbu tih smjernica. 
− Provoditi specifične edukacije i treninge sukladno potrebama. 
− Osigurati stabilno financiranje organizacija civilnog društva te razviti kriterije za procjenu kvalitete programa 

organizacija civilnog društva i koristiti ih pri dodjeli financijskih sredstava projektima udruga.  
− Pojačati mjere represivnog aparata u sprječavanju dostupnosti droga i suzbijanju zlouporabe droga.  
− Unaprijediti kaznenu politiku u području suzbijanja zlouporabe droga i organiziranog kriminala. 
− Provoditi analizu kaznene politike i uskladiti zakonske propise u području zlouporabe droga.  
− Razvijati zdravstvene programe i programe socijalne zaštite za postupanje s počiniteljima kaznenih djela. 

                                                   
1 Akcijski plan suzbijanja zlouporabe droga za 2012.-2014. godinu donosi se za razdoblje do 31. prosinca 2014. godine 
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− Poticati, provoditi i financijski podržati znanstvena istraživanja problematike ovisnosti. 
− Ugraditi i provoditi evaluaciju i superviziju programa/projekata koji proizlaze iz Nacionalne strategije i 

Akcijskog plana.  
− Izdvojiti veća financijska sredstva za provedbu programa na državnoj razini i stručno ekipirati timove u 

državnim institucijama za provoñenje svih mjera iz Akcijskog plana. 
Koordinativnu ulogu u provedbi Akcijskog plana na razini jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave imaju 
županijska povjerenstva za suzbijanje zlouporabe droga, dok je za koordinaciju na nacionalnoj razini zadužen Ured 
za suzbijanje zlouporabe droga.  
 
Na temelju Akcijskog plana donose se provedbeni programi mjera i aktivnosti koje usvaja Povjerenstvo za suzbijanje 
zlouporabe droga Vlade Republike Hrvatske, dok njihovo provoñenje putem suradnje i koordinacije s tijelima državne 
uprave, jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave i nevladinim organizacijama prati Ured za suzbijanje 
zlouporabe droga.  
 
 
3. SADRŽAJ AKCIJSKOG PLANA 
 
Akcijski plan sadržava mjere temeljene na sljedećim područjima iz Nacionalne strategije suzbijanja zlouporabe droga 
za 2012.-2017. godinu:  

1. Smanjenje potražnje, što uključuje: 
1.1. Prevenciju ovisnosti djece i mladih na svim razinama (univerzalnu, selektivnu i indiciranu), ali i 

prevenciju ovisnosti na razini lokalne zajednice 
1.2. Prevenciju ovisnosti na radnom mjestu 
1.3. Liječenje i psiho-socijalni tretman uključujući mjere tretmana ovisnika u sklopu kaznenog sustava 
1.4. Smanjenje štete 
1.5. Resocijalizaciju i društvenu reintegraciju ovisnika. 

2. Smanjenje ponude droga, što uključuje: 
2.1. Suzbijanje ponude i dostupnosti droga 
2.2. Suzbijanje ilegalne proizvodnje i prometa prekursora 
2.3. Kaznenu politiku u području droga.  

3. Edukacija 
4. Nacionalni informacijski sustav 

4.1. Praćenje 
4.2. Istraživanja 
4.3. Evaluacija 

5. Koordinacija 
6. Meñunarodna suradnja 
7. Financijska sredstva za provedbu Akcijskog plana. 

 
U svakom od navedenih područja definirani su ciljevi, mjere, provedbene aktivnosti, nositelji provedbe i suradnici u 
provedbi, rokovi provedbe, financijska sredstva i pokazatelji provedbe.  
 
 
4. MJERE I AKTIVNOSTI 
 
4.1. SMANJENJE POTRAŽNJE DROGA 
 
4.1.1. Prevencija ovisnosti djece i mladih 
  



 7 

Cilj 1.  Unaprijediti provoñenje preventivnih programa primjenjujući tri razine prevencije: univerzalnu, selektivnu i 
indiciranu i kvalitetu preventivnih programa koji se provode u odgojno-obrazovnim ustanovama i ustanovama 
socijalne skrbi. 
Mjera 1.  Dosljedno i kontinuirano provoditi preventivne programe u odgojno-obrazovnom sustavu i sustavu 
socijalne skrbi, uspostaviti standarde kvalitete preventivnih programa i evaluacije, planirati i provoditi edukacije o 
prevenciji ovisnosti te podupirati rad organizacija civilnog društva i drugih stručnih organizacija koje provode 
programe prevencije ovisnosti. 
 

PROVEDBENE AKTIVNOSTI 
ROKOVI 

IZVRŠENJA 
NOSITELJI 

 
SURADNICI U 

PROVEDBI 
FINANCIJSKA 

SREDSTVA 

1. Osigurati kontinuiranu i dosljednu 
provedbu programa prevencije 
ovisnosti usmjerenih na sve vrste 
ovisnosti uključujući 
konzumiranje legalnih sredstava 
kao što su duhan i alkohol, 
konzumiranje ilegalnih droga i 
neprimjereno uzimanje legalnih 
supstanci (inhalanti) i lijekova koji 
se dobivaju na recept, te druge 
ovisnosti kao što su klañenje, 
ovisnost o internetu i slično u 
svim odgojno - obrazovnim 
ustanovama tijekom školske 
godine sukladno Nacionalnom 
programu prevencije ovisnosti za 
djecu i mlade u odgojno-
obrazovnom sustavu te djecu i 
mlade u sustavu socijalne skrbi za 
2010.-2014. godinu. 

 
Kontinuirano 

od 2012. do 31. 
prosinca 2014. 

 

Ministarstvo 
znanosti, 

obrazovanja i sporta 
 

Ured za suzbijanje 
zlouporabe droga, 

Ministarstvo zdravlja, 
Ministarstvo socijalne 

politike i mladih, 
Agencija za odgoj i 

obrazovanje, Hrvatski 
zavod za javno 

zdravstvo, 
organizacije civilnog 

društva  

Sredstva Državnog 
proračuna RH za 
rad Ministarstva i 
ostalih nositelja 

prema godišnjem 
proračunu 

2. Osigurati kontinuiranu i sustavnu 
provedbu programa obaveznog 
Zdravstvenog odgoja (Modul: 
Prevencija ovisnosti) u osnovnim i 
srednjim školama 

Kontinuirano 
od 3.rujna 2012. 
do 31. prosinca 

2014. 
- u trajanju do 3 
sata u školskoj 

godini 
 

Ministarstvo 
znanosti, 

obrazovanja i sporta 
 

Agencija za odgoj i 
obrazovanje, osnovne 
i srednje škole (učitelji, 
predmetni nastavnici, 

stručni suradnici, 
razrednici), službe 
školske medicine 
(liječnici školske 

medicine), stručnjaci 

Sredstva Državnog 
proračuna RH za 
rad Ministarstva i 
ostalih nositelja 

prema godišnjem 
proračunu 

3. Provoditi programe, projekte i 
aktivnosti kojima je osnovni cilj 
smanjiti zanimanje djece i mladih 
za kušanjem droga i drugih 
sredstava ovisnosti. 

Kontinuirano 
do 31. prosinca 

2014. 
 

Ministarstvo 
znanosti, 

obrazovanja i sporta 
 

Agencija za odgoj i 
obrazovanje, osnovne 
i srednje škole (učitelji, 
predmetni nastavnici, 

stručni suradnici, 
razrednici), službe 
školske medicine 
(liječnici školske 

medicine), stručnjaci 

Sredstva Državnog 
proračuna RH za 
rad Ministarstva i 
ostalih nositelja 

prema godišnjem 
proračunu 

4. Organizirati sustavnu edukaciju 
učitelja, nastavnika, stručnih 
suradnika i ostalih stručnjaka u 
odgojno-obrazovnim ustanovama 
za rad na prevenciji ovisnosti i 

Kontinuirano 
od 2012. do 31. 
prosinca 2014. 

 

Agencija za odgoj i 
obrazovanje 

Ministarstvo znanosti, 
obrazovanja i sporta, 
Ured za suzbijanje 
zlouporabe droga, 

Sredstva Državnog 
proračuna RH za 

rad Agencije i 
ostalih nositelja 

prema godišnjem 
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suzbijanju zlouporabe droga i 
implementaciju kurikuluma 
Zdravstvenog odgoja (Modul: 
Prevencija ovisnosti) u osnovnim i 
srednjim školama 

Ministarstvo 
zdravlja, Ministarstvo 

socijalne politike i 
mladih, Hrvatski 
zavod za javno 

zdravstvo, službe za 
zaštitu mentalnog 

zdravlja, prevenciju i 
izvanbolničko liječenje 

ovisnosti, stručne 
i znanstvene 

institucije, nezavisni 
stručnjaci, 

organizacije civilnog 
društva 

proračunu 

5. Preventivne programe, projekte i 
aktivnosti uključiti u godišnji plan 
i program škola i drugih odgojno-
obrazovnih ustanova. 

Kontinuirano 
od 2012. do 31. 
prosinca 2014. 

 

Agencija za odgoj i 
obrazovanje 

Ministarstvo znanosti, 
obrazovanja i sporta, 
Ured za suzbijanje 
zlouporabe droga, 

Ministarstvo 
zdravlja, Ministarstvo 

socijalne politike i 
mladih, Hrvatski 
zavod za javno 

zdravstvo, službe za 
zaštitu mentalnog 

zdravlja, prevenciju i 
izvanbolničko liječenje 

ovisnosti, stručne 
i znanstvene 

institucije, nezavisni 
stručnjaci, 

organizacije civilnog 
društva 

Sredstva Državnog 
proračuna RH za 

rad Agencije i 
ostalih nositelja 

prema godišnjem 
proračunu 

6. Uvrstiti pružanje informacija o 
drogama i sredstvima ovisnosti u 
programe prevencije ovisnosti, uz 
naznaku da informacije trebaju biti 
prikladne dobi djeteta, sa 
naglaskom na negativnim 
učincima droga i utemeljene na 
znanstvenim istraživanjima. 

Kontinuirano 
od 2012. do 31. 
prosinca 2014. 

 

Agencija za odgoj i 
obrazovanje 

Ministarstvo znanosti, 
obrazovanja i sporta, 
Ured za suzbijanje 
zlouporabe droga, 

Ministarstvo 
zdravlja, Ministarstvo 

socijalne politike i 
mladih, Hrvatski 
zavod za javno 

zdravstvo, službe za 
zaštitu mentalnog 

zdravlja, prevenciju i 
izvanbolničko liječenje 

ovisnosti, stručne 
i znanstvene 

institucije, nezavisni 
stručnjaci, 

organizacije civilnog 

Sredstva Državnog 
proračuna RH za 

rad Agencije i 
ostalih nositelja  

prema godišnjem 
proračunu 
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društva 

7. Jačati ulogu zdravstvenog 
sustava pri otkrivanju i tretmanu 
rizičnih skupina djece i mladih 

Kontinuirano 
od 2012. do 31. 
prosinca 2014. 

 

Ministarstvo zdravlja  Ured za suzbijanje 
zlouporabe droga, 

Ministarstvo 
zdravlja, Hrvatski 
zavod za javno 

zdravstvo, službe za 
zaštitu mentalnog 

zdravlja, prevenciju i 
izvanbolničko liječenje 

ovisnosti 

Sredstva Državnog 
proračuna RH za 

rad nositelja  prema 
godišnjem 
proračunu 

8. Sukladno novim spoznajama i 
znanstvenim dostignućima, 
organizirati seminare i 
konferencije o prevenciji ovisnosti 
i evaluaciji programa prevencije 
za sve stručnjake uključene u 
provedbu programa prevencije 
ovisnosti, posebice za županijske 
koordinatore programa prevencije 
ovisnosti u odgojno- obrazovnom 
sustavu i županijske koordinatore 
programa prevencije ovisnosti za 
djecu i mlade u sustavu socijalne 
skrbi. 

 

Kontinuirano 
od 2012. do 31. 
prosinca 2014. 

 

Ured za suzbijanje 
zlouporabe droga 

 

Ministarstvo znanosti, 
obrazovanja i sporta, 
Ministarstvo zdravlja, 
Ministarstvo socijalne 

politike i mladih, 
Agencija za odgoj i 

obrazovanje, Hrvatski 
zavod za javno 

zdravstvo, službe za 
zaštitu mentalnog 

zdravlja, prevenciju i 
izvanbolničko liječenje 

ovisnosti, službe 
školske medicine, 
stručne institucije, 
hrvatski i europski 

stručnjaci i 
organizacije civilnog 

društva 

Sredstva Državnog 
proračuna RH za 

rad Ureda i ostalih 
nositelja prema 

godišnjem 
proračunu, 

sredstva fondova 
Europske unije 

9. Na temelju novih spoznaja i 
znanstvenih dostignuća integrirati 
sadržaje o ovisnostima u redoviti i 
izborni školski program, dodatni 
rad, te izvannastavne aktivnosti 
sukladno Nacionalnom i školskom 
kurikulumu.  

 

Do 31. svibnja 
2013. 

Ministarstvo 
znanosti, 

obrazovanja i 
sporta,  

Agencija za odgoj i 
obrazovanje  

 

Ured za suzbijanje 
zlouporabe droga, 
Hrvatski zavod za 
javno zdravstvo, 

odgojno-obrazovne 
ustanove, stručne 

institucije, stručnjaci i 
organizacije civilnog 

društva 

Sredstva Državnog 
proračuna RH za 
rad Ministarstva i 
ostalih nositelja 

prema godišnjem 
proračunu 

10. Izraditi minimalne programske 
standarde prevencije ovisnosti za 
djecu koja su u sustavu socijalne 
skrbi i koja su na smještaju i/ili na 
školovanju u odgojnoj ustanovi, 
dječjim domovima ili 
specijaliziranim ustanovama za 
djecu i mlade, te obvezati sve 
ovlaštene ustanove socijalne 
skrbi na njihovu provedbu. 

Do 31. svibnja 
2013. 

Ministarstvo 
socijalne politike i 

mladih,  
Povjerenstvo za 

praćenje i 
koordinaciju 

programa prevencije 
ovisnosti za djecu i 

mlade u sustavu 
socijalne skrbi 

Ured za suzbijanje 
zlouporabe droga, 

Ministarstvo znanosti, 
obrazovanja i sporta, 
Agencija za odgoj i 

obrazovanje, centri za 
socijalnu skrb, službe 
za zaštitu mentalnog 
zdravlja, prevenciju i 

izvanbolničko liječenje 
ovisnosti, službe 
školske medicine, 

Sredstva Državnog 
proračuna RH za 
rad Ministarstva i 
ostalih nositelja 

prema godišnjem 
proračunu 
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odgojne ustanove, 
dječji domovi, 
specijalizirane 

ustanove za djecu i 
mlade 

11. Organizirati sastanke članova 
Povjerenstva za praćenje i 
koordinaciju programa prevencije 
ovisnosti za djecu i mlade u 
sustavu socijalne skrbi sa 
županijskim koordinatorima i 
tijelima na županijskoj razini.  

 
 

Kontinuirano 
od 1. siječnja 

2013. do 
 31. prosinca 

2014. 
(sastanci 
najmanje 
4 puta na 
godinu) 

Ministarstvo 
socijalne politike i 

mladih 

Članovi Povjerenstva 
za praćenje i 

koordinaciju programa 
prevencije ovisnosti za 

djecu i mlade u 
sustavu socijalne skrbi 

 

Sredstva Državnog 
proračuna RH za 
rad Povjerenstva 
prema godišnjem 

proračunu 

12. Davati suglasnosti za programe 
prevencije ovisnosti za djecu i 
mlade u sustavu socijalne skrbi 
na razini županija i smjernice za 
unaprjeñenje navedenih 
programa.  

 

Kontinuirano 
2012.-2014. 

Ministarstvo 
socijalne politike i 

mladih 

Članovi Povjerenstva 
za praćenje i 

koordinaciju programa 
prevencije ovisnosti za 

djecu i mlade u 
sustavu socijalne 

skrbi, institucije koje 
se bave obiteljskim 

savjetovanjem 

Sredstva Državnog 
proračuna RH za 
rad Povjerenstva 
prema godišnjem 

proračunu 

13. Izraditi kriterije za procjenu 
kvalitete programa organizacija 
civilnog društva koje provode 
programe prevencije ovisnosti u 
odgojno-obrazovnom sustavu i 
sustavu socijalne skrbi. 

 

Do 30. travnja 
2013. 

Ured za suzbijanje 
zlouporabe droga, 
Agencija za odgoj i 

obrazovanje, 
Povjerenstvo za 

praćenje i 
koordinaciju 

programa prevencije 
ovisnosti za djecu i 

mlade u sustavu 
socijalne skrbi 

Ministarstvo znanosti, 
obrazovanja i sporta, 
Ministarstvo zdravlja, 
Ministarstvo socijalne 

politike i mladih, 
stručnjaci i 

organizacije civilnog 
društva 

Sredstva Državnog 
proračuna RH za 

rad Ureda i ostalih 
mjerodavnih 

državnih tijela 
prema godišnjem 

proračunu 

14. Poticati suradnju nositelja mjera i 
programa prevencije ovisnosti sa 
županijskim povjerenstvima za 
suzbijanje zlouporabe droga, kako 
bi se školski programi prevencije 
ovisnosti i programi prevencije 
ovisnosti u sustavu socijalne 
skrbi provodili uz suglasnost 
županijskog povjerenstva i 
povezali s programima prevencije 
koji se provode u lokalnoj 
zajednici. 

Kontinuirano 
od 2012. do  
31. prosinca 

2014. 
 

Županijska 
povjerenstva za 

suzbijanje 
zlouporabe droga, 
Ured za suzbijanje 
zlouporabe droga 

Ministarstvo znanosti, 
obrazovanja i sporta,  
Agencija za odgoj i 

obrazovanje, 
Ministarstvo zdravlja, 
Ministarstvo socijalne 
politike i mladih, centri 

za socijalnu skrb u 
županiji, službe za 
zaštitu mentalnog 

zdravlja, prevenciju i 
izvanbolničko liječenje 

ovisnosti, službe 
školske medicine, 

stručnjaci i 
organizacije civilnog 

društva  

Sredstva Državnog 
proračuna RH za 

rad Ureda i ostalih 
mjerodavnih 

državnih tijela 
prema godišnjem 

proračunu i 
proračuni jedinica 
lokalne i područne  

(regionalne) 
samouprave 
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15. Na temelju provedenog javnog 
natječaja financirati najbolje 
preventivne projekte i programe 
organizacija civilnog društva koji 
pridonose prevenciji ovisnosti i 
poremećaja u ponašanju, 
promicanju i unaprjeñivanju 
zdravih stilova života djece i 
mladih, te projekte i programe 
organizacija civilnog društva koji 
su usmjereni na socijalno 
isključene kategorije i rizične 
skupine djece i mladih, te pratiti i 
evaluirati te programe. 

Kontinuirano 
od 2012. do  
31. prosinca 

2014. 
 

Ured za suzbijanje 
zlouporabe droga, 

Ministarstvo 
znanosti, 

obrazovanja i 
sporta, Ministarstvo 

zdravlja, 
Ministarstvo 

socijalne politike i 
mladih 

Organizacije civilnog 
društva, škole i druge 
odgojno-obrazovne 

ustanove, visoka 
učilišta, jedinice 

lokalne i područne  
(regionalne) 
samouprave, 
županijsko 

Povjerenstvo za 
suzbijanje zlouporabe 

droga 

Sredstva Državnog 
proračuna RH za 

rad Ureda i ostalih 
mjerodavnih 

državnih tijela 
prema godišnjem 

proračunu i 
proračuni jedinica 
lokalne i područne  

(regionalne) 
samouprave, 

prihodi od igara na 
sreću 

16. Osnovati Povjerenstvo za 
koordinaciju i praćenje programa 
prevencije ovisnosti studenata pri 
Ministarstvu znanosti, 
obrazovanja i sporta.  

Do 30. lipnja 
2013.  

 

Ministarstvo 
znanosti, 

obrazovanja i sporta 

Sveučilišta i visoka 
učilišta, Ured za 

suzbijanje zlouporabe 
droga, Ministarstvo 

zdravlja, Ministarstvo 
socijalne politike i 

mladih, Hrvatski zavod 
za javno zdravstvo, 

službe za zaštitu 
mentalnog zdravlja, 

prevenciju i 
izvanbolničko liječenje 

ovisnosti, službe 
školske medicine, 
studentski centri, 
jedinice lokalne i 

područne (regionalne) 
samouprave, 

studentske udruge, 
zdravstvene i socijalne 

ustanove, 
organizacije civilnog 

društva, 
stručne institucije i 
nezavisni stručnjaci 

Sredstva Državnog 
proračuna RH za 
rad Ministarstva i 

ostalih mjerodavnih 
državnih tijela 

prema godišnjem 
proračunu 

17. Financijski podupirati programe 
studentskih udruga i drugih 
organizacija koje promiču i 
unaprjeñuju zdrav stil života kod 
studenata te pridonose borbi 
protiv svih oblika ovisnosti. 

Kontinuirano 
od 2012. do  
31. prosinca 

2014. 

Ministarstvo 
znanosti, 

obrazovanja i sporta 

Sveučilišta i visoka 
učilišta, Ured za 

suzbijanje zlouporabe 
droga, Ministarstvo 

zdravlja, Ministarstvo 
socijalne politike i 

mladih, Hrvatski zavod 
za javno zdravstvo, 

službe za zaštitu 
mentalnog zdravlja, 

prevenciju i 
izvanbolničko liječenje 

ovisnosti, službe 
školske medicine, 
studentski centri, 

Sredstva Državnog 
proračuna RH za 
rad Ministarstva i 

ostalih mjerodavnih 
državnih tijela 

prema godišnjem 
proračunu 
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jedinice lokalne i 
područne (regionalne) 

samouprave, 
zdravstvene i socijalne 
ustanove, studentske 

udruge, 
organizacije civilnog 

društva, 
stručne institucije i 
nezavisni stručnjaci 

18. Postojeće službe, povjerenstva, 
savjetovališta, koja su osnovana 
na sveučilištima i visokim 
učilištima s ciljem zdravstvene i 
psihosocijalne dobrobiti 
studenata, potaknuti da u svoje 
djelatnosti uvrste osmišljavanje i 
integriranje programa za 
prevenciju ovisnosti meñu 
studentskom populacijom. 

 

Kontinuirano 
od 2012. do  
31. prosinca 

2014. 

Sveučilišta i visoka 
učilišta 

Ministarstvo znanosti, 
obrazovanja i sporta, 

studentski centri, 
jedinice lokalne i 

područne (regionalne) 
samouprave, službe 
za zaštitu mentalnog 
zdravlja, prevenciju i 

izvanbolničko liječenje 
ovisnosti, službe 
školske medicine, 

studentske udruge, 
organizacije civilnog 

društva, stručne 
institucije i nezavisni 

stručnjaci 

Sredstva Državnog 
proračuna RH za 
rad Ministarstva i 

ostalih mjerodavnih 
državnih tijela 

prema godišnjem 
proračunu 

19. Ustrojiti bazu projekata prevencije 
ovisnosti koja će obuhvatiti sve 
postojeće preventivne programe, 
projekte i aktivnosti kako bi se 
dobio jasan uvid u pokrivenost 
pojedinih područja prevencije, te 
utrošena financijska sredstva po 
tim područjima. 

Do 31. ožujka 
2013. 

Ured za suzbijanje 
zlouporabe droga 

Ministarstvo znanosti, 
obrazovanja i sporta, 
Agencija za odgoj i 

obrazovanje, 
Ministarstvo zdravlja, 
Ministarstvo socijalne 

politike i mladih, 
Hrvatski zavod za 
javno zdravstvo, 

predškolske i školske 
odgojno-obrazovne 
ustanove, jedinice 
lokalne i područne 

(regionalne)  
samouprave, 

zdravstvene i socijalne 
ustanove, organizacije 

civilnog društva, 
stručne institucije i 
nezavisni stručnjaci 

Sredstva Državnog 
proračuna RH za 

rad Ureda i ostalih 
mjerodavnih 

državnih tijela 
prema godišnjem 

proračunu 

20. Ustrojiti bazu programa prevencije 
ovisnosti koji se provode u 
odgojno-obrazovnim ustanovama.  

Do 31. prosinca 
2013. 

Agencija za odgoj i 
obrazovanje 

Ured za suzbijanje 
zlouporabe droga, 

Ministarstvo zdravlja, 
Ministarstvo socijalne 

politike i mladih, 
Ministarstvo znanosti, 
obrazovanja i sporta, 

Sredstva Državnog 
proračuna RH za 

rad ministarstava i 
Agencije prema 

godišnjem 
proračunu 
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Hrvatski zavod za 
javno zdravstvo 

21. Tiskati i distribuirati stručnu 
literaturu (priručnike za rad s 
učenicima i roditeljima na temu 
uloga odgojno-obrazovnih 
ustanova u prevenciji ovisnosti u 
školskom okruženju). 

Kontinuirano 
od 2012. do  
31. prosinca 

2014. 

Agencija za odgoj i 
obrazovanje 

Ministarstvo znanosti, 
obrazovanja i sporta, 
stručne i znanstvene 
institucije, stručnjaci, 
organizacije civilnog 

društva 

Sredstva Državnog 
proračuna RH za 
rad Ministarstva i 
Agencije prema 

godišnjem 
proračunu 

22. Ustrojiti bazu znanstveno-
evaluiranih programa prevencije 
ovisnosti koji će zadovoljiti 
kriterije Portala najboljih praksi 
Europskog centra za praćenje 
droga (EMCDDA). 

Do 31. prosinca 
2013. 

Agencija za odgoj i 
obrazovanje 

Ured za suzbijanje 
zlouporabe droga, 

Ministarstvo zdravlja, 
Ministarstvo socijalne 

politike i mladih, 
Ministarstvo znanosti, 
obrazovanja i sporta, 

Hrvatski zavod za 
javno zdravstvo 

Sredstva Državnog 
proračuna RH za 

rad ministarstava i 
Agencije prema 

godišnjem 
proračunu 

23. Jednom na godinu organizirati 
edukacije za sve stručnjake i 
provoditelje preventivnih 
programa o bazi preventivnih 
projekata s ciljem informiranja o 
mogućnostima uključivanja 
projekata u bazu te poticanja 
korištenja portala o programima 
prevencije i evaluacije, razmjene 
stručnih mišljenja i primjera dobre 
prakse meñu nositeljima. 

Kontinuirano 
od 2012. do  
31. prosinca 

2014. 

Ured za suzbijanje 
zlouporabe droga 

Ministarstvo znanosti, 
obrazovanja i sporta, 
Agencija za odgoj i 

obrazovanje, 
Ministarstvo zdravlja, 
Ministarstvo socijalne 

politike i mladih, 
Hrvatski zavod za 
javno zdravstvo, 
službe za zaštitu 

mentalnog zdravlja, 
prevenciju i 

izvanbolničko liječenje 
ovisnosti, centri za 

socijalnu skrb, 
organizacije civilnog 

društva, stručne 
institucije i nezavisni 
stručnjaci, županijska 

povjerenstva za 
suzbijanje zlouporabe 

droga 

Sredstva Državnog 
proračuna RH za 

rad Ureda i ostalih 
mjerodavnih 

državnih tijela 
prema godišnjem 

proračunu 

24. Unaprjeñivati razmjenu programa 
dobre prakse u području 
prevencije ovisnosti te poticati 
stabilno financiranje tih programa 
iz državnog proračuna i proračuna 
jedinica lokalne i područne 
(regionalne) samouprave. 

Kontinuirano 
od 2012. do  
31. prosinca 

2014. 
 

Ured za suzbijanje 
zlouporabe droga 

Ministarstvo znanosti, 
obrazovanja i sporta, 
Agencija za odgoj i 

obrazovanje, 
Ministarstvo zdravlja, 
Ministarstvo socijalne 

politike i mladih, 
Hrvatski zavod za 
javno zdravstvo, 
službe za zaštitu 

mentalnog zdravlja, 
prevenciju i 

izvanbolničko liječenje 

Sredstva Državnog 
proračuna RH za 

rad Ureda i ostalih 
mjerodavnih 

državnih tijela 
prema godišnjem 

proračunu 
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ovisnosti, službe 
školske medicine, 
centri za socijalnu 
skrb, organizacije 
civilnog društva, 

stručne institucije i 
nezavisni stručnjaci, 

županijska 
povjerenstva za 

suzbijanje zlouporabe 
droga 

POKAZATELJI PROVEDBE: 1. Osigurana kontinuirana provedba preventivnih programa u svim odgojno-
obrazovnim ustanovama i ustanovama socijalne skrbi na području RH 

2. Osigurana kontinuirana i sustavna provedba programa obaveznog Zdravstvenog 
odgoja (Modul: Prevencija ovisnosti) u osnovnim i srednjim školama 

3. Broj drugih programa, projekata i aktivnosti kojima je osnovni cilj smanjiti zanimanje 
djece i mladih za kušanjem droga i drugih sredstava ovisnosti  

4. Broj održanih stručnih skupova i edukacija učitelja, nastavnika, stručnih suradnika i 
ostalih stručnjaka u odgojno-obrazovnom sustavu 

5. Broj provedenih edukacija iz područja prevencije ovisnosti i evaluacije te broj 
uključenih stručnjaka 

6. Izrañeni minimalni programski standardi za odgojno-obrazovni sustav 
7. Izrañen program prevencije ovisnosti za djecu koja su u sustavu socijalne skrbi 
8. Broj održanih sastanaka sa županijskim koordinatorima u području socijalne skrbi 
9. Broj provedenih aktivnosti i korisnika 
10. Izrañeni kriteriji za financiranje programa organizacija civilnog društva i provedeni 

natječaji za financiranje programa 
11. Uspostavljeni mehanizmi suradnje izmeñu lokalne zajednice i odgojno-obrazovnih 

ustanova na provedbi školskih preventivnih programa i programa prevencije 
ovisnosti u sustavu socijalne skrbi 

12. Broj financiranih i broj evaluiranih projekata organizacija civilnog društva koji 
pridonose prevenciji ovisnosti, promicanju i unaprjeñivanju zdravih stilova života 
djece i mladih, te projekata i programa koji su usmjereni na socijalno isključene 
kategorije i rizične skupine djece i mladih 

13. Osnovano Povjerenstvo za koordinaciju i praćenje programa prevencije ovisnosti 
studenata 

14. Broj financiranih programa prevencije usmjerenih studentskoj populaciji 
15. Broj programa prevencije ovisnosti koji se provode pri savjetovalištima u sklopu 

sveučilišta 
16. Uspostavljene baze preventivnih programa/projekata koji se provode na nacionalnoj 

i lokalnoj razini u odgojno-obrazovnim ustanovama  
17. Ustrojen i aktiviran portal preventivni.hr 
18. Broj i vrsta tiskane i distribuirane literature u odgojno-obrazovnim ustanovama 
19. Ustrojena baza znanstveno–evaluiranih programa prevencije ovisnosti 
20. Broj provedenih edukacija o bazama i broj uključenih stručnjaka 
21. Uspostavljeni kriteriji za definiranje programa dobre prakse u području prevencije 

ovisnosti te povećana razmjena tih programa u različitim sredinama i okruženju. 

 
 
Cilj 2. Unaprijediti provedbu preventivnih programa usmjerenih djeci, mladima, obitelji i zajednici te podignuti razinu 
svijesti cjelokupnog društva o opasnosti zlouporabe droga i drugih sredstava ovisnosti. 
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Mjera 2. Izraditi i provesti Nacionalnu kampanju borbe protiv ovisnosti o drogama koja će djelotvornije educirati 
djecu i mlade, roditelje i cjelokupnu javnost o štetnom utjecaju droga, djelovati na promjene stajališta mladih o 
konzumiranju droga i podizati razinu svijesti javnosti o širini problema ovisnosti te provoditi druge programe i projekte 
usmjerene obitelji i zajednici. 
 
 

PROVEDBENE AKTIVNOSTI ROKOVI 
IZVRŠENJA 

NOSITELJI 
 

SURADNICI U 
PROVEDBI 

FINANCIJSKA 
SREDSTVA 

1. Imenovati stručni tim za 
izradu programa aktivnosti 
nacionalne kampanje borbe 
protiv ovisnosti. 

 

Do 31. ožujka 2013. Ured za suzbijanje 
zlouporabe droga 

Ministarstvo znanosti, 
obrazovanja i sporta, 
Ministarstvo socijalne 

politike i mladih, 
Ministarstvo zdravlja, 

Ministarstvo unutarnjih 
poslova, Agencija za 
odgoj i obrazovanje, 

Hrvatski zavod za javno 
zdravstvo, županijska 

povjerenstva za suzbijanje 
zlouporabe droga, 

predstavnici organizacija 
civilnog društva i ostalih 
relevantnih institucija, 

nezavisni stručnjaci i javni 
mediji 

 
Sredstva 
Državnog 

proračuna RH 
za rad Ureda i 

ostalih 
mjerodavnih 

državnih tijela 
prema 

godišnjem 
proračunu 

 
 
 

2. Izraditi program aktivnosti 
kampanje s posebnim 
naglaskom na osmišljavanje 
poruka upućenih mladima, 
internetskih portala, spotova, 
plakata, organiziranje 
edukacija, javnih 
manifestacija, tribina i drugih 
aktivnosti. 

Do 30. travnja 2013. Ured za suzbijanje 
zlouporabe droga 

imenovani stručni tim Sredstva 
Državnog 

proračuna RH 
za rad Ureda 

prema 
godišnjem 
proračunu 

 

3. Izraditi promidžbeno-
edukativne materijale o 
štetnosti droga koji su 
namijenjeni djeci, mladima i 
njihovim roditeljima 
temeljene na suvremenim 
znanstvenim spoznajama o 
prevenciji ovisnosti, te 
publicirati informativne i 
edukativne letke, brošure i 
druge materijale za djecu, 
mlade i roditelje. 

 

Kontinuirano 
od 2012. do 31. 
prosinca 2014. 

 

Ured za suzbijanje 
zlouporabe droga, 

Ministarstvo 
zdravlja  

Ministarstvo znanosti, 
obrazovanja i sporta, 
Ministarstvo socijalne 

politike i mladih, Agencija 
za odgoj i obrazovanje, 
Hrvatski zavod za javno 
zdravstvo, županijska 

povjerenstva za suzbijanje 
zlouporabe droga, 

predstavnici organizacija 
civilnog društva i ostalih 
relevantnih institucija, 
nezavisni stručnjaci 

 
Sredstva 
Državnog 

proračuna RH 
za rad Ureda i 

ostalih 
mjerodavnih 

državnih tijela 
prema 

godišnjem 
proračunu 

4. U postojećim regionalnim 
info-centrima za mlade i 
klubovima za mlade davati 
mladima informacije vezane 
uz prevenciju i zlouporabu 

Kontinuirano 
od 2012. do 31. 
prosinca 2014. 

Ministarstvo 
socijalne politike i 

mladih  

Ured za suzbijanje 
zlouporabe droga, 

Ministarstvo znanosti, 
obrazovanja i sporta, 
Agencija za odgoj i 

Sredstva 
Državnog 

proračuna RH 
za rad 

Ministarstva i 
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droga te svih vrsta ovisnosti i 
promicanje zdravih stilova 
života. 

obrazovanje, Hrvatski 
zavod za javno zdravstvo, 
predstavnici organizacija 
civilnog društva i ostalih 
relevantnih institucija, 
nezavisni stručnjaci 

ostalih 
mjerodavnih 

državnih tijela 
prema 

godišnjem 
proračunu 

5. Emitirati edukativno-
informativne emisije s ciljem 
obrazovanja i informiranja 
djece, mladih, roditelja i 
ostalih grañana o utjecaju i 
štetnostima droga i drugih 
sredstava ovisnosti, te 
utjecanja na normativna 
uvjerenja i kritičko 
procjenjivanje socijalnih 
utjecaja.  

 

Kontinuirano 
od 2012. do 31. 
prosinca 2014. 

. 
 

Ured za suzbijanje 
zlouporabe droga, 

Ministarstvo 
zdravlja  

Ministarstvo znanosti, 
obrazovanja i sporta, 
Ministarstvo socijalne 

politike i mladih, 
Ministarstvo unutarnjih 
poslova, Agencija za 
odgoj i obrazovanje, 

Hrvatski zavod za javno 
zdravstvo, predstavnici 

organizacija civilnog 
društva i ostalih 

relevantnih institucija, 
nezavisni stručnjaci i javni 

mediji 

Sredstva 
Državnog 

proračuna RH 
za rad Ureda i 

ostalih 
mjerodavnih 

državnih tijela 
prema 

godišnjem 
proračunu 

6. Izraditi program obilježavanja 
i prigodnim aktivnostima na 
nacionalnoj razini obilježiti 
Meñunarodni dan borbe 
protiv zlouporabe droga i 
nezakonitog prometa 
drogama i Mjesec borbe 
protiv ovisnosti. 

 

Kontinuirano 
od 2012. do 31. 
prosinca 2014. 

 

Ured za suzbijanje 
zlouporabe droga 

Ministarstvo znanosti, 
obrazovanja i sporta, 
Ministarstvo socijalne 

politike i mladih, 
Ministarstvo zdravlja, 

Ministarstvo unutarnjih 
poslova, Agencija za 
odgoj i obrazovanje, 

Hrvatski zavod za javno 
zdravstvo, županijska 

povjerenstva za suzbijanje 
zlouporabe droga, 

predstavnici organizacija 
civilnog društva i ostalih 
relevantnih institucija, 

nezavisni stručnjaci i javni 
mediji  

Sredstva 
Državnog 

proračuna RH 
za rad Ureda i 

ostalih 
mjerodavnih 

državnih tijela 
prema 

godišnjem 
proračunu 

7. Izraditi i provesti posebne 
aktivnosti suzbijanja 
zlouporabe droga (posebice 
za vrijeme ljetnih praznika) 
na mjestima okupljanja 
mladih, kao što su disco 
klubovi, rave partiyi, koncerti, 
ljetovališta, kampovi, 
maturalna putovanja i druga 
mjesta okupljanja mladih. 

Do 31. svibnja 2013. 
godine 

i kontinuirano 
do 31. prosinca 

2014. 
 
 

Ured za suzbijanje 
zlouporabe droga 

Ministarstvo znanosti, 
obrazovanja i sporta, 
Ministarstvo socijalne 

politike i mladih, 
Ministarstvo zdravlja, 

Ministarstvo unutarnjih 
poslova, Agencija za 
odgoj i obrazovanje, 

Hrvatski zavod za javno 
zdravstvo, županijska 

povjerenstva za suzbijanje 
zlouporabe droga, 

predstavnici organizacija 
civilnog društva i ostalih 
relevantnih institucija, 

županijski zavodi za javno 
zdravstvo, nezavisni 

Sredstva 
Državnog 

proračuna RH 
za rad Ureda i 

ostalih 
mjerodavnih 

državnih tijela 
prema 

godišnjem 
proračunu 
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stručnjaci i javni mediji 

8. Provesti evaluaciju 
nacionalne kampanje putem 
istraživanja javnog mnijenja, 
posebice meñu djecom i 
mladima, o stajalištima 
prema ovisnosti i 
konzumiranju droga kao i o 
mogućnostima djelovanja 
cjelokupne javnosti na taj 
problem, te rezultate 
evaluacije publicirati u 
zasebnoj brošuri. 

Do 31. svibnja 2013. 
godine 

i kontinuirano 
do 31. prosinca 

2014. 

Ured za suzbijanje 
zlouporabe droga 

Nezavisne agencije i 
stručnjaci 

Sredstva 
Državnog 

proračuna RH 
za rad Ureda 

prema 
godišnjem 
proračunu 

 

9. U posebnoj brošuri objaviti 
rezultate i učinke provedbe 
nacionalne kampanje na 
stajališta javnosti o problemu 
ovisnosti. 

Do 31. prosinca 
2014. 

Ured za suzbijanje 
zlouporabe droga 

Nezavisne agencije i 
stručnjaci 

Sredstva 
Državnog 

proračuna RH 
za rad Ureda 

prema 
godišnjem 
proračunu 

POKAZATELJI PROVEDBE: 1. Imenovan stručni tim za izradu medijske kampanje  
2. Izrañen program aktivnosti medijske kampanje na godišnjoj razini  
3. Broj i vrsta izrañenih i distribuiranih edukativno-promidžbenih materijala 
4. Broj i vrsta informativnih aktivnosti provedenih u sklopu regionalnih info centara za 

mlade i klubova mladih 
5. Broj i vrsta preventivnih programa usmjerenih roditeljima 
6. Broj i vrsta emitiranih edukativnih emisija, radijskih i televizijskih spotova i ostalih 

aktivnosti u javnim medijima 
7. Provedene aktivnosti s ciljem obilježavanja Meñunarodnog dana borbe protiv 

zlouporabe droga i nezakonitog prometa drogama i Mjeseca borbe protiv ovisnosti, na 
nacionalnoj i lokalnoj razini  

8. Izrañene i provedene posebne preventivne aktivnosti na mjestima masovnijeg 
okupljanja mladih, posebice za vrijeme ljetnih praznika 

9. Provedena evaluacija nacionalne medijske kampanje 
10. Rezultati evaluacije medijske kampanje publicirani u posebnoj brošuri  

 
Mjera 3.  Provoditi savjetodavni rad s djecom, mladima i roditeljima u institucijama koje se bave obiteljskim 

savjetovanjem i službama za zaštitu mentalnog zdravlja, prevenciju i izvanbolničko liječenje ovisnosti te 
službama školske medicine pri zavodima za javno zdravstvo.  

 

PROVEDBENE AKTIVNOSTI ROKOVI 
IZVRŠENJA 

NOSITELJI 
 

SURADNICI U 
PROVEDBI 

FINANCIJSKA 
SREDSTVA 

1. U županijskim zavodima za javno 
zdravstvo i institucijama koje se 
bave obiteljskim savjetovanjem 
provoditi s djecom, mladima i 
roditeljima postojeće edukacijske i 
informativne aktivnosti vezane uz 
zlouporabu droga.  

Kontinuirano od  
2012. do 31. prosinca 

2014. 
 

Ministarstvo socijalne 
politike i mladih, 

Ministarstvo zdravlja 

Službe za zaštitu 
mentalnog 

zdravlja, prevenciju 
i izvanbolničko 

liječenje ovisnosti, 
službe školske 

medicine, 
institucije koje se 
bave obiteljskim 

Sredstva 
Državnog 

proračuna RH 
za rad 

ministarstava 
prema 

godišnjem 
proračunu 
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savjetovanjem, 
jedinice lokalne i 

područne 
(regionalne) 
samouprave, 

zavodi za javno 
zdravstvo 

2. Provoditi edukacijske i 
informativne aktivnosti vezane uz 
promicanje zdravih stilova života 
meñu djecom, mladima i 
roditeljima. 

Kontinuirano od  
2012. do 31. prosinca 

2014. 
 

Ministarstvo zdravlja Službe za zaštitu 
mentalnog 

zdravlja, prevenciju 
i izvanbolničko 

liječenje ovisnosti, 
službe školske 

medicine, 
institucije koje se 
bave obiteljskim 
savjetovanjem, 

jedinice lokalne i 
područne 

(regionalne) 
samouprave, 

zavodi za javno 
zdravstvo 

Sredstva 
Državnog 

proračuna RH 
za rad 

Ministarstva 
prema 

godišnjem 
proračunu 

3. Provoditi preventivne programe 
usmjerene  afirmaciji pozitivnog 
roditeljstva, koji su osmišljeni za 
poboljšanje obiteljskog 
povezivanja i odnosa, s ciljem 
povećanja uloge obitelji u 
prevenciji ovisnosti  i omogućiti 
roditeljima stjecanje znanja o 
odgovornom roditeljstvu. 

 

Kontinuirano od  
2012. do 31. prosinca 

2014. 
 

Ministarstvo socijalne 
politike i mladih, 

Ministarstvo zdravlja 

Službe za zaštitu 
mentalnog 

zdravlja, prevenciju 
i izvanbolničko 

liječenje ovisnosti, 
službe školske 

medicine, 
institucije koje se 
bave obiteljskim 
savjetovanjem, 

jedinice lokalne i 
područne 

(regionalne) 
samouprave, 

zavodi za javno 
zdravstvo 

Sredstva 
Državnog 

proračuna RH 
za rad 

ministarstava 
prema 

godišnjem 
proračunu 

4. Provoditi programe prevencije 
problema u ponašanju kod djece i 
mladih. 

Kontinuirano od  
2012. do 31. prosinca 

2014. 
 

Ministarstvo zdravlja Službe za zaštitu 
mentalnog 

zdravlja, prevenciju 
i izvanbolničko 

liječenje ovisnosti, 
službe školske 

medicine, centri za 
socijalnu skrb, 

jedinice lokalne i 
područne 

(regionalne) 
samouprave, 

zavodi za javno 
zdravstvo 

Sredstva 
Državnog 

proračuna RH 
za rad 

Ministarstva 
prema 

godišnjem 
proračunu 
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5. Provoditi savjetodavne programe i 
programe modifikacije ponašanja 
rizičnih skupina djece i mladih. 

Kontinuirano od  
2012. do 31. prosinca 

2014. 
 

Ministarstvo zdravlja, 
Ministarstvo socijalne 

politike i mladih 

Ministarstvo 
znanosti, 

obrazovanja i 
sporta, službe za 
zaštitu mentalnog 

zdravlja, prevenciju 
i izvanbolničko 

liječenje ovisnosti, 
službe školske 

medicine, 
institucije koje se 
bave obiteljskim 
savjetovanjem, 

centri za socijalnu 
skrb, odgojno-

obrazovne 
ustanove 

Sredstva 
Državnog 

proračuna RH 
za rad 

ministarstava 
prema 

godišnjem 
proračunu 

POKAZATELJI PROVEDBE: 1. Broj i vrsta pruženih informacija i edukacija djece, mladih i roditelja  
2. Broj i vrsta pruženih informacija i edukacija vezanih uz prevenciju zlouporabe droga 

i promicanje zdravih stilova života  
3. Broj provedenih programa odgovornog roditeljstva i broj korisnika 
4. Broj i vrsta programa prevencije problema u ponašanju i broj korisnika obuhvaćenih 

tim programima 
5. Broj i vrsta savjetodavnih programa i programa modifikacije ponašanja i broj 

uključenih korisnika 

 

4.1.2. Prevencija ovisnosti na radnom mjestu 
 
Cilj 1.  Razviti programe sprječavanja zlouporabe ilegalnih i legalnih droga na radnom mjestu, osobito na radnim 

mjestima s posebnim uvjetima rada i radnim mjestima s povećanim rizikom zloporabe droga, te protokole 
suradnje izmeñu poslodavaca i sustava zdravstva u cilju uključivanja zaposlenika u programe savjetovanja, 
liječenja i tretmana.  

 
Mjera 1.  Planirati, provoditi i pratiti provedbu mjera i aktivnosti u području prevencije i suzbijanja zlouporabe droga 

na radnom mjestu, posebice na radnim mjestima s posebnim uvjetima rada.  
 

PROVEDBENE AKTIVNOSTI ROKOVI 
IZVRŠENJA 

NOSITELJI 
 

SURADNICI U PROVEDBI 
 

FINANCIJSKA 
SREDSTVA 

1. Osigurati provedbu Zakona 
o zaštiti na radu i 
provoñenje potrebnih 
zakonodavnih i drugih 
aktivnosti kojima se 
ureñuje obveza 
poslodavaca da sukladno 
zakonu provode prikladne 
mjere i programe 
prevencije ovisnosti na 
radnom mjestu. 

 
Kontinuirano 
od 2012. do  
31. prosinca 

2014. 

Ministarstvo rada i 
mirovinskoga 

sustava 
 

Ministarstvo zdravlja, Državni 
inspektorat, Zavod za zaštitu 
zdravlja i sigurnosti na radu, 
službe za zaštitu mentalnog 

zdravlja, prevenciju i 
izvanbolničko liječenje ovisnosti 

 

Sredstva 
Državnog 

proračuna RH 
za rad 

Ministarstva i 
ostalih 

mjerodavnih 
državnih tijela 

prema 
godišnjem 
proračunu 

2. U sklopu programa mjera 
specifične zdravstvene 
zaštite provoditi analize 

Kontinuirano 
od 2012. do  
31. prosinca 

Zavod za zaštitu 
zdravlja i 

sigurnosti na radu  

 Ministarstvo zdravlja, Državni 
inspektorat, Ministarstvo rada i 

mirovinskoga sustava 

Sredstva 
Državnog 

proračuna RH 



 20 

rizika u cilju otkrivanja 
rizičnih ponašanja 
zaposlenika.  

2014.  za rad 
ministarstava i 

ostalih 
mjerodavnih 

državnih tijela 
prema 

godišnjem 
proračunu 

3. Izraditi protokol suradnje 
izmeñu ovlaštenih službi 
medicine rada i službi 
poslodavaca u cilju 
uključivanja zaposlenika s 
problemom ovisnosti u 
programe savjetovanja, 
liječenja i tretmana. 

Do 1. lipnja 
2013. 

Ministarstvo rada i 
mirovinskoga 

sustava, 
Ministarstvo 

zdravlja 
 

Zavod za zaštitu zdravlja i 
sigurnosti na radu, Hrvatska 

udruga poslodavaca, sindikati, 
službe za zaštitu mentalnog 

zdravlja, prevenciju i 
izvanbolničko liječenje ovisnosti 

 

Sredstva 
Državnog 

proračuna RH 
za rad 

ministarstava i 
ostalih 

mjerodavnih 
državnih tijela 

prema 
godišnjem 
proračunu 

4. Izraditi protokole 
postupanja poslodavaca, 
stručnjaka za zaštitu na 
radu, djelatnika službe 
medicine rada, povjerenika 
radnika za zaštitu na radu u 
provoñenju mjera 
sprječavanja zlouporabe 
sredstava ovisnosti 
uključujući i postupovnik 
provedbe mjera testiranja 
na droge i drugih sredstava 
ovisnosti. 

Do 1. lipnja 
2013. 

Zavod za zaštitu 
zdravlja i 

sigurnosti na radu  
 

Hrvatska udruga poslodavaca, 
sindikati, Ministarstvo rada i 

mirovinskoga sustava, 
Ministarstvo zdravlja, službe za 

zaštitu mentalnog zdravlja, 
prevenciju i izvanbolničko 

liječenje ovisnosti 
 

Sredstva 
Državnog 

proračuna RH 
za rad 

ministarstava i 
ostalih 

mjerodavnih 
državnih tijela 

prema 
godišnjem 
proračunu 

5. Organizirati edukacije o 
prevenciji ovisnosti i 
mjerama sprječavanja 
zlouporabe sredstava 
ovisnosti u sklopu radnog 
procesa. 

Kontinuirano 
od 2012. do  
31. prosinca 

2014. 

Ured za suzbijanje 
zlouporabe droga 

Zavod za zaštitu zdravlja i 
sigurnosti na radu, Ministarstvo 
zdravlja, Državni inspektorat, 

Ministarstvo rada i 
mirovinskoga sustava, službe 
za zaštitu mentalnog zdravlja, 

prevenciju i izvanbolničko 
liječenje ovisnosti 

Sredstva 
Državnog 

proračuna RH 
za rad Ureda i 

ostalih 
mjerodavnih 

državnih tijela 
prema 

godišnjem 
proračunu 

6. Izraditi i provoditi plan 
pretraga zaposlenika u 
zatvorskom sustavu 
metodom slučajnog 
odabira. 

Kontinuirano 
od 2012. do  
31. prosinca 

2014. 

Ministarstvo 
pravosuña- 
Uprava za 

zatvorski sustav 

Zavod za zaštitu zdravlja i 
sigurnosti na radu, Ministarstvo 

unutarnjih poslova 
 

Sredstva 
Državnog 

proračuna RH 
za rad 

Ministarstva i 
ostalih 

mjerodavnih 
državnih tijela 

prema 
godišnjem 
proračunu 
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POKAZATELJI PROVEDBE: 1. Broj i vrsta provedenih nadzora nad primjenom odredbi Zakona o zaštiti na radu  
2. Broj provedenih analiza  
3. Donesen protokol suradnje za uključivanje zaposlenika u programe liječenja 
4. Doneseni protokoli suradnje u cilju prevencije ovisnosti na radnom mjestu i postupovnik 

provedbe mjera testiranja na droge 
5. Broj i vrsta održanih edukacija 
6. Izrañen plan testiranja, broj provedenih testiranja i broj testiranih zaposlenika u 

zatvorskom sustavu 

  
Mjera 2 . Planirati, pratiti provedbu i uvoditi nove mjere i aktivnosti u području prevencije i suzbijanja zlouporabe  
  droga na radnom mjestu unutar Ministarstva obrane i Oružanih snaga Republike Hrvatske. 
 

PROVEDBENE AKTIVNOSTI ROKOVI 
IZVRŠENJA 

NOSITELJI 
 

SURADNICI U 
PROVEDBI 

FINANCIJSKA 
SREDSTVA 

1. Provoditi nadzor nad provedbom 
odredbi o prevenciji ovisnosti na 
radnim mjestima na razini 
Ministarstva obrane i Oružanih 
snaga Republike Hrvatske. 

Kontinuirano 
od 2012. do  
31. prosinca 

2014. 

Ministarstvo 
obrane RH 

Ustrojstvene cjeline 
Ministarstva obrane i 
Oružanih snaga RH 

Sredstva Državnog 
proračuna RH za rad 
Ministarstva obrane 
prema godišnjem 

proračunu 

2. Koordinirati rad svih ustrojstvenih 
cjelina Ministarstva obrane i 
Glavnog stožera Oružanih snaga 
RH koje obavljaju poslove 
prevencije i suzbijanja zlouporabe 
droga i drugih sredstava ovisnosti. 

Kontinuirano 
od 2012. do  
31. prosinca 

2014. 

Ministarstvo 
obrane i 
Oružane 

snage RH 

Ustrojstvene cjeline 
Ministarstva obrane i 
Oružanih snaga RH 

Sredstva Državnog 
proračuna RH za rad 
Ministarstva obrane 
prema godišnjem 

proračunu 

3. Planirati i razraditi aktivnosti u 
području prevencije i suzbijanja 
zlouporabe droga i drugih 
sredstava ovisnosti na razini 
Ministarstva obrane i Glavnog 
stožera Oružanih snaga RH.  

Kontinuirano 
od 2012. do  
31. prosinca 

2014. 

Ministarstvo 
obrane i 
Oružane 

snage RH 

Struke koje se unutar 
Ministarstva obrane i 

Oružanih snaga RH bave 
problemima ovisnosti 

Sredstva Državnog 
proračuna RH za rad 
Ministarstva obrane 
prema godišnjem 

proračunu 

4. Izraditi i dopuniti podzakonske akte 
kojima se Ministarstvo obrane i 
Oružane snage obvezuju provoditi 
programe prevencije na radnim 
mjestima, te evaluacija i dorada 
postojećih protokola suradnje i 
postupanja u provoñenju mjera 
sprječavanja zlouporabe sredstava 
ovisnosti i postupaka provjere radi 
utvrñivanja je li pripadnik pod 
utjecajem droga ili drugih 
sredstava ovisnosti.  

Kontinuirano 
od 2012. do  
31. prosinca 

2014. 

Ministarstvo 
obrane i 
Oružane 

snage RH  

Struke koje se unutar 
Ministarstva obrane i 

Oružanih snaga RH bave 
problemima ovisnosti 

Sredstva Državnog 
proračuna RH za rad 
Ministarstva obrane 
prema godišnjem 

proračunu 

5. Provesti unutarnju evaluaciju 
postojećih programa, mjera i 
aktivnosti u području prevencije i 
suzbijanja zlouporabe droga i 
drugih sredstava ovisnosti unutar 
Ministarstva obrane i Oružanih 
snaga RH, te provedba analize 
rizika koji bi mogli dovesti do 
rizičnih ponašanja. 

Kontinuirano 
od 2012. do  
31. prosinca 

2014. 

Ministarstvo 
obrane i 
Oružane 

snage RH 

Ustrojstvene cjeline 
Ministarstva obrane i 
Oružanih snaga RH 

Sredstva Državnog 
proračuna RH za rad 
Ministarstva obrane 
prema godišnjem 

proračunu 
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6. Pratiti raširenost zlouporabe droga 
i drugih sredstava ovisnosti u 
Ministarstvu obrane i Oružanim 
snagama RH. 

Kontinuirano 
od 2012. do  
31. prosinca 

2014. 

Ministarstvo 
obrane RH 

Vojni psiholozi OS RH Sredstva Državnog 
proračuna RH za rad 
Ministarstva obrane 
prema godišnjem 

proračunu 

7. Provoditi mjere zdravstvene zaštite 
i drugih propisanih postupaka za 
pripadnike Ministarstva obrane i 
Oružanih snaga RH s dijagnozama 
iz područja bolesti ovisnosti, te 
uspostaviti sustav upućivanja na 
savjetovanja i liječenja osoba s 
problemima ovisnosti. 

Kontinuirano 
od 2012. do  
31. prosinca 

2014. 

Ministarstvo 
obrane RH 

Vojni liječnici, mjerodavne 
ustrojbene cjeline MO i 

OS RH 

Sredstva Državnog 
proračuna RH za rad 
Ministarstva obrane 
prema godišnjem 

proračunu 

8. Provesti „Program psihološke 
prevencije ovisnosti u OS RH“. 

Kontinuirano 
od 2012. do  
31. prosinca 

2014. 

Ministarstvo 
obrane RH 

Vojni psiholozi OS RH Sredstva Državnog 
proračuna RH za rad 
Ministarstva obrane 
prema godišnjem 

proračunu 

9. Provesti preventivne djelatnosti 
nadzora i detekcije droga. 

Kontinuirano 
od 2012. do  
31. prosinca 

2014. 

Pukovnija 
vojne policije 

Ustrojstvene cjeline 
Ministarstva obrana i 
Oružanih snaga RH 

Sredstva Državnog 
proračuna RH za rad 
Ministarstva obrane 
prema godišnjem 

proračunu 

POKAZATELJI PROVEDBE: 1. Broj i vrsta provedenih nadzora 
2. Uspostavljena uspješna koordinacijska struktura svih ustrojstvenih cjelina MORH-a 

i OS-a koje provode programe prevencije ovisnosti  
3. Broj i vrsta provedenih aktivnosti predviñenih programom  
4. Usklañeni zakonski propisi i izrañeni protokoli 
5. Provedene evaluacije postojećih programa i mjera 
6. Izvješća o rezultatima ispitivanja razmjera ovisnosti  
7. Broj pripadnika OS-a RH s dijagnozama bolesti ovisnosti prema važećim 

pravilnicima  
8. Izvješća o provedbi programa psihološke prevencije ovisnosti 
9. Broj i vrsta stegovnih postupaka i broj i vrsta detektiranih droga 

 
 
4.1.3. Liječenje i psiho-socijalni tretman 
 
Cilj 1.  Unaprijediti sustav i programe za liječenje ovisnika o drogama. 
 
Mjera 1.  Poboljšati kvalitetu liječenja bolesti ovisnosti, rada s konzumentima i ovisnicima uključujući nadzor nad 

provoñenjem specifične farmakoterapije, savjetovališni rad s obiteljima ovisnika i konzumenata i 
primjenjivati znanstveno dokazane (evidence based) kliničke prakse u liječenju ovisnika.  

 

PROVEDBENE AKTIVNOSTI 
ROKOVI 

IZVRŠENJA 
NOSITELJI 

SURADNICI U 
PROVEDBI 

FINANCIJSKA 
SREDSTVA 

1. Osnaživati i stručno ekipirati službe 
za zaštitu mentalnog zdravlja, 
prevenciju i izvanbolničko liječenje 
ovisnosti te sukladno potrebama 

Kontinuirano 
od 2012. do  
31. prosinca 

Ministarstvo 
zdravlja, 

Referentni centar 

Hrvatski zavod za javno 
zdravstvo, županijski 

zavodi za javno 
zdravstvo - službe za 

Sredstva Državnog 
proračuna RH za 
rad Ministarstva i 

ostalih mjerodavnih 
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mijenjati javnozdravstvenu mrežu 
kako bi se unaprijedila kvaliteta 
skrbi za ovisnike, konzumente, 
eksperimentatore, djecu s 
problemima u ponašanju te drugu 
rizičnu djecu i njihove obitelji.  

2014. Ministarstva 
zdravlja za 
ovisnosti o 
drogama 

zaštitu mentalnog 
zdravlja, prevenciju i 

izvanbolničko liječenje 
ovisnosti, liječnici 

primarne zdravstvene 
zaštite 

državnih tijela 
prema godišnjem 

proračunu 

2. Poboljšati dijagnostiku, tretman i 
skrb o maloljetnicima te planirati i 
provoditi specifične programe liječenja 
i psiho-socijalnog tretmana. 

Kontinuirano 
od 2012. do  
31. prosinca 

2014. 

Ministarstvo 
zdravlja, 

Ministarstvo 
socijalne politike i 

mladih, 
Hrvatski zavod za 
javno zdravstvo 

Županijski 
zavodi za javno 

zdravstvo - službe za 
zaštitu mentalnog 

zdravlja, prevenciju i 
izvanbolničko liječenje 

ovisnosti, centri za 
socijalnu skrb, 

organizacije civilnog 
društva  

Sredstva Državnog 
proračuna RH za 
rad ministarstava i 
ostalih mjerodavnih 

državnih tijela 
prema godišnjem 

proračunu 

3. Osigurati dodatne kapacitete za 
bolničko liječenje ovisnika, naročito za 
djecu i adolescente s problemima 
zlouporabe sredstava ovisnosti i odjele 
za liječenje ovisnika s dvojnom 
dijagnozom. 

Kontinuirano 
od 2012. do  
31. prosinca 

2014. 

Bolničke 
zdravstvene 

ustanove 

Ministarstvo zdravlja, 
Hrvatski zavod za 

zdravstveno osiguranje, 
županijski zavodi za 

javno zdravstvo - službe 
za zaštitu mentalnog 
zdravlja, prevenciju i 

izvanbolničko liječenje 
ovisnosti,  

specijalističko-
konzilijarne ustanove i 
ordinacije, Referentni 
centar Ministarstva 
zdravlja za ovisnosti 

o drogama 

Sredstva Državnog 
proračuna RH za 
rad Ministarstva i 

ostalih mjerodavnih 
državnih tijela 

prema godišnjem 
proračunu 

4. Unaprijediti mjere ranog otkrivanja i 
liječenja zaraznih bolesti kod liječenih 
ovisnika o drogama. 

Kontinuirano 
od 2012. do  
31. prosinca 

2014. 

Ministarstvo 
zdravlja, 

Hrvatski zavod za 
javno zdravstvo 

 

Županijski zavodi za 
javno zdravstvo - službe 

za zaštitu mentalnog 
zdravlja, prevenciju i 

izvanbolničko liječenje 
ovisnosti,  

specijalističko-
konzilijarne ustanove i 
ordinacije, Referentni 
centar Ministarstva 
zdravlja za ovisnosti 

o drogama 

Sredstva Državnog 
proračuna RH za 
rad Ministarstva i 

ostalih mjerodavnih 
državnih tijela 

prema godišnjem 
proračunu 

5. Izmijeniti i doraditi Smjernice za 
farmakoterapiju ovisnika metadonom i 
buprenorfinom.  

30. lipnja 2012. Ministarstvo 
zdravlja, 

Referentni centar 
Ministarstva 

zdravlja  
za ovisnosti, 

Hrvatski zavod za 
javno zdravstvo, 

Ured za suzbijanje 
zlouporabe droga, 

Županijski zavodi za 
javno zdravstvo - službe 

za zaštitu mentalnog 
zdravlja, prevenciju i 

izvanbolničko liječenje 
ovisnosti, izabrani 
liječnici obiteljske 

medicine, bolničke 
zdravstvene ustanove, 
ljekarne, specijalističko-

Sredstva Državnog 
proračuna RH za 
rad ministarstava i 
ostalih mjerodavnih 

državnih tijela 
prema godišnjem 

proračunu 
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Ministarstvo 
pravosuña-Uprava 
za zatvorski sustav 

konzilijarna zdravstvena 
zaštita, Hrvatski zavod 

za zdravstveno 
osiguranje 

6. Izmijeniti postojeće i/ili donijeti 
posebne pravilnike s ciljem utvrñivanja 
zdravstvene i radne sposobnosti 
ovisnika koji su na supstitucijskoj 
terapiji, posebice pravilnike za 
utvrñivanje sposobnosti za upravljanje 
motornim vozilima.  
 

30. lipnja 2013. Ministarstvo 
Zdravlja, Referentni 
centar za ovisnosti, 
Hrvatski zavod za 
javno zdravstvo, 
Zavod za zaštitu 

zdravlja i sigurnosti 
na radu 

Županijski zavodi za 
javno zdravstvo - službe 

za zaštitu mentalnog 
zdravlja, prevenciju i 

izvanbolničko liječenje 
ovisnosti, medicina rada 

Sredstva Državnog 
proračuna RH za 
rad Ministarstva i 

ostalih mjerodavnih 
državnih tijela 

prema godišnjem 
proračunu 

7. Izraditi Protokole postupanja 
ovlaštenih liječnika u slučaju potrebe 
iniciranja postupka ponovne procjene 
zdravstvene sposobnosti i 
sposobnosti upravljanja motornim 
vozilima. 

30. lipnja 2013. Ministarstvo 
zdravlja, Referentni 
centar Ministarstva 

zdravlja za 
ovisnosti, Hrvatski 

zavod za javno 
zdravstvo 

Županijski zavodi za 
javno zdravstvo - službe 

za zaštitu mentalnog 
zdravlja, prevenciju i 

izvanbolničko liječenje 
ovisnosti, medicina rada 

Sredstva Državnog 
proračuna RH za 
rad Ministarstva i 

ostalih mjerodavnih 
državnih tijela 

prema godišnjem 
proračunu 

8. Izraditi Smjernice psiho-socijalnog 
tretmana opijatskih i drugih ovisnosti i 
osigurati njihovu primjenu.  
 

31. ožujka 
2013. i 

kontinuirano 
do 31. prosinca 

2014. 

Ministarstvo 
zdravlja, Hrvatski 
zavod za javno 

zdravstvo, Ured za 
suzbijanje 

zlouporabe droga, 
Ministarstvo 

pravosuña-Uprava 
za zatvorski sustav 

Ministarstvo socijalne 
politike i mladih, 

županijski zavodi za 
javno zdravstvo - službe 

za zaštitu mentalnog 
zdravlja, prevenciju i 

izvanbolničko liječenje 
ovisnosti, centri za 

socijalnu skrb,  
Referentni centar 

Ministarstva zdravlja za 
ovisnosti o drogama, 
terapijske zajednice i 
domovi za ovisnike, 
organizacije civilnog 

društva 

Sredstva Državnog 
proračuna RH za 
rad ministarstava i 
ostalih mjerodavnih 

državnih tijela 
prema godišnjem 

proračunu 

9. Jačati suradnju sa zatvorskim 
sustavom u dijelu koji se odnosi na 
izvršavanje posebnih obveza mjera 
liječenja, probacije i skrbi za vrijeme 
izdržavanja kazne i uvjetnog otpusta te 
postpenalnog prihvata. 

Kontinuirano 
od 2012. do 
31. prosinca 

2014. 

Ministarstvo 
zdravlja, 

Ministarstvo 
pravosuña-Uprava 
za zatvorski sustav, 

Ministarstvo 
socijalne politike i 
mladih, Hrvatski 
zavod za javno 

zdravstvo 

Županijski zavodi za 
javno zdravstvo - službe 

za zaštitu mentalnog 
zdravlja, prevenciju i 

izvanbolničko liječenje 
ovisnosti, centri za 

socijalnu skrb,  
terapijske zajednice i 
domovi za ovisnike, 
organizacije civilnog 

društva 

Sredstva Državnog 
proračuna RH za 
rad ministarstava i 
ostalih mjerodavnih 

državnih tijela 
prema godišnjem 

proračunu 
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POKAZATELJI PROVEDBE: 1. Stručno ekipirane službe i osigurana primjena dobre kliničke prakse u liječenju 
ovisnika te broj osoba na liječenju i evaluacija provedenog tretmana 

2. Poboljšana dijagnostička praksa i uspostavljeni programi liječenja za maloljetnike te 
broj i vrsta tih programa 

3. Broj novih bolničkih kapaciteta za bolničko liječenje ovisnika o drogama i broj novih 
bolničkih kapaciteta za maloljetnike i ovisnike s dvojnom dijagnozom 

4. Unaprijeñene mjere ranog otkrivanja zaraznih bolesti kod liječenih ovisnika i broj 
provedenih testiranja i analiza rezultata 

5. Izmijenjene i unaprijeñene smjernice za farmakoterapiju opijatskih ovisnika i 
uspostavljen učinkovit nadzor nad njihovom primjenom 

6. Izrañeni i/ili nadopunjeni pravilnici za utvrñivanje zdravstvene sposobnosti ovisnika 
na supstitucijskoj terapiji, posebice za upravljanje motornim vozilima 

7. Izrañen protokol za postupanje ovlaštenih liječnika u slučaju potrebe iniciranja 
postupka za ponovnu procjenu zdravstvene sposobnosti  

8. Izrañene smjernice za psihosocijalni tretman, te osigurano praćenje primjene i 
procjena njihove učinkovitosti 

9. Uspostavljeni učinkoviti mehanizmi suradnje sa zatvorskim sustavom te brojčani 
pokazatelji o ovisnicima iz zatvorskog sustava uključenim u pojedine oblike tretmana 
i skrbi 

 
 
Cilj 2. Razviti socijalne usluge u skladu sa socijalnim planom i mrežom javne socijalne službe.  
 
Mjera 2. Pratiti i vrednovati programe rada pružatelja usluga za ovisnike, unaprijediti propise koji reguliraju područje 

socijalne skrbi o ovisnicima, poticati osnivanje terapijskih zajednica te donijeti programe psihosocijalne 
rehabilitacije u domovima za ovisnike i terapijskim zajednicama i uspostaviti mrežu ustanova za pružanje 
pomoći ovisnicima.  

 

PROVEDBENE AKTIVNOSTI ROKOVI 
IZVRŠENJA 

NOSITELJI 
 

SURADNICI U 
PROVEDBI 

FINANCIJSKA 
SREDSTVA 

1. Izraditi i donijeti program 
psihosocijalne rehabilitacije u 
terapijskim zajednicama i domovima 
za ovisnike. 

30. lipnja 2013. Ministarstvo 
socijalne politike i 

mladih 

Ured za suzbijanje 
zlouporabe droga, 
Referentni centar 

za ovisnosti, 
Hrvatski zavod za 
javno zdravstvo, 

terapijske zajednice i 
domovi za ovisnike, 
nezavisni stručnjaci 

koji se bave 
liječenjem i 

psihosocijalnim 
tretmanom ovisnika  

Sredstva 
Državnog 

proračuna RH 
za rad 

Ministarstva i 
ostalih 

mjerodavnih 
državnih tijela 

prema 
godišnjem 
proračunu 

2. Uspostaviti mrežu javne socijalne 
službe za područje Republike 
Hrvatske kojom se utvrñuju potrebni 
kapaciteti za pružanje pomoći 
osobama ovisnim o drogama i 
drugim sredstvima ovisnosti te 
osigurati financiranje te mreže. 

30. lipnja 2013. Ministarstvo 
socijalne politike i 

mladih 

Centri za socijalnu 
skrb u županiji, 

službe za zaštitu 
mentalnog zdravlja,  

prevenciju i 
izvanbolničko 

liječenje ovisnosti, 
jedinice područne 

Sredstva 
Državnog 

proračuna RH 
za rad 

Ministarstva i 
ostalih 

mjerodavnih 
državnih tijela 
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(regionalne) 
samouprave 

prema 
godišnjem 
proračunu 

3. Poticati otvaranje kapaciteta u 
terapijskim zajednicama i domovima 
za ovisnike maloljetnike, žene 
ovisnice i za ovisnike s dvojnom 
dijagnozom. 

Kontinuirano 
od 2012. do 31. 
prosinca 2014. 

Ministarstvo 
socijalne politike i 

mladih,  
Ured za suzbijanje 
zlouporabe droga 

Ministarstvo zdravlja, 
Referentni centar 

Ministarstva zdravlja  
za ovisnosti, 

Hrvatski zavod za 
javno zdravstvo, 

organizacije civilnog 
društva, terapijske 

zajednice 

Sredstva  
Državnog 

proračuna RH 
za rad 

Ministarstva i 
ostalih 

mjerodavnih 
državnih tijela 

prema 
godišnjem 
proračunu 

4. Osiguravati odgovarajuće oblike 
pomoći i podrške djeci i mladima s 
problemima ovisnosti, posebice 
eksperimentatorima, putem programa 
psihosocijalne rehabilitacije u 
domovima socijalne skrbi za djecu i 
mlade. 

Kontinuirano 
od 2012. do 31. 
prosinca 2014. 

Ministarstvo 
socijalne politike i 

mladih 

Domovi socijalne 
skrbi za djecu i 

mlade, službe za 
zaštitu 

mentalnog zdravlja,  
prevenciju i 

izvanbolničko 
liječenje ovisnosti, 

organizacije civilnog 
društva 

Sredstva  
Državnog 

proračuna RH 
za rad 

Ministarstva i 
ostalih 

mjerodavnih 
državnih tijela 

prema 
godišnjem 
proračunu 

5. Omogućiti pristup programima 
odvikavanja i tretmana za korisnike 
smještene u domovima socijalne 
skrbi za djecu i mlade. 
 

Kontinuirano 
od 2012. do 31. 
prosinca 2014. 

Ministarstvo 
socijalne politike i 

mladih 

Domovi socijalne 
skrbi za djecu i 
mlade, centri za 
socijalnu skrb u 

županiji, zavodi za 
javno zdravstvo - 
službe za zaštitu 

mentalnog zdravlja,  
prevenciju i 

izvanbolničko 
liječenje ovisnosti, 

terapijske zajednice i 
domovi za ovisnike 

Sredstva  
Državnog 

proračuna RH 
za rad 

Ministarstva i 
ostalih 

mjerodavnih 
državnih tijela 

prema 
godišnjem 
proračunu 

6. Pratiti rad domova za ovisnike i 
terapijskih zajednica i evaluirati 
uspješnost provedenih programa 
rehabilitacije i resocijalizacije. 

Kontinuirano 
od 2012. do 31. 
prosinca 2014. 

 

Ministarstvo 
socijalne politike i 

mladih 

Centri za socijalnu 
skrb u županiji 

Sredstva  
Državnog 

proračuna RH 
za rad 

Ministarstva i 
ostalih 

mjerodavnih 
državnih tijela 

prema 
godišnjem 
proračunu 
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7. Osmisliti i provesti ciljane 
edukacije za sve stručne djelatnike i 
volontere u terapijskim zajednicama 
o liječenju i psihosocijalnom 
tretmanu ovisnosti, te omogućiti 
verificiranje tih edukacija od 
Ministarstva znanosti, obrazovanja i 
sporta. 

30. lipnja 2013. i 
kontinuirano 

do 31. prosinca 2014. 

Ured za suzbijanje 
zlouporabe droga 

Ministarstvo socijalne 
politike i mladih, 

Ministarstvo znanosti, 
obrazovanja i sporta, 

Referentni centar 
za ovisnosti, 

Hrvatski zavod za 
javno zdravstvo, 

županijski zavodi za 
javno zdravstvo, 
visoka učilišta, 

stručne institucije i 
stručnjaci 

Sredstva 
Državnog 

proračuna RH 
za rad Ureda i 

ostalih 
mjerodavnih 

državnih tijela 
prema 

godišnjem 
proračunu  

POKAZATELJI PROVEDBE: 1. Izrañen i usvojen Program psihosocijalne rehabilitacije u terapijskim zajednicama i 
domovima socijalne skrbi za ovisnike  

2. Uspostavljena Mreža javne socijalne službe i potrebnih kapaciteta za pružanje 
pomoći ovisnicima 

3. Broj osiguranih kapaciteta u terapijskim zajednicama i domovima za ovisnike za 
maloljetnike, žene ovisnice i ovisnike s dvojnom dijagnozom 

4. Broj programa psihosocijalne rehabilitacije u domovima socijalne skrbi za djecu i 
mlade te broj obuhvaćenih korisnika 

5. Broj korisnika domova upućenih u odgovarajuće oblike odvikavanja i tretmana 
6. Broj izvršenih nadzora i broj evaluiranih programa rehabilitacije i resocijalizacije u 

terapijskim zajednicama i domovima za ovisnike 
7. Broj i vrsta provedenih edukacija te broj uključenih stručnjaka i volontera 

 
 
 4.1.3.1. Programi rješavanja socijalne problematike 
 
Cilj 1.  Osigurati pravodobne i učinkovite intervencije u obitelji i poduzimanje mjera zaštite rizične skupine djece i 

mladih.  
 
Mjera 1.  Poduzimati pravodobne i odgovarajuće mjere obiteljsko-pravne i socijalne zaštite radi osnaživanja obitelji i 

jačanja roditeljskih kompetencija. 
 

PROVEDBENE AKTIVNOSTI ROKOVI 
IZVRŠENJA 

NOSITELJI 
 

SURADNICI U 
PROVEDBI 

FINANCIJSKA 
SREDSTVA 

1. Uključivati rizičnu djecu i roditelje 
u savjetodavni rad, školu za roditelje 
i druge programe poboljšanja 
roditeljskih vještina. 

Kontinuirano 
od 2012. do 31. 
prosinca 2014. 

Ministarstvo socijalne 
politike i mladih 

Centri za socijalnu 
skrb, 

institucije koje se 
bave obiteljskim 
savjetovanjem, 

službe za zaštitu 
mentalnog 
zdravlja,  

prevenciju i 
izvanbolničko 

liječenje ovisnosti,  
 specijalizirane 

službe i 

Sredstva  
Državnog 

proračuna RH 
za rad 

Ministarstva i 
ostalih 

mjerodavnih 
državnih tijela 

prema 
godišnjem 
proračunu 
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organizacije 
civilnog društva 

2. Provoditi preventivne grupne 
programe za djecu, mlade i roditelje 
(MPPI, Male kreativne skupine, 
poludnevne stručne tretmane i dr.). 

Kontinuirano 
od 2012. do 31. 
prosinca 2014. 

Ministarstvo socijalne 
politike i mladih 

Centri za socijalnu 
skrb, škole, domovi 
za djecu i mlade s 
poremećajima u 

ponašanju, službe 
za zaštitu 
mentalnog 
zdravlja,  

prevenciju i 
izvanbolničko 

liječenje ovisnosti,  
organizacije 

civilnog društva 

Sredstva  
Državnog 

proračuna RH 
za rad 

Ministarstva i 
ostalih 

mjerodavnih 
državnih tijela 

prema 
godišnjem 
proračunu 

3. Izricati i provoditi mjere upozorenja 
na nedostatke u odgoju i mjere 
nadzora nad izvršavanjem roditeljske 
skrbi. 
 
 

Kontinuirano 
od 2012. do 31. 
prosinca 2014. 

Ministarstvo socijalne 
politike i mladih 

Centri za socijalnu 
skrb  

Sredstva  
Državnog 

proračuna RH 
za rad 

Ministarstva i 
ostalih 

mjerodavnih 
državnih tijela 

prema 
godišnjem 
proračunu 

4. Uključivati mlade s različitim 
problemima u odrastanju u 
savjetovališta za mlade i postojeće 
programe odvikavanja od ovisnosti, 
posebno eksperimentatore. 

Kontinuirano 
od 2012. do 31. 
prosinca 2014. 

Ministarstvo socijalne 
politike i mladih 

Centri za socijalnu 
skrb, institucije 
koje se bave 
obiteljskim 

savjetovanjem, 
službe za zaštitu 

mentalnog 
zdravlja,  

prevenciju i 
izvanbolničko 

liječenje ovisnosti,  
organizacije 

civilnog društva 

Sredstva  
Državnog 

proračuna RH 
za rad 

Ministarstva i 
ostalih 

mjerodavnih 
državnih tijela 

prema 
godišnjem 
proračunu 

5. Surañivati s organizacijama 
civilnog društva te razvijati programe 
rada u lokalnoj zajednici s mladima u 
riziku.  

Kontinuirano 
od 2012. do 31. 
prosinca 2014. 

Ministarstvo socijalne 
politike i mladih 

Centri za socijalnu 
skrb, jedinice 

lokalne i područne 
(regionalne) 
samouprave, 
organizacije 

civilnog društva 

Sredstva  
Državnog 

proračuna RH 
za rad 

Ministarstva i 
ostalih 

mjerodavnih 
državnih tijela 

prema 
godišnjem 
proračunu 



 29 

6. Osigurati podršku te motivirati i 
uključivati mlade koji su napustili 
školovanje za nastavak školovanja / 
osposobljavanja. 

Kontinuirano 
od 2012. do 31. 
prosinca 2014. 

Ministarstvo socijalne 
politike i mladih, 

Hrvatski zavod za 
zapošljavanje 

Centri za socijalnu 
skrb, područne 

službe Hrvatskog 
zavoda za 

zapošljavanje, 
Ministarstvo 
obrazovanja, 

odgojno-
obrazovne 
ustanove 

Sredstva  
Državnog 

proračuna RH 
za rad 

Ministarstva i 
ostalih 

mjerodavnih 
državnih tijela 

prema 
godišnjem 
proračunu 

7. Pružati privremeni smještaj djeci 
čiji su roditelji ovisnici i koji su na 
liječenju i/ili su u nemogućnosti 
skrbiti o djeci. 

Kontinuirano 
od 2012. do 31. 
prosinca 2014. 

Ministarstvo socijalne 
politike i mladih 

Centri za socijalnu 
skrb, udomiteljske 
obitelji, domovi za 

djecu 

Sredstva  
Državnog 

proračuna RH 
za rad 

Ministarstva i 
ostalih 

mjerodavnih 
državnih tijela 

prema 
godišnjem 
proračunu 

8. Poboljšati suradnju centara za 
socijalnu skrb i službi za zaštitu 
mentalnog zdravlja, prevenciju i 
izvanbolničko liječenje ovisnosti. 

Kontinuirano 
od 2012. do 31. 
prosinca 2014. 

Ministarstvo socijalne 
politike i mladih, 

Ministarstvo zdravlja, 
Hrvatski zavod za 
javno zdravstvo  

Centri za socijalnu 
skrb, službe za 

zaštitu 
mentalnog 
zdravlja,  

prevenciju i 
izvanbolničko 

liječenje ovisnosti 

Sredstva  
Državnog 

proračuna RH 
za rad 

ministarstava i 
ostalih 

mjerodavnih 
državnih tijela 

prema 
godišnjem 
proračunu 

POKAZATELJI PROVEDBE: 1. Broj uključene rizične djece i roditelja u savjetodavni rad i druge programe 
2. Broj i vrsta organiziranih grupnih aktivnosti i broj djece i mladih te njihovih roditelja 

uključenih u grupne programe  
3. Broj izrečenih mjera upozorenja i mjera nadzora roditeljima 
4. Broj mladih uključenih u savjetovališta i programe odvikavanja od ovisnosti 
5. Broj i vrsta programa za mlade u riziku osmišljenih u suradnji s organizacijama 

civilnog društva i lokalnom zajednicom 
6. Broj mladih koji su napustili školu i broj mladih koji su uključeni u alternativne oblike 

školovanja 
7. Broj djece na privremenom smještaju čiji su roditelji ovisnici 
8. Uspostavljeni modeli suradnje i poboljšana suradnja izmeñu centara za socijalnu skrb 

i službi 
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4.1.3.2 Tretman ovisnika u zatvorskom sustavu  
 
Cilj 1.  Smanjiti dostupnost i uporabu droga u zatvorima i kaznionicama. 
 
Mjera 1.  Provoditi aktivnosti sprječavanja širenja zlouporabe droga te odgovarajuće zdravstvene, tretmanske i 
 sigurnosne mjere u odnosu na zatvorenike i službenike u kaznenim tijelima. 
 

PROVEDBENE AKTIVNOSTI ROKOVI 
IZVRŠENJA 

NOSITELJI 
 

SURADNICI U 
PROVEDBI 

FINANCIJSKA 
SREDSTVA 

1. Provoditi stalne kontrole unosa 
sredstava ovisnosti u kaznena tijela. 

Kontinuirano 
od 2012. do 31. 
prosinca 2014. 

Ministarstvo 
pravosuña -Uprava 
za zatvorski sustav 

Ministarstvo 
unutarnjih poslova 

Sredstva  
Državnog 

proračuna RH 
za rad 

Ministarstva i 
ostalih 

mjerodavnih 
državnih tijela 

prema 
godišnjem 
proračunu 

2. Izraditi i provoditi plan redovitih 
testiranja zatvorenika sukladno 
Protokolu o testiranju na sredstva 
ovisnosti u kaznionicama i zatvorima. 

Kontinuirano 
od 2012. do 31. 
prosinca 2014. 

Ministarstvo 
pravosuña - Uprava 
za zatvorski sustav 

Ministarstvo 
zdravlja 

 
 

Sredstva  
Državnog 

proračuna RH 
za rad 

Ministarstva i 
ostalih 

mjerodavnih 
državnih tijela 

prema 
godišnjem 
proračunu 

3. Organizirati edukativno-
informativna predavanja za 
zatvorenike - povremene konzumente 
psihoaktivnih sredstava. 

Kontinuirano 
od 2012. do 31. 
prosinca 2014. 

Ministarstvo 
pravosuña - Uprava 
za zatvorski sustav 

Ministarstvo 
zdravlja, Hrvatski 
zavod za javno 

zdravstvo, Ured za 
suzbijanje 

zlouporabe droga 
 
 

Sredstva  
Državnog 

proračuna RH 
za rad 

Ministarstva i 
ostalih 

mjerodavnih 
državnih tijela 

prema 
godišnjem 
proračunu 

4. Provesti posebne programe 
izvršavanja kazne zatvora za ovisnike 
zatvorenike i maloljetnike. 

Kontinuirano 
od 2012. do 31. 
prosinca 2014. 

Ministarstvo 
pravosuña - Uprava 
za zatvorski sustav 

Ministarstvo 
zdravlja 

Sredstva  
Državnog 

proračuna RH 
za rad 

Ministarstva i 
ostalih 

mjerodavnih 
državnih tijela 

prema 
godišnjem 
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proračunu 

POKAZATELJI PROVEDBE:  
 

1. Broj provedenih kontrola, vrsta i količina zaplijenjenih sredstava i podatci dobiveni u 
sklopu redovitih poslova službenika tretmana i pravosudne policije 

2. Izrañen plan testiranja zatvorenika, broj provedenih testiranja i broj testiranih 
zatvorenika i maloljetnika 

3. Broj i vrsta edukativnih predavanja i broj uključenih zatvorenika i maloljetnika 
4. Broj i vrsta posebnih programa za ovisnike zatvorenike i maloljetnike 

 
 
Mjera 2.  Unaprijediti posebne programe tretmana zatvorenika i maloljetnika u dijelu koji se odnosi na poslijepenalni 

prihvat i nastavak tretmana otpuštenih zatvorenika i maloljetnika, te suradnju s državnim tijelima, 
zdravstvenim i drugim javnim ustanovama, kao i nevladinim organizacijama radi osiguravanja 
poslijepenalnog prihvata i nastavka rehabilitacije zatvorenika po izlasku na slobodu. 

 

PROVEDBENE AKTIVNOSTI ROKOVI 
IZVRŠENJA 

NOSITELJI 
 

SURADNICI U 
PROVEDBI 

FINANCIJSKA 
SREDSTVA 

1. Uključivati službe za zaštitu 
mentalnog zdravlja, prevenciju i 
izvanbolničko liječenje ovisnosti i 
organizacije civilnog društva u 
tretman zatvorenika ovisnika o 
drogama za vrijeme izvršavanja 
kazne zatvora i tijekom uvjetnog 
otpusta. 

Kontinuirano 
od 2012. do 31. 
prosinca 2014. 

 

Ministarstvo 
pravosuña - Uprava 
za zatvorski sustav, 

Ministarstvo 
pravosuña 

Uprava za probaciju i 
podršku žrtvama i 

svjedocima 

Službe za zaštitu 
mentalnog 

zdravlja, prevenciju 
i izvanbolničko 

liječenje ovisnosti, 
organizacije 

civilnog društva 
 

Sredstva  
Državnog 

proračuna RH 
za rad 

Ministarstva i 
ostalih 

mjerodavnih 
državnih tijela 

prema 
godišnjem 
proračunu 

2. Unaprijediti modalitete suradnje 
glede ovisnika koji su otpušteni iz 
zatvora i zatvorenika ovisnika putem 
sastanaka s predstavnicima 
Ministarstva zdravlja, Hrvatskog 
zavoda za javno zdravstvo i službi za 
zaštitu mentalnog zdravlja, 
prevenciju i izvanbolničko liječenje 
ovisnosti.  

Kontinuirano 
od 2012. do 31. 
prosinca 2014. 

 

Ministarstvo 
pravosuña - Uprava 
za zatvorski sustav, 

Ministarstvo 
pravosuña 

Uprava za probaciju i 
podršku žrtvama i 

svjedocima 

Ministarstvo 
zdravlja, Hrvatski 
zavod za javno 

zdravstvo i službe 
za zaštitu 
mentalnog 

zdravlja, prevenciju 
i izvanbolničko 

liječenje ovisnosti, 
organizacije 

civilnog društva 

Sredstva  
Državnog 

proračuna RH 
za rad 

Ministarstva i 
ostalih 

mjerodavnih 
državnih tijela 

prema 
godišnjem 
proračunu 

3. Izraditi smjernice za tretman 
ovisnika u zatvorskom sustavu i 
osigurati njihovu primjenu. 
 

Do 30. lipnja 2013. 
godine i kontinuirano  
od 1. srpnja 2013. do 

31. prosinca 2014. 
 

Ministarstvo 
pravosuña - Uprava 
za zatvorski sustav 

 
 

Ured za suzbijanje 
zlouporabe droga, 

Ministarstvo 
zdravlja, 

Ministarstvo 
socijalne politike i 
mladih, Hrvatski 
zavod za javno 

zdravstvo, službe 
za zaštitu 
mentalnog 

zdravlja, prevenciju 
i izvanbolničko 

liječenje ovisnosti, 

Sredstva  
Državnog 

proračuna RH 
za rad 

Ministarstva i 
ostalih 

mjerodavnih 
državnih tijela 

prema 
godišnjem 
proračunu 
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organizacije 
civilnog društva 

POKAZATELJI PROVEDBE: 1. Broj uključenih službi i organizacija civilnog društva u tretman zatvorenika, broj kaznenih 
 tijela gdje su službe uključene te broj uključenih službi i organizacija civilnog društva  
2. Unaprijeñena suradnja i broj održanih sastanaka 
3. Izrañene smjernice i osigurana njihova primjena 

 
 
Mjera 3.  Dragovoljno utvrñivanje serološkog statusa na hepatitise i testiranje na HIV zatvorenika u sklopu rada 

Savjetovališta za virusne hepatitise u kojemu se testiranje provodi i za službenike zatvorskog sustava, te 
provoditi edukaciju, cijepljenje i liječenje ciljane populacije. 

 
 
4.1.3.3. Rad s ovisnicima u sklopu probacijskog sustava 
 
Cilj 1.:  Povećati broj mjera i sankcija koje se u društvenoj zajednici provode prema punoljetnim ovisnicima - 

počiniteljima kaznenih djela i unaprijediti njihovo izvršavanje. 
 

PROVEDBENE AKTIVNOSTI ROKOVI 
IZVRŠENJA 

NOSITELJI 
 

SURADNICI U 
PROVEDBI 

FINANCIJSKA 
SREDSTVA 

1. Provoditi dragovoljna testiranja 
zatvorenika ovisnika na HIV.  
 

Kontinuirano od 
2012. do 31. 

prosinca 2014. 
 
 

Ministarstvo 
pravosuña 
Uprava za 

zatvorski sustav 

Referentni centar 
Infektivne klinike „dr. 

Fran Mihaljević“, 
Ministarstvo zdravlja 

Sredstva  
Državnog proračuna RH za 

rad Ministarstva i ostalih 
mjerodavnih državnih tijela 

prema godišnjem proračunu 

2. Provoditi edukaciju zatvorenika 
u manjim skupinama i 
individualno u sklopu 
Savjetovališta za virusne 
hepatitise. 

Kontinuirano od 
2012. do 31. 

prosinca 2014.  
 
 

Ministarstvo 
pravosuña 
Uprava za 

zatvorski sustav 

Referentni centar 
Infektivne klinike 

„dr. Fran Mihaljević“, 
Ministarstvo zdravlja, 
organizacije civilnog 

društva 

Sredstva  
Državnog proračuna RH za 

rad Ministarstva i ostalih 
mjerodavnih državnih tijela 

prema godišnjem proračunu 

3. Provoditi dobrovoljno 
dijagnosticiranje, cijepljenje i 
liječenje zatvorenika na markere 
virusnih hepatitisa u sklopu 
Savjetovališta za virusne 
hepatitise u kaznionicama i 
zatvorima. 

Kontinuirano od 
2012. do 31. 

prosinca 2014.  
 

Ministarstvo 
pravosuña 
Uprava za 

zatvorski sustav 

Referentni centar 
Infektivne klinike „dr. 

Fran Mihaljević“, 
Ministarstvo zdravlja, 
organizacije civilnog 

društva 

Sredstva  
Državnog proračuna RH za 

rad Ministarstva i ostalih 
mjerodavnih državnih tijela 

prema godišnjem proračunu 

4. Voñenje registra oboljelih od 
hepatitisa i HIV- a Savjetovališta 
za virusne hepatitise. 

Kontinuirano od 
2012. do 31. 

prosinca 2014.  
 

Ministarstvo 
pravosuña 
Uprava za 

zatvorski sustav 

Referentni centar 
Infektivne klinike „dr. 

Fran Mihaljević“, 
Ministarstvo zdravlja 

Sredstva  
Državnog proračuna RH za 

rad Ministarstva i ostalih 
mjerodavnih državnih tijela 

prema godišnjem proračunu 

POKAZATELJI PROVEDBE: 1. Broj provedenih testiranja na HIV i broj zatvorenika koji su testirani 
2. Broj i vrsta održanih edukacija 
3. Broj zatvorenika koji su testirani i cijepljeni na virusni hepatitis i broj liječenih zatvorenika u 

sklopu savjetovališta 
4. Broj zatvorenika u registru  
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Mjera 1.  Provoditi aktivnosti na stvaranju preduvjeta za kvalitetan rad s ovisnicima u društvenoj zajednici u sklopu 
probacijskog sustava. 

 

PROVEDBENE AKTIVNOSTI ROKOVI 
IZVRŠENJA 

NOSITELJI SURADNICI U 
PROVEDBI 

FINANCIJSKA 
SREDSTVA 

1. Provesti izobrazbu 
probacijskih službenika. 

Do 31. prosinca 
2013. 

Ministarstvo 
pravosuña – Uprava 

za probaciju i podršku 
žrtvama i svjedocima 

Ministarstvo zdravlja, 
Ministarstvo socijalne 

politike i mladih, 
Hrvatski zavod za 
javno zdravstvo i 
službe za zaštitu 

mentalnog zdravlja, 
prevenciju i 

izvanbolničko liječenje 
ovisnosti, organizacije 

civilnog društva 

Sredstva  
Državnog proračuna 

RH za rad 
Ministarstva i ostalih 
mjerodavnih državnih 
tijela prema godišnjem 

proračunu 

2. Uspostaviti i razvijati različite 
oblike suradnje s 
predstavnicima državnih tijela, 
zdravstvenih i drugih javnih 
ustanova i nevladinim 
sektorom. 

Kontinuirano od 
2012. do 31. 

prosinca 2014. 

Ministarstvo 
pravosuña – Uprava 

za probaciju i podršku 
žrtvama i svjedocima 

Ministarstvo zdravlja, 
Ministarstvo socijalne 

politike i mladih, 
Hrvatski zavod za 
javno zdravstvo i 
službe za zaštitu 

mentalnog zdravlja, 
prevenciju i 

izvanbolničko liječenje 
ovisnosti, organizacije 

civilnog društva 

Sredstva  
Državnog proračuna 

RH za rad 
Ministarstva i ostalih 
mjerodavnih državnih 
tijela prema godišnjem 

proračunu 

3. Uključivati ovisnike u 
obavljanje probacijskih poslova 
i prikupljati podatke o 
ovisnicima u sklopu probacije. 

Kontinuirano od 
2012. do 31. 

prosinca 2014. 

Ministarstvo 
pravosuña – Uprava 

za probaciju i podršku 
žrtvama i svjedocima 

Ministarstvo zdravlja, 
Ministarstvo socijalne 

politike i mladih, 
Hrvatski zavod za 
javno zdravstvo i 
službe za zaštitu 

mentalnog zdravlja, 
prevenciju i 

izvanbolničko liječenje 
ovisnosti, organizacije 

civilnog društva 

Sredstva  
Državnog proračuna 

RH za rad 
Ministarstva i ostalih 
mjerodavnih državnih 
tijela prema godišnjem 

proračunu 

POKAZATELJI PROVEDBE: 1. Broj održanih seminara i broj službenika obuhvaćenih seminarima 
2. Broj održanih sastanaka vezanih uz uspostavljanje i razvoj suradnje 
3. Broj ovisnika uključenih u obavljanje probacijskih poslova 

 
Cilj 2.:  Poboljšati provedbu liječenja, rehabilitacije i socijalne integracije ovisnika počinitelja kaznenih djela u 

društvenoj zajednici. 
 
Mjera 2.  Provoditi mjere/sankcije izrečene ovisnicima, punoljetnim počiniteljima kaznenih djela, a čije je izvršavanje 

u djelokrugu probacijskog sustava. 
 

PROVEDBENE AKTIVNOSTI ROKOVI 
IZVRŠENJA 

NOSITELJI SURADNICI U 
PROVEDBI 

FINANCIJSKA 
SREDSTVA 

1. Organizirati i nadzirati Kontinuirano od Ministarstvo Ministarstvo zdravlja, Sredstva 
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mjere/obveze liječenja od 
ovisnosti izrečenih od državnih 
odvjetnika/sudaca. 

2012. do 31. 
prosinca 2014. 

pravosuña – Uprava 
za probaciju i podršku 
žrtvama i svjedocima 

Ministarstvo socijalne 
politike i mladih, 

Hrvatski zavod za 
javno zdravstvo i 
službe za zaštitu 

mentalnog zdravlja, 
prevenciju i 

izvanbolničko liječenje 
ovisnost, organizacije 

civilnog društva 

Državnog proračuna 
RH za rad 

Ministarstva i ostalih 
mjerodavnih državnih 
tijela prema godišnjem 

proračunu 

2. Nadzirati liječenje od 
ovisnosti tijekom uvjetnog 
otpusta osuñenika. 

Kontinuirano od 
1.siječnja 2013. do 
31. prosinca 2014. 

Ministarstvo 
pravosuña – Uprava 

za probaciju i podršku 
žrtvama i svjedocima 

Ministarstvo 
pravosuña - Uprava 
za zatvorski sustav, 

Ministarstvo zdravlja, 
Ministarstvo socijalne 

politike i mladih, 
Hrvatski zavod za 
javno zdravstvo i 
službe za zaštitu 

mentalnog zdravlja, 
prevenciju i 

izvanbolničko liječenje 
ovisnost, organizacije 

civilnog društva 

Sredstva 
Državnog proračuna 

RH za rad 
Ministarstva i ostalih 
mjerodavnih državnih 
tijela prema godišnjem 

proračunu 

POKAZATELJI PROVEDBE:  1. Broj nadziranih mjera/obveza liječenja osuñenika u zajednici 
2. Broj ovisnika pod nadzorom probacijskog sustava uključenih u liječenje tijekom uvjetnog 

otpusta i godišnja evaluacija provedenog s osvrtom na potrebna poboljšanja 

 
4.1.4. Programi smanjenja štete nastale zlouporabom droga 
 
Cilj 1. Unaprijediti programe smanjenja štete i kontinuirano provoditi postojeće programe smanjenja štete.  
 
Mjera 1.  Razvijati nove pristupe i programe smanjenja štete, njegovati integrativni pristup u pružanju usluga te 
poticati suradnju svih relevantnih partnera u provedbi programa.  
 

PROVEDBENE AKTIVNOSTI 
ROKOVI 

IZVRŠENJA 
NOSITELJI 

 
SURADNICI U 

PROVEDBI 
FINANCIJSKA 

SREDSTVA 

1. Provesti analizu stanja primjene 
programa smanjenja štete kako bi se 
utvrdili razlozi nedovoljne pokrivenosti 
pojedinih područja tim programima te 
proširiti provedbu tih programa na 
područja na kojima nisu do sada bili 
zastupljeni. 

Kontinuirano 
od 2012. do 31. 
prosinca 2014. 

 

Ured za 
suzbijanje 
zlouporabe 

droga, 
Hrvatski Crveni 

križ 

Ministarstvo zdravlja,  
organizacije civilnog 
društva koje se bave 

programima smanjenja 
štete  

Sredstva 
Državnog proračuna 
RH za rad Ureda i 

ostalih mjerodavnih 
državnih tijela prema 
godišnjem proračunu 

2. Potaknuti kreiranje i provedbu 
programa namijenjenih konzumentima 
droga koji posjećuju noćne 
klubove/velike glazbene festivale. 

Kontinuirano 
od 2012. do 31. 
prosinca 2014. 

Ured za 
suzbijanje 
zlouporabe 

droga, 
Hrvatski Crveni 

križ 

Ministarstvo zdravlja,  
organizacije civilnog 
društva koje se bave 

programima smanjenja 
štete  

Sredstva 
Državnog proračuna 
RH za rad Ureda i 

ostalih mjerodavnih 
državnih tijela prema 
godišnjem proračunu 
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3. Potaknuti razvijanje integrativnog 
pristupa u provedbi programa 
smanjenja štete (socio-ekonomske 
intervencije (hrana, odjeća, higijena), 
intervencije savjetovanja i 
psihosocijalnog tretmana) i otvaranju 
prihvatilišta za ovisnike beskućnike. 
 
 
 

Kontinuirano 
od 2012. do  
31. prosinca 

2014. 
 

Ministarstvo 
zdravlja, 

Ministarstvo 
socijalne politike 

i mladih, 
Ured za 

suzbijanje 
zlouporabe 

droga, 
Hrvatski Crveni 

križ 

 Organizacije civilnog 
društva koje se bave 

programima smanjenja 
štete 

Sredstva 
Državnog proračuna 

RH za rad 
ministarstava i 

ostalih mjerodavnih 
državnih tijela prema 
godišnjem proračunu 

4. Financijski podržati provedbu 
programa smanjenja štete i unaprijediti 
suradnju državne uprave i nevladinih 
organizacija koje se bave programima 
smanjenja štete.  

Kontinuirano 
od 2012. do  
31. prosinca 

2014. 
 

Ministarstvo 
zdravlja, 
Ured za 

suzbijanje 
zlouporabe 

droga, 
Hrvatski Crveni 

križ 

Organizacije civilnog 
društva koje se bave 

programima smanjenja 
štete  

Sredstva 
Državnog proračuna 

RH za rad 
Ministarstva i ostalih 

mjerodavnih 
državnih tijela prema 
godišnjem proračunu 

5. Kontinuirano provoditi programe 
smanjenja štete kao što je podjela 
čistog pribora intravenoznim 
ovisnicima, vanjski rad s ovisnicima i 
savjetovanje, te poticati otvaranje drop 
in centara.  

Kontinuirano 
od 2012. do  
31. prosinca 

2014. 

Ministarstvo 
zdravlja, 

Ministarstvo 
socijalne politike 

i mladih, 
Hrvatski Crveni 

križ 

Organizacije civilnog 
društva koje se bave 

programima smanjenja 
štete 

Sredstva 
Državnog proračuna 

RH za rad 
ministarstava i 

ostalih mjerodavnih 
državnih tijela prema 

godišnjem 
proračunu, lutrijska 

sredstva 

6. Unaprijediti rad i potaknuti otvaranje 
savjetovališta za dobrovoljno i 
anonimno testiranje na HIV, B i C 
hepatitis. 

Kontinuirano 
od 2012. do  
31. prosinca 

2014. 

Ministarstvo 
zdravlja, 

Hrvatski zavod 
za javno 

zdravstvo, 
Hrvatski Crveni 

križ 

Županijski zavodi za 
javno zdravstvo 

 

Sredstva 
Državnog proračuna 

RH za rad 
Ministarstva i ostalih 

mjerodavnih 
državnih tijela prema 

godišnjem 
proračunu, lutrijska 

sredstva 

7. Provesti testiranja brzim testovima 
na HIV i hepatitis. 

Kontinuirano 
od 2012. do  
31. prosinca 

2014. 

Ministarstvo 
zdravlja, 

Hrvatski zavod 
za javno 

zdravstvo, 
Hrvatski Crveni 

križ 

Organizacije civilnog 
društva koje se bave 

programima smanjenja 
štete 

Sredstva 
Državnog proračuna 

RH za rad 
Ministarstva i ostalih 

mjerodavnih 
državnih tijela prema 

godišnjem 
proračunu, lutrijska 

sredstva 

POKAZATELJI PROVEDBE: 
 

1. Izvršene analize rasprostranjenosti programa smanjenja štete i proširenje 
pokrivenosti pojedinih područja tim programima  

2. Uspostavljeni novi programi smanjenja štete namijenjeni konzumentima droga koji 
posjećuju noćne klubove 

3. Broj uspostavljenih integrativnih programa smanjenja štete i broj prihvatilišta za 
ovisnike 
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4. Unaprijeñena suradnja s organizacijama civilnog društva koje provode programe 
smanjenja štete, broj i vrsta financiranih programa koje provode organizacije 
civilnog društva i iznos utrošenih financijskih sredstava 

5. Broj podijeljenog čistog pribora, broj uključenih ovisnika u programe i broj novih 
drop in centara  

6. Broj savjetovanja i izvršenih anonimnih testiranja 
7. Broj provedenih testiranja na HIV i hepatitis 

 
 
4.1.5. Resocijalizacija i društvena reintegracija ovisnika  
 
Cilj 1.  Poboljšati uključivanje bivših ovisnika u društvo na svim područjima, posebno s ciljem razvijanja radno- 

socijalnih vještina, poticanja obrazovanja i zapošljavanja te uključivanja u različite kulturne, sportske i 
edukativne aktivnosti. 

 
Mjera 1.  Provoditi Projekt resocijalizacije ovisnika o drogama koji su završili neki od programa rehabilitacije i 

odvikavanja od ovisnosti u terapijskoj zajednici ili zatvorskom sustavu, te ovisnika koji su u izvanbolničkom 
tretmanu i duže vrijeme stabilno održavaju apstinenciju i pridržavaju se propisanog načina liječenja u svim 
županijama u Republici Hrvatskoj i osmišljavati i provoditi druge programe za resocijalizaciju ovisnika i 
konzumenata droga.  

 

PROVEDBENE AKTIVNOSTI ROKOVI 
IZVRŠENJA 

NOSITELJI 
 

SURADNICI U PROVEDBI 
 

FINANCIJSKA 
SREDSTVA 

1. Koordinirati i pratiti provedbu Projekta 
resocijalizacije ovisnika o drogama 
sukladno Protokolu suradnje i 
postupanja mjerodavnih državnih 
tijela, ustanova i organizacija civilnog 
društva u provedbi Projekta: 

- organizirati radne sastanke s 
predstavnicima ovlaštenih državnih tijela i 
drugih subjekata uključenih u provedbu 
Projekta 
- dva puta na godinu prikupljati podatke i 
izrañivati izvješća o provedbi Projekta  
- sukladno analizi izvješća i potrebama 
davati prijedloge Vladi RH za usklañivanje i 
nadopune Projekta i Protokola.  
 

Kontinuirano od 
2012. do 31. 

prosinca 2014. 
 

Ured za 
suzbijanje 

zlouporabe droga  
 
 

Ministarstvo zdravlja, 
Ministarstvo socijalne politike i 
mladih, Ministarstvo znanosti, 

obrazovanja i sporta, 
Ministarstvo rada i 

mirovinskoga sustava, 
Ministarstvo poduzetništva i 

obrta, Ministarstvo pravosuña 
- Uprava za zatvorski sustav, 

Hrvatski zavod za 
zapošljavanje, Hrvatski zavod 
za javno zdravstvo, jedinice 

lokalne i područne 
(regionalne) samouprave, 

centri za socijalnu skrb, službe 
za zaštitu mentalnog zdravlja, 

prevenciju i izvanbolničko 
liječenje ovisnosti županijskih 
zavoda za javno zdravstvo, 

područne službe HZZ-a, 
udruge poslodavaca i 

organizacije civilnog društva 

Sredstva 
Državnog 

proračuna RH 
za rad Ureda i 

ostalih 
mjerodavnih 

državnih tijela 
prema 

godišnjem 
proračunu i 
proračuni 

jedinica lokalne i 
područne 

(regionalne) 
samouprave 

2. Provoditi promidžbu i predstavljati 
Projekt županijskim povjerenstvima, 
gospodarstvenicima, u javnim 
medijima i svim ostalim relevantnim 
institucijama s ciljem senzibiliziranja 
javnosti za njegovu provedbu. 

 

Kontinuirano od 
2012. do 31. 

prosinca 2014. 
. 
 

Ured za 
suzbijanje 

zlouporabe droga 
 
 

Ministarstvo zdravlja, 
Ministarstvo socijalne politike i 
mladih, Ministarstvo znanosti, 

obrazovanja i sporta, 
Ministarstvo rada i 

mirovinskoga sustava, 
Ministarstvo poduzetništva i 

Sredstva 
Državnog 

proračuna RH 
za rad Ureda i 

ostalih 
mjerodavnih 

državnih tijela 
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 obrta, Ministarstvo pravosuña 
- Uprava za zatvorski sustav, 

Hrvatski zavod za 
zapošljavanje, Hrvatski zavod 
za javno zdravstvo, jedinice 

lokalne i područne 
(regionalne) samouprave, 

županijska povjerenstva za 
suzbijanje zlouporabe droga, 

centri za socijalnu skrb, službe 
za zaštitu mentalnog zdravlja, 

prevenciju i izvanbolničko 
liječenje ovisnosti županijskih 
zavoda za javno zdravstvo, 

područne službe HZZ-a, 
Hrvatska gospodarska 

komora, Hrvatska obrtnička 
komora, Hrvatska udruga 
poslodavaca, predstavnici 

udruga, sindikata i 
poslodavaca, organizacije 

civilnog društva i javni mediji  

prema 
godišnjem 
proračunu i 
proračuni 

jedinica lokalne i 
područne 

(regionalne) 
samouprave 

3. Organizirati sastanke s 
predstavnicima jedinica lokalne i 
područne (regionalne) samouprave i 
na temelju analize stanja o broju 
rehabilitiranih ovisnika, njihovoj 
motiviranosti za obrazovanje i 
zapošljavanje te potrebama tržišta 
rada u pojedinim županijama 
predlagati mjere za provedbu projekta 
resocijalizacije na razini lokalne 
zajednice. 

Kontinuirano od 
2012. do 31. 

prosinca 2014. 
 

Ured za 
suzbijanje 
zlouporabe 

droga,  
jedinice lokalne i 

područne 
(regionalne) 
samouprave, 
županijska 

povjerenstva za 
suzbijanje 

zlouporabe droga 

Ministarstvo zdravlja, 
Ministarstvo socijalne politike i 
mladih, Ministarstvo znanosti, 

obrazovanja i sporta, 
Ministarstvo rada i 

mirovinskoga sustava, 
Ministarstvo poduzetništva i 

obrta, Ministarstvo pravosuña 
- Uprava za zatvorski sustav, 

Hrvatski zavod za 
zapošljavanje, Hrvatski zavod 
za javno zdravstvo, centri za 

socijalnu skrb, službe za 
zaštitu mentalnog zdravlja, 
prevenciju i izvanbolničko 

liječenje ovisnosti županijskih 
zavoda za javno zdravstvo, 

područne službe HZZ-a i 
organizacije civilnog društva 

Sredstva 
Državnog 

proračuna RH 
za rad Ureda i 

ostalih 
mjerodavnih 

državnih tijela 
prema 

godišnjem 
proračunu i 
proračuni 

jedinica lokalne i 
područne 

(regionalne) 
samouprave 

4. Osmišljavati i provoditi programe 
izobrazbe i stručne prekvalifikacije 
ovisnika o drogama na temelju 
relevantnih statističkih pokazatelja o 
stručnoj spremi ovisnika i njihovoj 
motiviranosti za doškolovanje te 
sukladno potrebama tržišta rada. 

 

Kontinuirano od 
2012. do 31. 

prosinca 2014. 
. 

Ured za 
suzbijanje 
zlouporabe 

droga, 
Ministarstvo 

znanosti, 
obrazovanja i 

sporta 

Ministarstvo zdravlja, 
Ministarstvo socijalne politike i 

mladih, Ministarstvo 
pravosuña - Uprava za 

zatvorski sustav, Hrvatski 
zavod za zapošljavanje, 
Hrvatski zavod za javno 

zdravstvo, jedinice lokalne i 
područne (regionalne) 

samouprave, županijska 
povjerenstva za suzbijanje 
zlouporabe droga, centri za 

socijalnu skrb, službe za 
zaštitu mentalnog zdravlja, 

Sredstva 
Državnog 

proračuna RH 
za rad Ureda i 

ostalih 
mjerodavnih 

državnih tijela 
prema 

godišnjem 
proračunu i 
proračuni 

jedinica lokalne i 
područne 

(regionalne) 
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prevenciju i izvanbolničko 
liječenje ovisnosti županijskih 
zavoda za javno zdravstvo, 

područne službe HZZ-a i 
organizacije civilnog društva 

samouprave 

5. Na temelju Zbirke osobnih podataka o 
korisnicima Projekta, koja se vodi pri 
Uredu, pratiti provoñenje individualnih 
programa resocijalizacije, provoditi 
evaluaciju i izrañivati izvješća o 
provoñenju individualnih programa.  

Kontinuirano od 
2012. do 31. 

prosinca 2014. 
 

Ured za 
suzbijanje 

zlouporabe droga 

Domovi za ovisnike, terapijske 
zajednice, zatvorske 

ustanove, centri za socijalnu 
skrb, Hrvatski zavod za 
zapošljavanje, područne 
službe HZZ-a, službe za 

zaštitu mentalnog zdravlja, 
prevenciju i izvanbolničko 

liječenje ovisnosti županijskih 
zavoda za javno zdravstvo 

Sredstva 
Državnog 

proračuna RH 
za rad Ureda i 

ostalih 
mjerodavnih 

državnih tijela 
prema 

godišnjem 
proračunu i 
proračuni 

jedinica lokalne i 
područne 

(regionalne) 
samouprave 

6. Izraditi prijedlog mjera za poticanje 
obrazovanja i zapošljavanja liječenih 
ovisnika kroz Nacionalne planove za 
poticanje zapošljavanja za 2013.– 
2014. godinu te provoditi mjere 
usmjerene liječenim ovisnicima iz 
Nacionalnog plana za 2012. godinu s 
posebnim naglaskom na mjere 
uključivanja u programe javnog rada. 

Kontinuirano od 
2012. do 31. 

prosinca 2014. 

Hrvatski zavod za 
zapošljavanje, 

područne službe 
HZZ-a, Ured za 

suzbijanje 
zlouporabe droga 

Ministarstvo rada i 
mirovinskoga sustava, 

Ministarstvo poduzetništva i 
obrta, Ministarstvo znanosti, 

obrazovanja i sporta, 
Ministarstvo zdravlja, Ured za 
suzbijanje zlouporabe droga, 
jedinice lokalne i područne 
(regionalne) samouprave, 
centri za socijalnu skrb, 
udruge poslodavaca i 

organizacije civilnog društva 

Sredstva 
Državnog 

proračuna RH 
za rad 

ministarstava i 
ostalih 

mjerodavnih 
državnih tijela 

prema 
godišnjem 
proračunu i 
proračuni 

jedinica lokalne i 
područne 

(regionalne) 
samouprave 

7. Provoditi projekte socijalnog 
zadružnog poduzetništva liječenih 
ovisnika s ciljem poticanja njihovog 
samozapošljavanja, te putem 
sastanaka i edukacija poticati 
osnivanje zadruga za socijalno - 
zadružno poduzetništvo liječenih 
ovisnika.  

 

 
Kontinuirano 

od 2012. do 31. 
prosinca 2014. 

 
Ministarstvo 

poduzetništva i 
obrta, Ured za 

suzbijanje 
zlouporabe droga  

Ministarstvo socijalne politike i 
mladih, Hrvatski zavod za 

zapošljavanje, jedinice lokalne 
i područne (regionalne) 
samouprave, centri za 

socijalnu skrb, Hrvatski savez 
zadruga, udruge poslodavaca 
i organizacije civilnog društva 

Sredstva 
Državnog 

proračuna RH 
za rad 

Ministarstva i 
ostalih 

mjerodavnih 
državnih tijela 

prema 
godišnjem 
proračunu i 
proračuni 

jedinica lokalne i 
područne 

(regionalne) 
samouprave 
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8. Pružati psiho-socijalnu podršku 
maloljetnicima i drugim osobama po 
povratku s liječenja ili izlasku iz 
domova i zatvora kroz učenje 
socijalnih vještina, te poticanje 
izobrazbe i zapošljavanja, 
prekvalifikacije, uključivanja u različite 
kulturne, sportske i edukativne 
aktivnosti.  

 

Kontinuirano 
od 2012. do 31. 
prosinca 2014. 

Ministarstvo 
socijalne politike i 

mladih 

 Centri za socijalnu skrb, 
Hrvatski zavod za 

zapošljavanje, područne 
službe HZZ-a, službe za 

zaštitu mentalnog zdravlja, 
prevenciju i izvanbolničko 

liječenje ovisnosti županijskih 
zavoda za javno zdravstvo i 
organizacije civilnog društva 

Sredstva 
Državnog 

proračuna RH 
za rad 

Ministarstva i 
ostalih 

mjerodavnih 
državnih tijela 

prema 
godišnjem 
proračunu 

9. Financirati projekte i programe 
organizacija civilnog društva koje 
provode programe resocijalizacije 
ovisnika o drogama te vršiti evaluaciju 
tih programa.  

Kontinuirano 
od 2012. do  
31. prosinca 

2014. 

Ured za 
suzbijanje 

zlouporabe droga  

Ministarstvo zdravlja, 
Ministarstvo socijalne politike i 

mladih, Ministarstvo rada i 
mirovinskoga sustava, 

Ministarstvo poduzetništva i 
obrta, Ministarstvo pravosuña 
- Uprava za zatvorski sustav, 

Hrvatski zavod za 
zapošljavanje, Hrvatski zavod 
za javno zdravstvo, jedinice 

lokalne i područne 
(regionalne) samouprave, 

županijska povjerenstva za 
suzbijanje zlouporabe droga i 
organizacije civilnog društva 

Sredstva 
Državnog 

proračuna RH 
za rad Ureda i 

ostalih 
mjerodavnih 

državnih tijela 
prema 

godišnjem 
proračunu i 
proračuni 

jedinica lokalne i 
područne 

(regionalne) 
samouprave 

10. Provoditi mjere za poticanje 
zapošljavanja liječenih ovisnika: 
profesionalno usmjeravanje, 
informiranje i savjetovanje; procjena 
psihofizičkih mogućnosti u svrhu 
zapošljavanja, financiranje ili 
sufinanciranje zapošljavanja.  

Kontinuirano od 
2012. do 31. 

prosinca 2014. 

Hrvatski zavod za 
zapošljavanje, 

područne službe 
HZZ-a, 

Ministarstvo rada 
i mirovinskog 

sustava 

Ured za suzbijanje zlouporabe 
opojnih droga, Ministarstvo 

zdravlja, Ministarstvo socijalne 
politike i mladih, Ministarstvo 

pravosuña - Uprava za 
zatvorski sustav, Ministarstvo 
poduzetništva i obrta, jedinice 

lokalne i područne 
(regionalne) samouprave, 
centri za socijalnu skrb, 
udruge poslodavaca i 
nevladine organizacije 

Sredstva 
Državnog 

proračuna RH 
za rad 

Ministarstva i 
ostalih 

mjerodavnih 
državnih tijela 

prema 
godišnjem 
proračunu 
i proračuni 

jedinica lokalne i 
područne 

(regionalne) 
samouprave 

11. Provoditi mjere za poticanje 
obrazovanja: profesionalno 
usmjeravanje, informiranje i 
savjetovanje, procjena psihofizičkih 
mogućnosti u svrhu obrazovanja, 
identifikacija obrazovnih potreba, 
financiranje ili sufinanciranje 
obrazovanja.  

Kontinuirano 
od 2012. do  
31. prosinca 

2014. 

Hrvatski zavod za 
zapošljavanje, 

područne službe 
HZZ-a, 

Ministarstvo 
znanosti, 

obrazovanja i 
sporta, 

Ministarstvo rada 
i mirovinskoga 

sustava 

Ured za suzbijanje zlouporabe 
droga, Ministarstvo zdravlja, 

Ministarstvo socijalne politike i 
mladih, Ministarstvo 

pravosuña - Uprava za 
zatvorski sustav, jedinice 

lokalne i područne 
(regionalne) samouprave, 
zavodi i centri za socijalnu 
skrb, udruge poslodavaca i 

organizacije civilnog društva 

Sredstva 
Državnog 

proračuna RH 
za rad 

ministarstava i 
ostalih 

mjerodavnih 
državnih tijela 

prema 
godišnjem 
proračunu 
i proračuni 
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jedinica lokalne i 
područne 

(regionalne) 
samouprave 

12. Omogućiti ovisnicima koji su u 
nekom od tretmana liječenja ili onima 
koji su uspješno završili neki od 
tretmana liječenja završetak stručne 
prekvalifikacije ili srednjoškolskog 
obrazovanja. 

Kontinuirano 
od 2012. do  
31. prosinca 

2014. 
 

Ministarstvo 
znanosti, 

obrazovanja i 
sporta 

Ministarstvo zdravlja, 
Ministarstvo socijalne politike i 

mladih, Ministarstvo rada i 
mirovinskoga sustava, 

Ministarstvo poduzetništva i 
obrta, Ministarstvo pravosuña 
- Uprava za zatvorski sustav, 

Hrvatski zavod za 
zapošljavanje, Hrvatski zavod 
za javno zdravstvo, jedinice 

lokalne i područne 
(regionalne) samouprave, 

županijska povjerenstva za 
suzbijanje zlouporabe droga, 

centri za socijalnu skrb, službe 
za zaštitu mentalnog zdravlja, 

prevenciju i izvanbolničko 
liječenje ovisnosti županijskih 
zavoda za javno zdravstvo, 

područne službe HZZ-a i 
organizacije civilnog društva 

 
Sredstva 
Državnog 

proračuna RH 
za rad 

Ministarstva i 
ostalih 

mjerodavnih 
državnih tijela 

prema 
godišnjem 
proračunu 
i proračuni 

jedinica lokalne i 
područne 

(regionalne) 
samouprave 

13. Osigurati dosljedno i 
kontinuirano provoñenje Projekta 
resocijalizacije ovisnika o drogama u 
zatvorskom sustavu.  

- Provoñenje anketiranja u zatvorima i 
kaznionicama i izrada popisa 
zatvorenika ovisnika zainteresiranih za 
programe doškolovanja, 
prekvalifikacije i zapošljavanja 

- Provoñenje psihologijskog testiranja i 
obrada liječnika medicine rada u svrhu 
utvrñivanja radne i zdravstvene 
sposobnosti 

- Organiziranje programa izobrazbe u 
kaznionicama i zatvorima 

- Praćenje individualnog programa 
resocijalizacije, izrada izvješća i 
dostavljanje obrazaca za praćenje u 
Zbirku osobnih podataka u Uredu 

- Uspostavljanje modela suradnje s 
centrima za socijalnu skrb i područnim 
službama HZZ-a prilikom otpusta 
ovisnika iz zatvora i nastavka 
školovanja 

- Organiziranje promidžbenih aktivnosti 
s ciljem predstavljanja Projekta i 
poticanja zapošljavanja ovisnika 
zatvorenika 

. 
Kontinuirano 
od 2012. do 
31. prosinca 

2014. 
 

Ministarstvo 
pravosuña - 
Uprava za 

zatvorski sustav 

Ministarstvo znanosti, 
obrazovanja i sporta, Ured za 
suzbijanje zlouporabe droga, 

Ministarstvo zdravlja, 
Ministarstvo socijalne politike i 

mladih, Ministarstvo rada i 
mirovinskoga sustava, 

Ministarstvo poduzetništva i 
obrta, Hrvatski zavod za 

zapošljavanje, Hrvatski zavod 
za javno zdravstvo, jedinice 

lokalne i područne 
(regionalne) samouprave, 

županijska povjerenstva za 
suzbijanje zlouporabe droga, 

centri za socijalnu skrb, službe 
za zaštitu mentalnog zdravlja, 

prevenciju i izvanbolničko 
liječenje ovisnosti županijskih 
zavoda za javno zdravstvo, 

područne službe HZZ-a, 
odgojno-obrazovne ustanove i 
organizacije civilnog društva 

Sredstva 
Državnog 

proračuna RH 
za rad 

Ministarstva i 
ostalih 

mjerodavnih 
državnih tijela 

prema 
godišnjem 
proračunu 
i proračuni 

jedinica lokalne i 
područne 

(regionalne) 
samouprave 
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14. Poticati osnivanje stambenih 
zajednica za ovisnike koji se nakon 
uspješno završenog programa 
resocijalizacije i rehabilitacije ne 
mogu vratiti u svoju obitelj i nemaju 
riješeno stambeno pitanje.  

Kontinuirano 
od 2012. do  
31. prosinca 

2014. 

Jedinice lokalne i 
područne 

(regionalne) 
samouprave, 

Ured za 
suzbijanje 
zlouporabe 

droga, 
Ministarstvo 

socijalne politike i 
mladih 

Organizacije civilnog društva Sredstva 
Državnog 

proračuna RH 
za rad 

Ministarstva i 
ostalih 

mjerodavnih 
državnih tijela 

prema 
godišnjem 
proračunu 
i proračuni 

jedinica lokalne i 
područne 

(regionalne) 
samouprave 

15. Provoditi resocijalizaciju 
maloljetnih i mlañih punoljetnih 
počinitelja prekršajnih i kaznenih djela 
u vezi sa zlouporabom droga tijekom 
provoñenja alternativnih mjera. 

Kontinuirano 
od 2012. do  
31. prosinca 

2014. 

Ministarstvo 
socijalne politike i 

mladih 

Ured za suzbijanje zlouporabe 
droga, Centri za socijalnu 
skrb, organizacije civilnog 

društva 

Sredstva 
Državnog 

proračuna RH 
za rad 

Ministarstva i 
ostalih 

mjerodavnih 
državnih tijela 

prema 
godišnjem 
proračunu 
i proračuni 

jedinica lokalne i 
područne 

(regionalne) 
samouprave 

POKAZATELJI PROVEDBE: 1. Broj održanih sastanaka, uspostavljeni uspješni modeli koordinacije i praćenja 
provedbe Projekta, usklañeni Projekt i Protokol sukladno potrebama i evaluacija 
provedbe Projekta 

2. Broj i vrsta organiziranih promidžbenih aktivnosti 
3. Broj i vrsta programa resocijalizacije uspostavljenih na razini jedinica lokalne i 

područne (regionalne) samouprave 
4. Broj i vrsta programa izobrazbe i stručne prekvalifikacije i broj uključenih ovisnika  
5. Izvješća iz Zbirke osobnih podataka o korisnicima Projekta i rezultati evaluacije 
6. Izrañen prijedlog mjera za poticanje zapošljavanja i obrazovanja liječenih ovisnika za 

Nacionalni plan za poticanje zapošljavanja za 2013.-2014. godinu 
7. Broj organiziranih sastanaka i edukacija s ciljem poticanja osnivanja zadruga, broj 

osnovanih zadruga liječenih ovisnika, visina dodijeljenih sredstava zadrugama i broj 
zaposlenih ovisnika u zadrugama 

8. Broj uključenih maloljetnika i drugih osoba u programe psihosocijalne podrške i 
resocijalizacije nakon izlaska iz domova i zatvora i vrsta pruženih usluga 

9. Broj i vrsta financiranih projekata/programa organizacija civilnog društva, visina 
sredstava i broj uključenih ovisnika u te programe 

10. Broj ovisnika uključenih u mjere za poticanje zapošljavanja, vrsta pruženih usluga, 
broj ukupno zaposlenih ovisnika 

11. Broj ovisnika uključenih u mjere za poticanje obrazovanja, vrsta pruženih usluga, 
ukupan broj ovisnika uključenih u obrazovne aktivnosti 
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12. Broj ovisnika kojima je omogućeno završavanje osnovnoškolskog i srednjoškolskog 
obrazovanja 

13. Uspostavljena kontinuirana provedba Projekta u zatvorskom sustavu, broj ovisnika 
uključenih u Projekt u zatvorima i kaznionicama i vrsta pruženih usluga 

14. Broj osnovanih stambenih zajednica, vrste programa i broj uključenih ovisnika 
Broj maloljetnika i mlañih punoljetnika prema kojima je realizirana alternativna mjera 

 
 
4.2. SMANJENJE PONUDE DROGA 
 
4.2.1. Suzbijanje ponude i dostupnosti droga  
 
Cilj 1.  Suzbijati proizvodnju, trgovinu i krijumčarenje drogama, prekursorima i doping sredstvima te poboljšati 

učinkovitost postupaka i metoda usmjerenih suzbijanju proizvodnje, krijumčarenja, trgovine i zlouporabe 
droga i s tim povezanom sprječavanju pranja novca. 

  
Mjera 1.  Poduzimati propisane mjere i aktivnosti iz djelokruga rada Ministarstva unutarnjih poslova i Ministarstva 

financija Carinske uprave sukladno Nacionalnoj strategiji u svrhu smanjenja ponude droga na hrvatskom 
ilegalnom narko tržištu, sprječavanje meñunarodnog krijumčarenja droga i doping sredstava, otkrivanje 
krijumčarenja i pokušaja nezakonite uporabe prekursora te suradnja s drugim ovlaštenim nacionalnim i 
meñunarodnim tijelima i agencijama.  

 

PROVEDBENE AKTIVNOSTI ROKOVI 
IZVRŠENJA 

NOSITELJI 
 

SURADNICI U 
PROVEDBI 

FINANCIJSKA 
SREDSTVA 

1. Sprječavati krijumčarenje droga u 
/ iz Republike Hrvatske i kroz nju 
preko državne granice  

- izraditi prosudbe ugroženosti, 
procjene rizika od kriminaliteta 
vezanog uz zlouporabu i 
krijumčarenje droga kao oblika 
organiziranog kriminaliteta 
(Organised Crime Threat 
Assessment - OCTA) 

- nadzirati granicu i cjelokupni 
teritorij RH s ciljem suzbijanja 
krijumčarenja droga i svih vrsta 
kriminaliteta vezanog uz droge 

- pratiti i pravodobno uočavati nove 
pojavne oblike (modalitete, 
trendove) krijumčarenja i 
zlouporabe droga u svrhu 
pravovremenog poduzimanja 
mjera i postupaka suzbijanja takve 
pojave s ciljem suzbijanja širenja i 
štetnih posljedica 

- provoditi mjere kojima će se 
unaprijediti kontrola putnika i 
prometa na graničnim prijelazima 
(cestovnim, željezničkim, riječnim), 

 Kontinuirano od 
2012. godine do 

31. prosinca 2014. 
godine 

Ministarstvo unutarnjih 
poslova, 

Ministarstvo financija –
Carinska uprava 

 Državno odvjetništvo 
i USKOK.  

 

Sredstva 
Državnog 

proračuna RH 
za rad 

ministarstava i 
ostalih 

mjerodavnih 
državnih tijela 

prema 
godišnjem 
proračunu 
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u zračnim i pomorskim lukama 
- povećati administrativne i 

operativne kapacitete Ministarstva 
unutarnjih poslova usmjerenih na 
suzbijanje zlouporabe i 
krijumčarenje droga 

- pospješiti efikasnost rada u sklopu 
Policijskog nacionalnog ureda za 
suzbijanje korupcije i 
organiziranog kriminaliteta 
zasnovanog na proaktivnom 
pristupu i usvojenom modelu 
policijskog posla voñenog 
kriminalističko-obavještajnim 
informacijama (Intelligence Led 

Policing ILP) 
- koordinirati postupanje i 

pospješivanje suradnje s 
carinskom službom, stvaranje 
zajedničkih operativnih timova te 
provoñenje zajedničkih akcija 
usmjerenih na suzbijanje 
krijumčarenja droga sukladno 
Uputi o suradnji Ravnateljstva 
policije i Carinske uprave  

- provoditi obuke vodiča i službenih 
pasa za detekciju droga. 

2. Koordinirati aktivnosti s 
relevantnim čimbenicima na 
području suzbijanja zlouporabe 
droga 

- nastaviti s daljnjim unapreñivanjem 
suradnje izmeñu tijela ovlaštenih za 
suzbijanje ponude droga u Republici 
Hrvatskoj (kako na državnoj tako i 
na lokalnoj razini), po potrebi 
formirati zajedničke istražne timove 
sa svrhom osiguranja što efikasnijeg 
kaznenog progona počinitelja težih 
kaznenih djela vezanih uz 
krijumčarenje droga  

- uspostaviti stalne kontakt točke za 
razmjenu informacija vezanih uz 
suzbijanje meñunarodnog 
krijumčarenja droga ispred 
Ministarstva financija Carinske 
uprave i Ministarstva unutarnjih 
poslova. 

Kontinuirano 
od 2012. godine 
do 31. prosinca 
2014. godine 

Ministarstvo financija 
Carinska uprava, 

Ministarstvo unutarnjih 
poslova 

Ostala mjerodavna 
državna tijela 

Sredstva 
Državnog 

proračuna RH 
za rad 

ministarstava i 
ostalih 

mjerodavnih 
državnih tijela 

prema 
godišnjem 
proračunu 

 

3. Smanjiti ponudu (dostupnost) 
droga na ilegalnom narko-tržištu  

- suzbijati organiziranu preprodaju i 
distribuciju droga na teritoriju 

Kontinuirano 
od 2012. godine 
do 31. prosinca 
2014. godine 

Ministarstvo unutarnjih 
poslova 

Ministarstva i druga 
mjerodavna tijela 
državne uprave i 
jedinice lokalne i 

područne 

Sredstva 
Državnog 

proračuna RH 
za rad 

Ministarstva i 
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Republike Hrvatske od strane 
kriminalnih organizacija i skupina 
uz kontinuirani pritisak u sklopu 
zakonskih ovlasti prema 
nositeljima (osobe, grupe, skupine, 
organizacije) takvog oblika 
kriminaliteta 

- primjenjivati proaktivni pristup i 
kriminalistička istraživanja na 
temelju prikupljenih i analitički 
obrañenih podataka 

- u sklopu Policijskog nacionalnog 
ureda za suzbijanje korupcije i 
organiziranog kriminaliteta jačati 
timove sastavljene od policijskih 
službenika specijaliziranih za 
različite oblike organiziranog 
kriminaliteta i korupcije te ih 
usmjeravati na suzbijanje 
aktivnosti organiziranih kriminalnih 
skupina, zločinačkih organizacija 
koje se bave organiziranjem, 
krijumčarenjem i preprodajom 
droga 

- pripremati i provoditi 
kriminalističko istraživanje na 
temelju obavještajnih podataka, 
posebice podataka prikupljenih od 
„informatora“ (pospješivanje rada s  
„informatorima“ od strane 
policijskih službenika te 
koordinacija rada s Odjelom 
kriminalističko obavještajnih 
poslova u sklopu Policijskog 
nacionalnog ureda za suzbijanje 
korupcije i organiziranog 
kriminaliteta) 

- na osnovi prosudbi ugroze od 
kriminaliteta vezanog uz 
zlouporabu droga (organizirana 
preprodaja) te uz primjenu 
analitičkih metoda i tehnika, 
označiti možebitne žarišne točke 
te ciljano na njih, uz koordinaciju 
postupanja s ostalim relevantnim 
subjektima koji se bave 
problematikom zlouporabe droga, 
usmjeravati preventivno-
represivne mjere i postupke 

- sprječavati uspostavu otvorenih 
narko scena, suzbijati otvorenu 
preprodaju na ulici manjih količina 
droga (tzv. ulična redukcija)  

- sprječavati sve oblike 

(regionalne) 
samouprave, te 

organizacije civilnog 
društva 

ostalih 
mjerodavnih 

državnih tijela 
prema 

godišnjem 
proračunu 
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konzumiranja droga na javnom 
mjestu te u suradnji s ostalim 
tijelima aktivno sudjelovati i 
suzbijati svaki oblik promidžbe 
zlouporabe droga 

- aktivno sudjelovati u različitim 
preventivnim aktivnostima na 
nacionalnoj ili lokalnoj razini kako 
bi se interdisciplinarnim pristupom 
u suradnji s drugim ovlaštenim 
tijelima i institucijama pridonijelo 
smanjenju potražnje droga 

- provoditi aktivnosti vezane za 
sprečavanje internetskog 
trgovanja drogama, psihotropnim 
tvarima i prekursorima te doping 
sredstvima  

- osigurati da kvaliteta prilikom 
otkrivanja i razjašnjavanja 
kaznenih djela zlouporabe droga 
kao oblika organiziranog 
kriminaliteta bude na razini 
standarda zemalja EU-a 

- nastaviti uskladbu s pravnom 
stečevinom EU-a na području 
droga, posebice zakonodavne 
regulative i kvalitete policijskog 
postupanja 

- razvijati standardizirane načine 
prikupljanja i analitičke obrade 
podataka (sukladno standardima 
iz pravne stečevine EU – 
EMCDDA – Europski centar za 
praćenje droga i EUROPOL 
(Europski policijski ured) te 
izrañivati izvješća o stanju i 
kretanju kriminaliteta droga  

- implementirati mjere i aktivnosti 
predviñene u Protokolu o sustavu 
za rano upozoravanje u slučaju 
pojave novih psihoaktivnih tvari, a 
odnose se na djelokrug rada 
Ministarstva unutarnjih poslova. 

4. Sprječavati i suzbijati pranje 
novca stečenog ilegalnom 
trgovinom drogama (nadzor nad 
sumnjivim financijskim 
transakcijama novca) 

- provoditi mjere (policijske izvide i 
posebne dokazne radnje) 
sukladno pozitivnim pravnim 
propisima koje se odnose na 
sprječavanje pranja novca 

Kontinuirano 
od 2012. godine 
do 31. prosinca 
2014. godine 

Ministarstvo unutarnjih 
poslova 

Ministarstvo financija 
Ured za sprječavanje 

pranja novca, 
Financijska policija i 

Državni ured za 
upravljanje državnom 

imovinom 
 

Sredstva 
Državnog 

proračuna RH 
za rad 

Ministarstva i 
ostalih 

mjerodavnih 
državnih tijela 

prema 
godišnjem 
proračunu 
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- unaprijediti tehnike vezane uz 
otkrivanje financijskih transakcija 
novca - praćenje tijeka novca 
stečenog ilegalnom trgovinom 
drogama, odnosno unaprijediti 
tehnike provoñenja financijskih 
istraga 

- unaprijediti mjere i ovlasti 
mjerodavnih tijela za 
identificiranjem i oduzimanjem 
nezakonito stečene imovinske 
koristi koja potječe od izvršenja 
kaznenih djela zlouporabe droga 
te unaprijediti suradnju i razmjenu 
podataka izmeñu policije, Porezne 
uprave, Ureda za sprječavanje 
pranja novca, Carinske uprave i 
drugih ustrojstvenih tijela 
Ministarstva financija tijekom 
provoñenja financijskih istraga  

- poduzimati i sve ostale potrebite 
mjere koje će rezultirati 
oduzimanjem nezakonito stečene 
imovinske koristi, odnosno 
oduzimanjem imovinske koristi 
stečene počinjenjem kaznenog 
djela zlouporabe droga, poglavito 
njegovih složenijih (organiziranih) 
oblika. 

 

5. Provoditi sve potrebite mjere i 
radnje s ciljem svoñenja na 
minimum mogućnosti nelegalne 
proizvodnje i nelegalnog uzgoja 
droga na području Republike 
Hrvatske 

- sprječavati proizvodnju droga 
sintetičkog podrijetla putem 
provoñenja kontinuiranog nadzora 
nad prometom prekursora te 
poduzimanjem svih ostalih 
preventivno-represivnih mjera i 
aktivnosti 

- provoditi preventivno represivne 
aktivnosti usmjerene na 
sprječavanje bilo kojeg oblika 
proizvodnje marihuane s ciljem da 
se uzgoj svede na najmanju 
moguću mjeru, te spriječiti i 
onemogućiti organizirane oblike.  

Kontinuirano 
od 2012. godine 
do 31. prosinca 
2014. godine 

Ministarstvo unutarnjih 
poslova 

Ministarstvo zdravlja, 
Ministarstvo financija 
– Carinska uprava; 

Ministarstvo 
poljoprivrede, 

Ministarstvo mora, 
prometa i 

infrastrukture, 
Ministarstvo 

gospodarstva 
 

Sredstva 
Državnog 

proračuna RH 
za rad 

Ministarstva i 
ostalih 

mjerodavnih 
državnih tijela 

prema 
godišnjem 
proračunu 

 

6. Sprječavati ilegalne aktivnosti 
vezane uz uvoz, izvoz i provoz 
prekursora i jačati mreže razmjene 
informacija izmeñu tijela 
ovlaštenih za nadzor nad 

Kontinuirano 
od 2012. godine 
do 31. prosinca 
2014. godine 

Ministarstvo unutarnjih 
poslova, Ministarstvo 
financija – Carinska 

uprava 

Ministarstvo zdravlja 
 
 

Sredstva 
Državnog 

proračuna RH 
za rad 

ministarstava i 
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prometom prekursora 

- poduzimati proaktivne mjere i 
svesti na najmanju moguću 
vjerojatnost nelegalne proizvodnje 
prekursora i njihovo 
preusmjeravanje od domaće 
kemijske industrije 

- jačati hrvatski sustav kontrole 
prekursora, odnosno s drugim 
ovlaštenim tijelima aktivno 
sudjelovati u uspostavi modela 
kontrole nad prekursorima u 
Republici Hrvatskoj sukladno EU 
standardima (jedinstveni nadzor 
nad prometom prekursora) 

-  uspostaviti stalne kontakt točke u 
Ministarstvu financija Carinskoj 
upravi u svrhu razmjene podataka 
s mjerodavnim tijelima vezano uz 
prekogranični promet prekursora i 
provoñenje što bolje kontrole nad 
prometom prekursora. 

ostalih 
mjerodavnih 

državnih tijela 
prema 

godišnjem 
proračunu 

 

7. Definirati zakonski temelj za 
suzbijanje trgovine tvarima koje 
se ne nalaze na popisu droga, ali 
imaju karakteristike droge, njihovo 
oduzimanje i uništavanje do 
njihova stavljanja na listu droga 
(nove droge). 

 

Do 31. prosinca 
2012. 

Ministarstvo zdravlja Ministarstvo 
unutarnjih poslova, 

Ministarstvo financija- 
Carinska uprava, 

Ured za suzbijanje 
zlouporabe droga 

Sredstva 
Državnog 

proračuna RH 
za rad 

Ministarstva i 
ostalih 

mjerodavnih 
državnih tijela 

prema 
godišnjem 
proračunu 

8. Donijeti posebnu listu tvari 
zabranjenih u sportu sukladno 
odredbama Kaznenog zakona čija 
je uporaba i trgovina zabranjena 
izvan sporta i profesionalnih 
natjecanja. 

 
Do 30. lipnja 

2013. 

Ministarstvo zdravlja, 
Hrvatski zavod za 

toksikologiju i 
antidoping 

Ministarstvo 
unutarnjih poslova, 

Ministarstvo financija-
Carinska uprava, 

Ured za suzbijanje 
zlouporabe droga 

Sredstva 
Državnog 

proračuna RH 
za rad 

Ministarstva i 
ostalih 

mjerodavnih 
državnih tijela 

prema 
godišnjem 
proračunu 

9. Provoditi nadzor nad ilegalnom 
trgovinom „novim“ drogama i 
doping sredstvima 

- sprečavanje krijumčarenja 
poštanskim prometom tvari (novih 
droga) koje se ne nalaze na 
popisu droga, ali imaju 
karakteristike droge 

- sprječavanje krijumčarenja 

Kontinuirano 
od 2012. godine 
do 31. prosinca 
2014. godine 

Ministarstvo financija 
Carinska uprava, 

Ministarstvo unutarnjih 
poslova 

 
 

Ministarstvo zdravlja 
 

Sredstva 
Državnog 

proračuna RH 
za rad 

ministarstava i 
ostalih 

mjerodavnih 
državnih tijela 

prema 
godišnjem 
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doping sredstava preko državne 
granice, stvaranje zakonskih 
mogućnosti koje će omogućiti 
učinkovito suzbijanje ponude 
doping sredstava. 

proračunu 
 

10. Sudjelovanje u regionalnim 
projektima (financirani od EU-a) 
putem kojih se inicira povećanje 
zajedničkih operativnih kapaciteta 
MUP-a RH i Carine usmjerenih na 
suzbijanje organiziranih oblika 
kriminaliteta droga, odnosno 
putem projekata jačati 
administrativne kapacitete 
(oprema i edukacija) linije rada 
specijalizirane za organizirani 
kriminalitet i kriminalitet droga uz 
meñusobnu razmjenu znanja i 
iskustava.  

Kontinuirano 
od 2012. godine 
do 31. prosinca 
2014. godine 

Ministarstvo unutarnjih 
poslova, 

Ministarstvo financija 
Carinska uprava 

 Sredstva 
Državnog 

proračuna RH 
za rad 

ministarstava i 
ostalih 

mjerodavnih 
državnih tijela 

prema 
godišnjem 
proračunu 

 

POKAZATELJI PROVEDBE: 
 

1. Broj i vrsta provedenih aktivnosti 
2. Brojčani pokazatelji stanja, kretanja kriminaliteta i zlouporabe droga  
3. Doneseni zakonski propisi kojima se regulira postupak oduzimanja i uništavanja tvari 

koje se ne nalaze na popisu droga, ali imaju karakteristike droge, definirano tijelo koje 
je ovlašteno za provoñenje postupka 

4. Donesena posebna lista tvari zabranjenih u sportu čija je uporaba i trgovina 
zabranjena izvan sporta i profesionalnih natjecanja 

 
 
4.2.2. Kaznena politika 
 
Cilj 1.  Jačati integrirani pristup u provedbi kaznene politike na području suzbijanja zlouporabe droga i razvijati 
odgovarajuće programe i intervencije za postupanje s počiniteljima kaznenih djela i prekršaja na području zlouporabe 
droga. 
 
Mjera 1.  Provoditi analizu učinkovitosti kaznene politike i razviti smjernice postupanja i suradnje izmeñu 
represivnog i zdravstvenog sustava u provoñenju programa za počinitelje kaznenih djela i prekršaja na području 
suzbijanja zlouporabe droge. 
 

PROVEDBENE AKTIVNOSTI ROKOVI 
IZVRŠENJA 

NOSITELJI 
 

SURADNICI U 
PROVEDBI 

FINANCIJSKA 
SREDSTVA 

1. Inicirati i organizirati 
sastanke predstavnika 
represivnog sustava i sustava 
liječenja i tretmana u cilju 
razvoja suradnje i koordinacije 
pružanja pomoći počiniteljima 
kaznenih djela i prekršaja koji 
su ovisnici. 

Kontinuirano 
od 2012. do  
31. prosinca 

2014. 

Ured za 
suzbijanje 

zlouporabe droga 

Ministarstvo zdravlja, 
Ministarstvo pravosuña, 
Ministarstvo unutarnjih 

poslova  

Sredstva Državnog proračuna 
RH za rad Ureda i ostalih 

mjerodavnih državnih tijela 
prema godišnjem proračunu 

 

2. Analizirati provedbu kaznene 
i prekršajne politike na 
području zlouporabe droga te 

Kontinuirano 
od 2012. do  
31. prosinca 

Ministarstvo 
zdravlja, 

Ministarstvo 

Ured za suzbijanje 
zlouporabe droga 

Sredstva Državnog proračuna 
RH za rad ministarstava i 

ostalih mjerodavnih državnih 
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davati inicijative za 
usklañivanje zakonskih 
propisa.  
 
 

2014. pravosuña, 
Ministarstvo 
unutarnjih 

poslova, Državno 
odvjetništvo 

tijela prema godišnjem 
proračunu 

 

3. Razvijati modele, mjere i 
programe odgovarajućih 
preventivnih aktivnosti i 
tretmanskih intervencija prema 
ovisnicima i/ili maloljetnim i 
mlañim punoljetnim osobama 
počiniteljima kaznenih djela i 
prekršaja u području 
zlouporabe droga.  

Kontinuirano 
od 2012. do  
31. prosinca 

2014. 

Ministarstvo 
zdravlja, 

Ministarstvo 
unutarnjih 
poslova, 

Ministarstvo 
socijalne politike i 

mladih  

Ured za suzbijanje 
zlouporabe droga, 

Ministarstvo pravosuña 

Sredstva Državnog proračuna 
RH za rad ministarstava i 

ostalih mjerodavnih državnih 
tijela prema godišnjem 

proračunu 
 

4. Provoditi edukacije sudaca i 
državnih odvjetnika u vezi s 
primjenom novih zakonodavnih 
rješenja u području kaznene 
politike suzbijanja zlouporabe 
droga. 

Najmanje 
jednom na 

godinu, 
kontinuirano 

od 2012. do 31. 
prosinca 2014. 

 

Ured za 
suzbijanje 

zlouporabe droga 

Pravosudna akademija, 
Ministarstvo pravosuña 

Sredstva Državnog proračuna 
RH za rad Ministarstva i 

ostalih mjerodavnih državnih 
tijela prema godišnjem 

proračunu 
 

POKAZATELJI PROVEDBE: 
 

1. Unaprijeñena koordinacija i suradnja te broj održanih sastanaka  
2. Izrañena izvješća o analizi provedbe kaznene i prekršajne politike na području zlouporabe droga i 

usklañeni zakonski propisi 
3. Broj i vrsta osmišljenih i provedenih preventivnih i tretmanskih mjera  
4. Broj i vrsta edukacija i broj uključenih sudaca i državnih odvjetnika 

 
4.3. EDUKACIJA 
 
Cilj 1.  Unaprijediti stručno znanje i vještine svih stručnjaka koji su na nacionalnoj i lokalnoj razini uključeni u 
planiranje i provedbu mjera iz Nacionalne strategije i Akcijskog plana te samim tim unaprijediti provedbu cjelokupne 
nacionalne politike u tom području. 
 
Mjera 1. Organizirati konferencije o prevenciji, liječenju, socijalnom tretmanu i drugim područjima iz Nacionalne 
strategije i Akcijskog plana, te interdisciplinarne edukacije, seminare, edukacije edukatora i dodiplomske i/ili 
poslijediplomske studije iz područja ovisnosti o drogama. 
 

PROVEDBENE AKTIVNOSTI ROKOVI 
IZVRŠENJA 

NOSITELJI 
 

SURADNICI U PROVEDBI 
 

FINANCIJSKA 
SREDSTVA 

1. Organizirati konferencije iz 
područja suzbijanja zlouporabe 
droga za sve stručnjake koji su 
uključeni u provoñenje 
preventivnih programa i ostalih 
programa u području smanjenja 
potražnje. 
 
 
 

Kontinuirano 
od 2012. do  
31. prosinca 

2014. 

Ured za 
suzbijanje 
zlouporabe 

droga 

Ministarstvo znanosti, 
obrazovanja i sporta, 
Ministarstvo zdravlja, 

Ministarstvo socijalne politike i 
mladih, Agencija za odgoj i 

obrazovanje, Hrvatski zavod za 
javno zdravstvo, županijski 
zavodi za javno zdravstvo, 

visoka učilišta, stručne i 
znanstvene institucije, 

stručnjaci i predstavnici mladih 

Sredstva Državnog 
proračuna RH za rad 

Ureda i ostalih 
mjerodavnih državnih 

tijela prema 
godišnjem proračunu 
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(učenici i studenti), organizacije 
civilnog društva 

2. Organizirati tematske 
edukacije vezane uz stručno 
usavršavanje kadrova s područja 
suzbijanja zlouporabe droga. 
− Organizirati, provoditi i 

koordinirati edukaciju 
stručnjaka iz službi školske 
medicine, službi za zaštitu 
mentalnog zdravlja, prevenciju 
i izvanbolničko liječenje 
ovisnosti, centara za socijalnu 
skrb, domova za odgoj djece i 
mladih, područnih službi 
Hrvatskog zavoda za 
zapošljavanje, odgojno-
obrazovnih ustanova i 
organizacija civilnog društva 
za rad s mladima s 
problemima u ponašanju.  

− Educirati stručne radnike u 
ustanovama socijalne skrbi 
(zavodi i domovi za djecu i 
mlade) iz područja suzbijanja 
zlouporabe droga i drugih 
ovisnosti (alkohol, kockanje, 
klañenje, internetske igrice..). 

− Organizirati ciljanu i 
interdisciplinarnu edukaciju za 
sve stručne radnike i 
terapeute u domovima za 
ovisnike i terapijskim 
zajednicama. 

− Organizirati edukacije, 
seminare i radionice za 
udruge koje se bave 
suzbijanjem zlouporabe droga 
na području izrade i provedbe 
programa suzbijanja 
zlouporabe droga. 

− Organizirati regionalne 
edukacije za sve stručne 
osobe i volontere koji su na 
lokalnoj razini uključeni u 
provedbu Nacionalnog 
programa prevencije ovisnosti 
i Projekta resocijalizacije 
ovisnika o drogama. 

− Organizirati permanentnu 
edukaciju svih nositelja 
provoñenja Zdravstvenog 
odgoja (Modul: Prevencija 
ovisnosti) u odgojno-

Kontinuirano 
od 2012. do  
31. prosinca 

2014. 
 

Ured za 
suzbijanje 
zlouporabe 

droga, 
Ministarstvo 

zdravlja  

 Ministarstvo znanosti, 
obrazovanja i sporta, Agencija 

za odgoj i obrazovanje, 
Ministarstvo unutarnjih poslova, 
Ministarstvo socijalne politike i 

mladih, Hrvatski zavod za javno 
zdravstvo, županijski zavodi za 

javno zdravstvo - službe za 
zaštitu mentalnog zdravlja, 
prevenciju i izvanbolničko 

liječenje ovisnosti, službe za 
školsku medicinu; osnovne i 

srednje škole (učitelji, 
nastavnici, stručni suradnici), 

Hrvatski liječnički zbor, 
Referentni centar Ministarstva 

zdravlja za ovisnosti o 
drogama, Hrvatski zavod za 
zapošljavanje, županijska 
povjerenstva za suzbijanje 

zlouporabe droga, znanstvene i 
stručne institucije, agencije  i 
organizacije civilnog društva, 

relevantne meñunarodne 
institucije, hrvatski i europski 

stručnjaci iz područja ovisnosti 

Sredstva Državnog 
proračuna RH za rad 

Ureda i ostalih 
mjerodavnih državnih 

tijela prema 
godišnjem proračunu 

i sredstva fondova 
Europske unije  
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obrazovnom sustavu 

3. Organizirati izobrazbu 
službenika tretmana i 
pravosudne policije u području 
prevencije zlouporabe droga i 
tretmana ovisnika u zatvorskom 
sustavu.  
 

Najmanje 
jednom na 

godinu, 
kontinuirano 
od 1. siječnja 

2013. do  
31. prosinca 

2014. 

Ministarstvo 
pravosuña- 
Uprava za 
zatvorski 
sustav 

Službe za zaštitu mentalnog 
zdravlja, prevenciju i 

izvanbolničko liječenje 
ovisnosti, referentne 

zdravstvene ustanove i druge 
institucije koje se bave 
tretmanom ovisnika, 
znanstvene ustanove 

Sredstva Državnog 
proračuna RH za rad 
Ministarstva i ostalih 
mjerodavnih državnih 

tijela prema 
godišnjem proračunu 

4. Organizirati ciljane edukacije 
za predstavnike represivnog i 
pravosudnog sustava za rad s 
mladima koji imaju problem 
ovisnosti. 
 

Kontinuirano 
od 2012. do  
31. prosinca 

2014. 

Ured za 
suzbijanje 
zlouporabe 

droga 

Službe za zaštitu mentalnog 
zdravlja, prevenciju i 

izvanbolničko liječenje 
ovisnosti, Ministarstvo 

pravosuña, Ministarstvo 
unutarnjih poslova, Državno 

odvjetništvo, Pravosudna 
akademija 

Sredstva Državnog 
proračuna RH za rad 

Ureda i ostalih 
mjerodavnih državnih 

tijela prema 
godišnjem proračunu 

5. Organizirati na županijskoj 
razini radionice, okrugle stolove 
i seminare za sve nositelje 
preventivnih programa.  
 

Kontinuirano 
od 2012. do  
31. prosinca 

2014. 

Ured za 
suzbijanje 
zlouporabe 

droga 

Ministarstvo znanosti, 
obrazovanja i sporta, 

županijska povjerenstva za 
suzbijanje zlouporabe droga, 
jedinice lokalne i područne 
(regionalne) samouprave, 

službe za zaštitu mentalnog 
zdravlja, prevenciju i 

izvanbolničko liječenje ovisnosti  

Sredstva Državnog 
proračuna RH za rad 

Ureda i ostalih 
mjerodavnih državnih 

tijela prema 
godišnjem proračunu 

6. Osigurati trajnu edukaciju za 
zdravstvene i nezdravstvene 
radnike uključene u tretman i 
skrb o osobama s problemom 
ovisnosti i zlouporabe droga, te 
edukaciju zdravstvenih radnika o 
primjeni farmakoterapije u 
liječenju opijatske ovisnosti. 

Kontinuirano 
od 2012. do  
31. prosinca 

2014 

Ministarstvo 
zdravlja, 
Hrvatski 
zavod za 

javno 
zdravstvo, 
Ured za 

suzbijanje 
zlouporabe 

droga 

Županijski zavodi za javno 
zdravstvo - službe za zaštitu 

mentalnog zdravlja, prevenciju i 
izvanbolničko liječenje 

ovisnosti, stručnjaci iz područja 
ovisnosti, Hrvatski liječnički 

zbor, strukovne komore i 
biomedicinski fakulteti, 

Referentni centar Ministarstva 
zdravlja 

Sredstva Državnog 
proračuna RH za rad 
Ministarstva i ostalih 
mjerodavnih državnih 

tijela prema 
godišnjem proračunu 

7. Inicirati osnivanje 
interdisciplinarnih stručnih i/ili 
znanstvenih i specijalističkih 
poslijediplomskih studija iz 
područja ovisnosti na kojem će 
se educirati stručnjaci različitih 
profila za rad u području 
ovisnosti o drogama. 
− Ustrojiti multidisciplinarni tim 

stručnjaka i znanstvenika koji 
će izraditi program studija. 

− Izraditi prijedlog studijskog 
programa i poslati ga u 
proceduru prihvaćanja na 
sveučilišta. 

Do 31. prosinca 
2014. 

Ured za 
suzbijanje 
zlouporabe 

droga 

Ministarstvo znanosti, 
obrazovanja i sporta, sveučilišta 

i fakulteti, mjerodavna 
ministarstva i ostale znanstvene 

i stručne institucije 
 

Sredstva Državnog 
proračuna RH za rad 

Ureda i ostalih 
mjerodavnih državnih 

tijela prema 
godišnjem proračunu 

8. Unaprijediti i kontinuirano Kontinuirano Ministarstvo Ministarstvo zdravlja, Sredstva Državnog 
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provoditi stručno usavršavanje 
policijskih i carinskih službenika 
vezano uz suzbijanje 
kriminaliteta zlouporabe i 
krijumčarenja droga. 

- Provoditi edukacije za sve 
policijske službenike od strane 
specijaliziranih policijskih 
službenika tijekom kojih bi 
policijski službenici dobili 
osnovna znanja o predmetnoj 
problematici (zlouporabi 
droga). 

- Provoditi specijalističke 
edukacije specijaliziranih 
policijskih službenika linije 
rada suzbijanja i zlouporabe 
droga vezano uz najnovije 
trendove i moduse zlouporabe 
i krijumčarenja droga, te o 
najnovijim načinima 
provoñenja obrada (proaktivne 
istrage, istrage voñene na 
osnovi obavještajnih 
podataka, rad s informatorima 
i drugo). 

- Provoditi edukacije policijskih 
službenika u vezi s primjenom 
novih zakonodavnih rješenja s 
područja droga (ZKP-a i 
novog KZ-a). 

- Provoditi edukacije carinskih 
službenika. 

- Sudjelovati na meñunarodnim 
seminarima i konferencijama 
multidisciplinarnog karaktera.  

od 2012. do  
31. prosinca 

2014. 

unutarnjih 
poslova, 

Ministarstvo 
financija-
Carinska 
uprava 

Ministarstvo socijalne politike i 
mladih, Agencija za odgoj i 

obrazovanje, Hrvatski zavod za 
javno zdravstvo, Ured za 

suzbijanje zlouporabe droga 

proračuna RH za rad 
ministarstava i ostalih 
mjerodavnih državnih 

tijela prema 
godišnjem proračunu 

POKAZATELJI PROVEDBE: 1. Broj i vrsta održanih konferencija i broj sudionika, te publicirani zbornici radova 
2. Broj i vrsta održanih edukacija i broj uključenih stručnjaka iz zdravstvenih i socijalnih 

ustanova, terapijskih zajednica i domova za ovisnike, organizacija civilnog društva te 
publicirani materijali s edukacija 

3. Broj i vrsta edukacija i broj uključenih službenika iz zatvorskog sustava  
4. Broj i vrsta edukacija za rad s mladima i broj uključenih stručnjaka iz represivnog i 

pravosudnog sustava 
5. Broj i vrsta edukacija, seminara i radionica na razini županija, broj županija u kojima su 

edukacije organizirane i broj uključenih stručnjaka iz područja prevencije ovisnosti 
6. Broj i vrsta trajnih edukacija za zdravstvene i nezdravstvene radnike iz područja skrbi i 

tretmana te broj uključenih stručnjaka 
7. Broj i vrsta izrañenih, upućenih u proceduru i pokrenutih studijskih programa s brojem 

polaznika 
8. Broj i vrsta edukacija za carinske i policijske službenike i broj uključenih službenika 

9. Broj održanih edukacija svih nositelja za provedbu Zdravstvenog odgoja (Modul: 
Prevencija ovisnosti) u odgojno-obrazovnom sustavu 
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4.4. NACIONALNI INFORMACIJSKI SUSTAV 
 
4.4.1. Praćenje 
 
Cilj 1. Unaprijediti praćenje novih trendova i stanja problematike droga u zemlji radi kreiranja pravodobnih i 
učinkovitih odgovora. 
 
Mjera 1. Dosljedno i kontinuirano provoditi mjere i provedbene aktivnosti Akcijskog plana o Nacionalnom 
informacijskom sustavu za droge.  
 

PROVEDBENE AKTIVNOSTI 
ROKOVI 

IZVRŠENJA 
NOSITELJI 

 
SURADNICI U 

PROVEDBI 
FINANCIJSKA 

SREDSTVA 

1. Osigurati provedbu svih mjera i 
provedbenih aktivnosti Akcijskog 
plana o Nacionalnom 
informacijskom sustavu za droge od 
2012.-2013. 
 
 

Kontinuirano od 
usvajanja 
APNISD-a 

(2012.-2013.) do 
31. prosinca 

2013. 

Ured za 
suzbijanje 
zlouporabe 

droga  

Hrvatski zavod za javno 
zdravstvo, Ministarstvo 

unutarnjih poslova, 
Ministarstvo pravosuña, 

Ministarstvo zdravlja, 
Ministarstvo socijalne 

politike i mladih, 
Ministarstvo znanosti, 
obrazovanja i sporta, 
Ministarstvo financija, 
organizacije civilnog 

društva 

 
Sredstva Državnog 

proračuna RH za rad 
Ureda i ostalih 

mjerodavnih državnih 
tijela prema 
godišnjem 
proračunu, 
EU fondovi 

2. Izraditi dvogodišnje Akcijske 
planove o Nacionalnom 
informacijskom sustavu za droge za 
iduća razdoblja sukladno 
nacionalnim potrebama i obvezama 
Europske unije. 
 

Kontinuirano 
tijekom važenja 

pojedinog 
APNISD-a 

Ured za 
suzbijanje 
zlouporabe 

droga  

Hrvatski zavod za javno 
zdravstvo, Ministarstvo 

unutarnjih poslova, 
Ministarstvo pravosuña, 

Ministarstvo zdravlja, 
Ministarstvo socijalne 

politike i mladih, 
Ministarstvo znanosti, 
obrazovanja i sporta, 
Ministarstvo financija, 
organizacije civilnog 

društva 

Sredstva Državnog 
proračuna RH za rad 

Ureda i ostalih 
mjerodavnih državnih 

tijela prema 
godišnjem 
proračunu, 
EU fondovi 

3. Pravodobno prikupljati i 
dostavljati sve relevantne podatke i 
informacije o stanju problematike 
droga, posebno one potrebne za 
izradu standardiziranih godišnjih 
izvješća sukladno propisanim 
rokovima. 

Kontinuirano do 
31. prosinca 

2014. 

Ured za 
suzbijanje 
zlouporabe 

droga  

Hrvatski zavod za javno 
zdravstvo, Ministarstvo 

unutarnjih poslova, 
Ministarstvo pravosuña, 

Ministarstvo zdravlja, 
Ministarstvo socijalne 

politike i mladih, 
Ministarstvo znanosti, 
obrazovanja i sporta, 
Ministarstvo financija, 
organizacije civilnog 

društva 

Sredstva Državnog 
proračuna RH za rad 

Ureda i ostalih 
mjerodavnih državnih 

tijela prema 
godišnjem 
proračunu, 
EU fondovi 

4. Razvijati dobru meñusektorsku 
suradnju radi razmjene podataka i 
informacija. 

Kontinuirano do 
31. prosinca 

2014. 

Ured za 
suzbijanje 
zlouporabe 

Hrvatski zavod za javno 
zdravstvo, Ministarstvo 

unutarnjih poslova, 

Sredstva Državnog 
proračuna RH za rad 

Ureda i ostalih 
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droga  Ministarstvo pravosuña, 
Ministarstvo zdravlja, 
Ministarstvo socijalne 

politike i mladih, 
Ministarstvo znanosti, 
obrazovanja i sporta, 
Ministarstvo financija, 
organizacije civilnog 

društva 

mjerodavnih državnih 
tijela prema 
godišnjem 
proračunu, 
EU fondovi 

5. Provoditi kontinuiranu izobrazbu 
stručnjaka na području metodologija 
praćenja pojedinih pokazatelja.  

Kontinuirano do 
31. prosinca 

2014. 

Ured za 
suzbijanje 
zlouporabe 

droga  

Hrvatski zavod za javno 
zdravstvo, Ministarstvo 

unutarnjih poslova, 
Ministarstvo pravosuña, 

Ministarstvo zdravlja, 
Ministarstvo socijalne 

politike i mladih, 
Ministarstvo znanosti, 
obrazovanja i sporta, 
Ministarstvo financija, 
organizacije civilnog 

društva 

Sredstva Državnog 
proračuna RH za rad 

Ureda i ostalih  
mjerodavnih državnih 

tijela prema 
godišnjem 
proračunu, 
EU fondovi 

6. Razvijati prilagoñena softverska 
rješenja za praćenje pojedinih 
pokazatelja. 
 

Kontinuirano do 
31. prosinca 

2014. 

Ured za 
suzbijanje 
zlouporabe 

droga  

Hrvatski zavod za javno 
zdravstvo, Ministarstvo 

unutarnjih poslova, 
Ministarstvo pravosuña, 

Ministarstvo zdravlja, 
Ministarstvo socijalne 

politike i mladih, 
Ministarstvo znanosti, 
obrazovanja i sporta, 
Ministarstvo financija, 
organizacije civilnog 

društva 

Sredstva Državnog 
proračuna RH za rad 

Ureda i ostalih 
mjerodavnih državnih 

tijela prema 
godišnjem 
proračunu, 
EU fondovi 

7. Osigurati adekvatnu tehničku / 
informatičku opremu u svrhu 
prikupljanja, obrade i analize 
podataka. 

Do 31. prosinca 
2013. 

Ured za 
suzbijanje 
zlouporabe 

droga  

Hrvatski zavod za javno 
zdravstvo, Ministarstvo 

unutarnjih poslova, 
Ministarstvo pravosuña, 

Ministarstvo zdravlja, 
Ministarstvo socijalne 

politike i mladih, 
Ministarstvo znanosti, 
obrazovanja i sporta, 
Ministarstvo financija, 
organizacije civilnog 

društva 

Sredstva Državnog 
proračuna RH za rad 

Ureda i ostalih 
mjerodavnih državnih 

tijela prema 
godišnjem 
proračunu, 
EU fondovi 

POKAZATELJI PROVEDBE 1. Broj provedenih aktivnosti iz Akcijskog plana o Nacionalnom informacijskom sustavu 
za droge 2012.-2013. 

2. Izrañen Akcijski plan o Nacionalnom informacijskom sustavu za droge 2014.-2015. 
3. Izrañena i pravodobno relevantnim tijelima dostavljena godišnja izvješća o stanju 

problematike droga u Republici Hrvatskoj 
4. Broj operativnih protokola o meñusektorskoj suradnji i zajedničkih meñuresornih 
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projekata na području praćenja stanja problematike droga i novih trendova 
5. Broj i vrsta edukacija, seminara i radionica za stručnjake koji se bave praćenjem 

pojedinih pokazatelja problematike droga  
6. Razvijeni softverski programi za praćenje pojedinih pokazatelja  
7. Broj i vrsta nabavljene tehničke/informatičke opreme u ovlaštenim institucijama  

 
 
Cilj 2.  Integrirati hrvatske podatke o stanju problematike droga u širu europsku sliku. 
 
Mjera 2. Ostvariti punu i održivu suradnju s Europskim centrom za praćenje droga i ovisnosti o drogama 
(EMCDDA). 
 

PROVEDBENE AKTIVNOSTI ROKOVI 
IZVRŠENJA 

NOSITELJI 
 

SURADNICI U 
PROVEDBI 

FINANCIJSKA 
SREDSTVA 

1. Ratificirati Sporazum izmeñu 
Republike Hrvatske i Europske unije 
o sudjelovanju Republike Hrvatske u 
radu EMCDDA-a – Europskog centra 
za praćenje droga i ovisnosti o 
drogama. 

Do 30. lipnja 
2013. 

Ministarstvo 
unutarnjih 
poslova 

Ured za suzbijanje 
zlouporabe droga  

Sredstva Državnog 
proračuna RH za rad 

Ureda i ostalih 
mjerodavnih državnih 

tijela prema 
godišnjem proračunu 

2. Sudjelovati u horizontalnim 
projektima tehničke pomoći 
EMCDDA-a – Europskog centra za 
praćenje droga i ovisnosti o 
drogama.  

Do 1. srpnja 
2013. 

Ured za 
suzbijanje 
zlouporabe 

droga  

Hrvatski zavod za javno 
zdravstvo, Ministarstvo 

unutarnjih poslova, 
Ministarstvo pravosuña, 

Ministarstvo zdravlja, 
Ministarstvo socijalne 

politike i mladih, 
organizacije civilnog 

društva 

Sredstva Državnog 
proračuna RH za rad 

Ureda i ostalih 
mjerodavnih državnih 

tijela prema 
godišnjem 
proračunu, 
EU fondovi  

3. Redovito i pravodobno ispunjavati 
izvještajne obveze prema EMCDDA-
u - Europskom centru za praćenje 
droga i ovisnosti o drogama. 

Kontinuirano do 
31. prosinca 

2014. 

Ured za 
suzbijanje 
zlouporabe 

droga 

Hrvatski zavod za javno 
zdravstvo, Ministarstvo 

unutarnjih poslova, 
Ministarstvo pravosuña, 

Ministarstvo zdravlja, 
Ministarstvo socijalne 

politike i mladih, 
Ministarstvo znanosti, 
obrazovanja i sporta, 
Ministarstvo financija, 
organizacije civilnog 

društva 

 
Sredstva Državnog 

proračuna RH za rad 
Ureda i ostalih 

mjerodavnih državnih 
tijela prema 
godišnjem 
proračunu, 
EU fondovi 

4. Ojačati administrativne kapacitete 
Ureda za suzbijanje zlouporabe 
droga kao nacionalne kontaktne 
točke Europskog centra za praćenje 
droga i ovisnosti o drogama 
(EMCDDA-a). 

Do 1. srpnja 
2013. 

Ured za 
suzbijanje 
zlouporabe 

droga  

 Sredstva Državnog 
proračuna RH za rad 

Ureda prema 
godišnjem proračunu 

5. Osigurati dostatna financijska 
sredstva za ispunjavanje svih 
nacionalnih obveza prema 

Kontinuirano od 
1. siječnja 2013. 

Ured za 
suzbijanje 
zlouporabe 

Ministarstvo financija Sredstva Državnog 
proračuna RH za rad 

Ureda i ostalih 
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Europskom centru za praćenje 
droga i ovisnosti o drogama 
(EMCDDA-u) kao preduvjet za 
sklapanje ugovora o dodjeli 
bespovratnih sredstava, koji će Ured 
sklapati s EMCDDA-om na godišnjoj 
osnovi. 

droga  mjerodavnih državnih 
tijela prema 
godišnjem 
proračunu, 
EU fondovi 

6. Imenovati predstavnika Republike 
Hrvatske u Upravnom odboru 
Europskog centra za praćenje droga 
i ovisnosti o drogama (EMCDDA-a). 

Do 1. srpnja 
2013. 

Ured za 
suzbijanje 
zlouporabe 

droga  

 Sredstva Državnog 
proračuna RH za rad 

Ureda prema 
godišnjem proračunu 

7. Osigurati sudjelovanje hrvatskih 
predstavnika na redovitim i ad hoc 
stručnim sastancima Europskog 
centra za praćenje droga i ovisnosti 
o drogama (EMCDDA-a). 

Kontinuirano do 
31. prosinca 

2014. 

Ured za 
suzbijanje 
zlouporabe 

droga  

Hrvatski zavod za javno 
zdravstvo, 

Ministarstvo unutarnjih 
poslova 

Sredstva Državnog 
proračuna RH za rad 

Ureda i ostalih 
mjerodavnih državnih 

tijela prema 
godišnjem proračunu 

POKAZATELJI PROVEDBE: 1. Donesen Zakon o ratifikaciji Sporazuma izmeñu Republike Hrvatske i Europske unije 
o sudjelovanju Republike Hrvatske u radu Europskog centra za praćenje droga i 
ovisnosti o drogama (EMCDDA-a) 

2. Broj i vrsta aktivnosti provedenih u sklopu horizontalnih projekata tehničke pomoći 
EMCDDA-a 

3. Godišnja izvješća o stanju problematike droga u Republici Hrvatskoj i paket 
standardiziranih statističkih podataka 

4. Zaposlen potreban broj djelatnika  
5. Visina osiguranih sredstava Državnog proračuna RH na poziciji Ureda namijenjena 

za ispunjenje obveza prema EMCDDA-u te broj ispunjenih obveza iz ugovora o 
dodjeli bespovratnih sredstava koji će Ured sklapati s EMCDDA-om na godišnjoj 
osnovi  

6. Odluka Vlade RH o imenovanju predstavnika Republike Hrvatske u Upravnom 
odboru EMCDDA-a 

7. Broj hrvatskih stručnjaka koji su sudjelovali na redovitim i ad hoc stručnim 
sastancima EMCDDA-a, uz izvješća o sudjelovanju na predmetnim sastancima 

 
 
4.4.2. Istraživanje 
 
Cilj 1.  Podići razinu svijesti o važnosti istraživanja na području droga koja nisu pokrivena rutinskim prikupljanjem 
podataka radi boljeg razumijevanja fenomena te koristiti se spoznajama istraživanja u kreiranju učinkovitih politika 
droga. 

 
Mjera 1.  Provesti istraživanja na prioritetnim područjima problematike droga i ovisnosti o drogama.  
 

PROVEDBENE AKTIVNOSTI 
ROKOVI 

IZVRŠENJA 
NOSITELJI 

 
SURADNICI U 

PROVEDBI 
FINANCIJSKA 

SREDSTVA 

1. Provesti istraživanja Ponašanje u 
vezi sa zdravljem u djece školske 
dobi ili Djeca i mladi u društvenom 
okruženju („Health Behaviour in 
School-aged Children - HBSC).  

Do 31. prosinca 
2014. 

Hrvatski zavod 
za javno 
zdravstvo  

Ured za suzbijanje 
zlouporabe droga  

Sredstva Državnog 
proračuna RH za rad 

Ureda i ostalih 
mjerodavnih državnih 

tijela prema 
godišnjem proračunu 
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2. Provesti istraživanje ponašanja 
meñu rizičnim skupinama mladih 
glede sredstava ovisnosti 
(uključujući mlade koji su napustili 
školovanje) – intervencije (rapid 
assessment). 

Do 31. prosinca 
2013. 

Hrvatski zavod 
za javno 
zdravstvo  

Ured za suzbijanje 
zlouporabe droga  

Sredstva Državnog 
proračuna RH za rad 

Ureda i ostalih 
mjerodavnih državnih 

tijela prema 
godišnjem proračunu 

3. Provesti nacionalno istraživanje 
seroprevalencije HIV, HBV i HCV 
meñu intravenoznim ovisnicima. 

Do 31. prosinca 
2013. 

Ured za 
suzbijanje 
zlouporabe 

droga  

Hrvatski zavod za javno 
zdravstvo, Ministarstvo 
zdravlja, organizacije 

civilnog društva 

Sredstva Državnog 
proračuna RH za rad 

Ureda i ostalih 
mjerodavnih državnih 

tijela prema 
godišnjem 
proračunu, 
EU fondovi 

4. Provesti nacionalno retroaktivno 
kohortno istraživanje smrtnosti 
meñu registriranim ovisnicima o 
drogama.  

Do 31. prosinca 
2013. 

Hrvatski zavod 
za javno 
zdravstvo  

Ured za suzbijanje 
zlouporabe droga  

Sredstva Državnog 
proračuna RH za rad 

Ureda i ostalih 
mjerodavnih državnih 

tijela prema 
godišnjem 
proračunu, 
EU fondovi 

5. Provesti istraživanje pojavnosti i 
prevalencije uporabe novih 
psihoaktivnih tvari, posebice meñu 
rizičnim skupinama.  
  

Do 30. lipnja 
2013.  

Ured za 
suzbijanje 
zlouporabe 

droga  

Znanstvena ustanova Sredstva Državnog 
proračuna RH za rad 

Ureda i ostalih 
mjerodavnih državnih 

tijela prema 
godišnjem 
proračunu, 
EU fondovi 

6. Provesti istraživanje o 
dostupnosti i tržištu droga. 

Do 31. prosinca 
2013. 

Ured za 
suzbijanje 
zlouporabe 

droga  

Znanstvena ustanova, 
Ministarstvo unutarnjih 

poslova, 
organizacije civilnog 

društva 

Sredstva Državnog 
proračuna RH za rad 

Ureda i ostalih 
mjerodavnih državnih 

tijela prema 
godišnjem 
proračunu, 
EU fondovi 

7. Istražiti mogućnost provedbe 
istraživanja sekundarnog 
kriminaliteta povezanog s uporabom 
droga. 

Do 31. prosinca 
2014. 

Ured za 
suzbijanje 
zlouporabe 

droga  

Znanstvena ustanova, 
Ministarstvo unutarnjih 
poslova, Državni zavod 

za statistiku,  
Hrvatski zavod za javno 

zdravstvo 

Sredstva Državnog 
proračuna RH za rad 

Ureda i ostalih 
mjerodavnih državnih 

tijela prema 
godišnjem 
proračunu, 
EU fondovi 

8. Provesti istraživanje javnih 
troškova u sustavu suzbijanja 
zlouporabe droga. 
 

Do 31. prosinca 
2013. 

Ured za 
suzbijanje 
zlouporabe 

droga 

Znanstvena ustanova,  
mjerodavna ministarstva i 

druga tijela državne 
uprave  

Sredstva Državnog 
proračuna RH za rad 

Ureda i ostalih 
mjerodavnih državnih 

tijela prema 
godišnjem 
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proračunu, 
EU fondovi 

POKAZATELJI PROVEDBE: 1. Izvješće o provedbi i rezultatima HBSC istraživanja 
2. Izvješće o provedbi i rezultatima istraživanja ponašanja meñu rizičnim skupinama 

mladih glede sredstava ovisnosti - intervencije  
3. Izvješće o provedbi i rezultatima nacionalnog istraživanja seroprevalencije HIV, HBV 

i HCV meñu intravenoznim ovisnicima 
4. Izvješće o provedbi i rezultatima nacionalnog retroaktivnog kohortnog istraživanja 

smrtnosti meñu registriranim ovisnicima o drogama  
5. Izvješće o provedbi i rezultatima istraživanja pojavnosti i prevalencije uporabe novih 

psihoaktivnih tvari, posebice meñu rizičnim skupinama  
6. Izvješće o provedbi i rezultatima istraživanja o dostupnosti i tržištu droga 
7. Rezultati studije provedivosti i ostvarivosti istraživanja sekundarnog kriminaliteta 

povezanog s uporabom droga 
8. Izvješće o provedbi i rezultatima istraživanja javnih troškova u sustavu suzbijanja 

zlouporabe droga 

 
 
4.4.3. Evaluacija 
 
Cilj 1.  Povećati učinkovitost programa u području suzbijanja zlouporabe droga kroz provedbu evaluacije i 
supervizije programa/projekata koji proizlaze iz Nacionalne strategije i Akcijskog plana. 
 
Mjera 1.  Ugraditi i provoditi evaluaciju i superviziju programa/projekata koji proizlaze iz Nacionalne strategije 
uključujući i samu Nacionalnu strategiju te provoditi edukacije za sve nositelje provedbe mjera iz Nacionalne strategije 
o temi evaluacije i izrade programa.  
 

PROVEDBENE AKTIVNOSTI 
ROKOVI 

IZVRŠENJA 
NOSITELJI 

 
SURADNICI U 

PROVEDBI 
FINANCIJSKA 

SREDSTVA 

1. Inicirati osnivanje neovisnog 
stručnog tijela i/ili tima stručnjaka 
evaluatora za evaluaciju programa 
koji će se provoditi u području 
suzbijanja zlouporabe droga i 
prevencije ovisnosti. 
 

Do 30. lipnja 
2013. 

Ured za 
suzbijanje 
zlouporabe 

droga 

Predškolske odgojno -
obrazovne ustanove, 

osnovne i srednje škole, 
jedinice lokalne i 

područne (regionalne) 
samouprave, 

zdravstvene i socijalne 
ustanove, organizacije 

civilnog društva, stručne 
institucije i nezavisni 

stručnjaci 

Sredstva Državnog 
proračuna RH za rad 

Ureda i ostalih 
mjerodavnih državnih 

tijela prema 
godišnjem proračunu 

2. Izraditi stručna mjerila i smjernice 
za provedbu svih faza evaluacije, 
definirati evaluacijske okvire te 
provesti evaluaciju svih programa i 
projekata koji se financiraju iz 
državnog proračuna i lutrijskih 
sredstava, te koji su utemeljeni i 
proizlaze iz državnog proračuna 
uključujući i programe organizacija 
civilnog društva.  

Do 31. prosinca  
2012. 

Ured za 
suzbijanje 
zlouporabe 

droga 

Ministarstvo znanosti, 
obrazovanja i sporta, 
Agencija za odgoj i 

obrazovanje, Ministarstvo 
zdravlja, Ministarstvo 

socijalne politike i mladih, 
Hrvatski zavod za javno 

zdravstvo, Ured za 
udruge, predškolske 
odgojno-obrazovne 
ustanove, osnovne i 

Sredstva Državnog 
proračuna RH za rad 

Ureda i ostalih 
mjerodavnih državnih 

tijela prema 
godišnjem proračunu 
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srednje škole, jedinice 
lokalne i područne 

(regionalne) 
samouprave,  

zdravstvene i socijalne 
ustanove, organizacije 

civilnog društva, stručne 
institucije i nezavisni 

stručnjaci 

3. Samostalno i u suradnji s 
europskim stručnjacima organizirati 
edukaciju edukatora za evaluaciju 
programa smanjenja potražnje 
droga. 

Kontinuirano 
od 2012. do  
31. prosinca 

2014. 

Ured za 
suzbijanje 
zlouporabe 

droga 

Europske organizacije, 
tijela državne uprave, 

stručne institucije i 
nezavisni stručnjaci 

Sredstva Državnog 
proračuna RH za rad 

Ureda i ostalih 
mjerodavnih državnih 

tijela prema 
godišnjem proračunu 

4. Organizirati po regionalnom 
načelu stručne skupove, seminare i 
radionice o planiranju programa 
prevencije i evaluaciji preventivnih 
programa za sve voditelje školskih 
preventivnih programa i županijske 
koordinatore te ostale stručnjake 
koji provode programe prevencije 
ovisnosti u školama. 

Kontinuirano 
od 2012. do  
31. prosinca 

2014. 

Ured za 
suzbijanje 
zlouporabe 

droga 

Ministarstvo znanosti, 
obrazovanja i sporta, 
Agencija za odgoj i 

obrazovanje, predškolske 
odgojno-obrazovne 
ustanove, osnovne i 

srednje škole, jedinice 
lokalne i područne 

(regionalne) samouprave 

Sredstva Državnog 
proračuna RH za rad 

Ureda i ostalih 
mjerodavnih državnih 

tijela prema 
godišnjem proračunu 

5. Tiskati priručnik o evaluacijskim 
standardima i metodama i 
distribuirati ga svim relevantnim 
institucijama i stručnjacima. 

Do 31. prosinca  
2012. 

Ured za 
suzbijanje 
zlouporabe 

droga 

Ministarstvo znanosti, 
obrazovanja i sporta, 
Agencija za odgoj i 

obrazovanje, predškolske 
odgojno-obrazovne 
ustanove, osnovne i 

srednje škole, jedinice 
lokalne i područne 

(regionalne) samouprave 

Sredstva Državnog 
proračuna RH za rad 

Ureda i ostalih 
mjerodavnih državnih 

tijela prema 
godišnjem proračunu 

6. Uspostaviti strukturu za redovito 
praćenje/procjenu/evaluaciju koja 
daje uvid u učinkovitost provedbe 
mjera politike suzbijanja zlouporabe 
droga (provjera procesa i rezultata) i 
javnih troškova za provedbu mjera u 
području droga.  

Kontinuirano 
od 2012. do  
31. prosinca 

2014. 

Ured za 
suzbijanje 
zlouporabe 

droga 

Ministarstva i druga 
mjerodavna tijela 

državne uprave i lokalne i 
područne (regionalne) 

samouprave, 
organizacije civilnog 

društva 

Sredstva Državnog 
proračuna RH za rad 

Ureda i ostalih 
mjerodavnih državnih 

tijela prema 
godišnjem proračunu 

7. Izraditi brošure i portale u kojima 
će se objavljivati rezultati evaluacije 
programa smanjenja potražnje droga 
i smjernice za unaprjeñenje metoda 
evaluacije tih programa.  

Kontinuirano 
od 2012. do  
31. prosinca 

2014. 

Ured za 
suzbijanje 
zlouporabe 

droga 

Ministarstvo znanosti, 
obrazovanja i sporta, 
Agencija za odgoj i 

obrazovanje, predškolske 
odgojno-obrazovne 
ustanove, osnovne i 

srednje škole, jedinice 
lokalne i područne 

(regionalne) 
samouprave, europske 
organizacije, stručne 
institucije i nezavisni 

stručnjaci 

Sredstva Državnog 
proračuna RH za rad 

Ureda i ostalih 
mjerodavnih državnih 

tijela prema 
godišnjem proračunu 
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POKAZATELJI PROVEDBE:  

 
 

1. Osnovano neovisno stručno tijelo/tim stručnjaka za evaluaciju 
2. Izrañena mjerila i smjernice za evaluaciju  
3. Broj organiziranih edukacija za edukatore i broj edukatora koji su osposobljeni za 

evaluaciju i planiranje programa 
4. Broj edukacija za županijske koordinatore, voditelje školskih preventivnih programa i 

stručnjake te broj sudionika na tim edukacijama  
5. Uspostavljena struktura za praćenje i evaluacije politike droga i javnih troškova  
6. Tiskan i distribuiran priručnik o evaluacijskim standardima i metodama 
7. Broj i vrsta brošura i portala o evaluaciji programa smanjenja potražnje 

 
 
4.5. KOORDINACIJA 
 
Cilj 1.  Unaprijediti koordinaciju i suradnju meñu mjerodavnim ministarstvima i tijelima državne uprave te 
institucijama na lokalnoj razini, kako bi se pridonijelo učinkovitoj i kontinuiranoj provedbi svih mjera iz Nacionalne 
strategije i Akcijskog plana, te osigurao uravnotežen, integriran pristup problematici droga. 
 
Mjera 1.  Pratiti provedbu mjera i aktivnosti iz Akcijskog plana i Nacionalne strategije kroz kontinuiranu koordinaciju i 
suradnju s mjerodavnim tijelima državne uprave i jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, te drugim 
institucijama na državnoj i lokalnoj razini, kao i nevladinim organizacijama. 
 
 

PROVEDBENE AKTIVNOSTI ROKOVI 
IZVRŠENJA 

NOSITELJI 
 

SURADNICI U 
PROVEDBI 

FINANCIJSKA 
SREDSTVA 

1. Jačati administrativne kapacitete Ureda 
za suzbijanje zlouporabe droga u cilju 
stvaranja preduvjeta za provedbu 
integrirane politike suzbijanja zlouporabe 
sredstava ovisnosti i koordinaciju, 
planiranje i nadzor nad provedbom 
strateških dokumenata na nacionalnoj i 
lokalnoj razini. 

Do 31. prosinca 
2014. 

Ured za 
suzbijanje 
zlouporabe 

droga 

Ministarstva i 
druga mjerodavna 

državna tijela 

Sredstva Državnog 
proračuna RH za rad 

Ureda i ostalih 
mjerodavnih državnih 
tijela prema godišnjem 

proračunu 

2. Definirati ulogu, ovlasti, odgovornosti i 
meñusobni odnos triju koordinativnih 
tijela na području provedbe politike 
suzbijanja zlouporabe droga; Povjerenstva 
za suzbijanje zlouporabe droga Vlade 
Republike Hrvatske, Ureda za suzbijanje 
zlouporabe droge i županijskih 
povjerenstava za suzbijanje zlouporabe 
droga. 

Do 31. prosinca 
2014. 

Ured za 
suzbijanje 
zlouporabe 

droga 

Ministarstva i 
druga mjerodavna 

državna tijela 

Sredstva Državnog 
proračuna RH za rad 

Ureda i ostalih 
mjerodavnih državnih 
tijela prema godišnjem 

proračunu 

3. Usklañivati rad tijela na državnoj razini 
putem redovitih sastanaka s 
predstavnicima tijela i suradnje u provedbi 
programa. 
 

Kontinuirano 
od 2012. do  
31. prosinca 

2014. 

Ured za 
suzbijanje 
zlouporabe 

droga 

Ministarstva i 
druga mjerodavna 

državna tijela 

Sredstva Državnog 
proračuna RH za rad 

Ureda i ostalih 
mjerodavnih državnih 
tijela prema godišnjem 

proračunu 

4. Pružati stručnu pomoć i podršku 
nositeljima mjera na nacionalnoj i lokalnoj 
razini u provedbi mjera i aktivnosti koje 

Kontinuirano 
od 2012. do  
31. prosinca 

Ured za 
suzbijanje 
zlouporabe 

Ministarstva i 
druga mjerodavna 

državna tijela 

Sredstva Državnog 
proračuna RH za rad 

Ureda i ostalih 
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proizlaze iz Nacionalne strategije i 
Akcijskih planova.  
 

2014. droga mjerodavnih državnih 
tijela prema godišnjem 

proračunu 

5. Inicirati donošenje zakonskih propisa i 
drugih strateških dokumenata u području 
suzbijanja zlouporabe droga i pružati 
stručnu pomoć pri njihovoj izradi. 
 

Kontinuirano 
od 2012. do  
31. prosinca 

2014. 

Ured za 
suzbijanje 
zlouporabe 

droga 

Ministarstva i 
druga mjerodavna 

državna tijela 

Sredstva Državnog 
proračuna RH za rad 

Ureda i ostalih 
mjerodavnih državnih 
tijela prema godišnjem 

proračunu 

6. Uključivati organizacije civilnog društva 
u izradu zakonskih propisa, strateških 
dokumenata i programa koji se donose na 
području suzbijanja zlouporabe droga.  
 

Kontinuirano 
od 2012. do  
31. prosinca 

2014. 

Ured za 
suzbijanje 
zlouporabe 

droga 

Ministarstva i 
druga mjerodavna 

tijela državne 
uprave i lokalne i 

područne 
(regionalne) 
samouprave, 
organizacije 

civilnog društva 

Sredstva Državnog 
proračuna RH za rad 

Ureda i ostalih 
mjerodavnih državnih 
tijela prema godišnjem 

proračunu 

7. Unaprijediti koordinirani pristup u 
kreiranju i provedbi strateških 
dokumenata, odreñivanju prioriteta i 
donošenju odluka putem redovite 
komunikacije Povjerenstva za suzbijanje 
zlouporabe droga Vlade RH sa 
stručnjacima koji djeluju na području 
problematike droga, Uredom za suzbijanje 
zlouporabe droga, županijskim 
povjerenstvima za suzbijanje zlouporabe 
droga. 

Kontinuirano 
od 2012. do  
31. prosinca 

2014. 

Ured za 
suzbijanje 
zlouporabe 

droga 

Ministarstva i 
druga mjerodavna 

tijela državne 
uprave i lokalne i 

područne 
(regionalne) 
samouprave, 
organizacije 

civilnog društva 

Sredstva Državnog 
proračuna RH za rad 

Ureda i ostalih 
mjerodavnih državnih 
tijela prema godišnjem 

proračunu 

8. Donijeti Smjernice za izradu protokola 
za suradnju izmeñu mjerodavnih 
tijela/službi/organizacija na različitim 
razinama (lokalnoj, županijskoj i 
nacionalnoj) te izmeñu različitih sektora 
(sustava tretmana, prevencije, zatvorskog 
sustava, zajednice, policije/pravosuña). 
 

Do 31. prosinca 
2014. 

Ured za 
suzbijanje 
zlouporabe 

droga 

Ministarstva i 
druga mjerodavna 

tijela državne 
uprave i lokalne i 

područne 
(regionalne) 
samouprave, 
organizacije 

civilnog društva 

Sredstva Državnog 
proračuna RH za rad 

Ureda i ostalih 
mjerodavnih državnih 
tijela prema godišnjem 

proračunu 

9. Održavati redovite nacionalne ili 
regionalne (meñužupanijske) sastanke radi 
razmjene znanja, iskustava i dobrih praksi 
te promicanja zajedničkog razumijevanja i 
postizanja konsenzusa meñu dionicima. 
 

Kontinuirano 
od 2012. do  
31. prosinca 

2014. 

Ured za 
suzbijanje 
zlouporabe 

droga 

Ministarstva i 
druga mjerodavna 

tijela državne 
uprave i lokalne i 

područne 
(regionalne) 
samouprave, 
organizacije 

civilnog društva 

Sredstva Državnog 
proračuna RH za rad 

Ureda i ostalih 
mjerodavnih državnih 
tijela prema godišnjem 

proračunu 
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10. Zaprimati i analizirati godišnja izvješća 
o provedbi svih mjera na nacionalnoj i 
lokalnoj razini. 
 

Kontinuirano 
od 2012. do 31. 
prosinca 2014. 
(do 1. travnja 

tekuće godine za 
prethodnu 

godinu) 

Ured za 
suzbijanje 
zlouporabe 

droga 

Ministarstva i 
druga mjerodavna 

tijela državne 
uprave i lokalne i 

područne 
(regionalne) 
samouprave, 
organizacije 

civilnog društva 

Sredstva Državnog 
proračuna RH za rad 

Ureda i ostalih 
mjerodavnih državnih 
tijela prema godišnjem 

proračunu 

11. Uspostaviti informatički sustav za 
podnošenje u elektroničkom obliku 
godišnjih izvješća o provedbi svih mjera 
na nacionalnoj i lokalnoj razini. 
  

Do 31. prosinca 
2014.  

Ured za 
suzbijanje 
zlouporabe 

droga 

Ministarstva i 
druga mjerodavna 

tijela državne 
uprave i lokalne i 

područne 
(regionalne) 
samouprave, 
organizacije 

civilnog društva 

Sredstva Državnog 
proračuna RH za rad 

Ureda i ostalih 
mjerodavnih državnih 
tijela prema godišnjem 

proračunu 

12. Predlagati Povjerenstvu za suzbijanje 
zlouporabe droga i Vladi Republike 
Hrvatske mjere za dopunu Akcijskog plana 
i/li mjere za nove načine rješavanja 
postojećih problema. 
 

Kontinuirano 
od 2012. do  
31. prosinca 

2014. 

Ured za 
suzbijanje 
zlouporabe 

droga 

Ministarstva i 
druga mjerodavna 

tijela državne 
uprave i lokalne i 

područne 
(regionalne) 
samouprave, 
organizacije 

civilnog društva 

Sredstva Državnog 
proračuna RH za rad 

Ureda i ostalih 
mjerodavnih državnih 
tijela prema godišnjem 

proračunu 

13. Predlagati Povjerenstvu za suzbijanje 
zlouporabe droga Vlade Republike 
Hrvatske godišnje provedbene programe 
Akcijskog plana i raspored godišnjih 
sredstava iz Državnog proračuna za 
njihovu provedbu. 

Kontinuirano 
do 31. prosinca 

2014. 
(do 31. prosinca 
tekuće godine za 
sljedeću godinu) 

Ured za 
suzbijanje 
zlouporabe 

droga 

Ministarstva i 
druga mjerodavna 

tijela državne 
uprave i lokalne i 

područne 
(regionalne) 
samouprave, 
organizacije 

civilnog društva 

Sredstva Državnog 
proračuna RH za rad 

Ureda i ostalih 
mjerodavnih državnih 
tijela prema godišnjem 

proračunu 

14. Uključivati po potrebi vanjske 
stručnjake u rad Povjerenstva za 
suzbijanje zlouporabe droga Vlade 
Republike Hrvatske s ciljem informiranja o 
prioritetnim područjima i problemima te 
stvaranja podloge za donošenje odluka o 
provedbi odreñenih mjera.  
 

Kontinuirano 
od 2012. do  
31. prosinca 

2014. 

Ured za 
suzbijanje 
zlouporabe 

droga 

Ministarstva i 
druga mjerodavna 

tijela državne 
uprave i lokalne i 

područne 
(regionalne) 
samouprave, 
organizacije 

civilnog društva 

Sredstva Državnog 
proračuna RH za rad 

Ureda i ostalih 
mjerodavnih državnih 
tijela prema godišnjem 

proračunu 

15. Pripremati sjednice Povjerenstva za 
suzbijanje zlouporabe droga Vlade RH, 
pratiti provedbu zaključaka i odluka te 
izvještavati Povjerenstvo o njihovu 
izvršenju. 
 

Kontinuirano 
od 2012. do 31. 
prosinca 2014. 

(najmanje 
jednom svaka tri 
mjeseca održati 

sjednicu 
Povjerenstva) 

Ured za 
suzbijanje 
zlouporabe 

droga 

Povjerenstvo za 
suzbijanje 

zlouporabe droga, 
ministarstva i 

druga mjerodavna 
tijela državne 

uprave 

Sredstva Državnog 
proračuna RH za rad 

Ureda i ostalih 
mjerodavnih državnih 
tijela prema godišnjem 

proračunu 
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16. Podnositi Vladi Republike Hrvatske i 
Hrvatskom saboru godišnje izvješće o 
provedbi mjera iz Akcijskog plana i 
Nacionalne strategije. 
 
 

Kontinuirano 
od 2012. do 31. 
prosinca 2014. 

(do 1. rujna 
tekuće godine za 

prethodnu 
godinu) 

Ured za 
suzbijanje 
zlouporabe 

droga 

Ministarstva i 
druga mjerodavna 

tijela državne 
uprave i 

županijska 
povjerenstva za 

suzbijanje 
zlouporabe droga 

Sredstva Državnog 
proračuna RH za rad 

Ureda i ostalih 
mjerodavnih državnih 
tijela prema godišnjem 

proračunu 

17. Uspostaviti informativni portal 
„helpdesk“ koji će stručnjacima koji 
djeluju na području problematike droga 
pružati informacije o uslugama koje se 
provode u području prevencije, liječenja i 
skrbi, ali i o aktivnostima koje se 
poduzimaju na području suzbijanja 
zlouporabe droga.  

Kontinuirano 
od 2012. do 31. 
prosinca 2014. 

Ured za 
suzbijanje 
zlouporabe 

droga 

Ministarstva i 
druga mjerodavna 

tijela državne 
uprave i 

županijska 
povjerenstva za 

suzbijanje 
zlouporabe droga 

Sredstva Državnog 
proračuna RH za rad 

Ureda i ostalih 
mjerodavnih državnih 
tijela prema godišnjem 

proračunu 

POKAZATELJI PROVEDBE: 1. Ojačani administrativni kapaciteti Ureda, definirane ovlasti i zaposlen potreban 
broj djelatnika  

2. Doneseni dokumenti kojima se definiraju ovlasti izmeñu Ureda, Povjerenstva 
Vlade RH i županijskih povjerenstava 

3. Definirani i usklañeni modeli suradnje i postupanja mjerodavnih tijela te broj 
održanih sastanaka 

4. Broj i vrsta pružene stručne pomoći i broj i vrsta programa u kojima je Ured 
pružio podršku  

5. Broj i vrsta zakonskih prijedloga za koje je Ured dao inicijative 
6. Broj i vrsta propisa i strateških dokumenata u čiju izradu su bile uključene 

organizacije civilnog društva 
7. Unaprijeñena koordinacija i suradnja pri izradi i provedbi strateških 

dokumenata, broj osnovanih i aktivnih stručnih radnih skupina, broj sastanaka 
na temu koordinacije i pokazatelji iz evaluacije 

8. Donesene smjernice za izradu protokola za suradnju 
9. Broj održanih sastanaka na razini županija 
10. Broj zaprimljenih i analiziranih izvješća tijela državne uprave, organizacija 

civilnog društva, županijskih povjerenstava i drugih subjekata uključenih u 
suzbijanje zlouporabe droga 

11. Uspostavljen informatički sustav za podnošenje izvješća u elektroničkom obliku 
12. Broj i vrsta prijedloga Povjerenstvu za nadopunu Akcijskog plana i broj 

prijedloga za donošenje novih mjera za rješavanje problema 
13. Izrañeni i doneseni godišnji provedbeni programi  
14. Broj uključenih vanjskih stručnjaka u rad Povjerenstva 
15. Broj održanih sastanaka Povjerenstva, broj i vrsta dokumenata / pitanja / 

problema o kojima je Povjerenstvo raspravljalo i broj provedenih zaključaka 
Povjerenstva 

16. Izrañeno godišnje izvješće i poslano Vladi RH i Saboru na prihvaćanje 
17. Uspostavljen informativni portal helpdesk 

 
 
 
 
 



 64 

Cilj 2.  Unaprijediti koordinaciju i praćenje provedbe mjera na lokalnoj razini te kvalitetu i učinkovitost provedbe 
mjera na lokalnoj razini. 
 
Mjera 2. Trajno, sustavno i koordinirano planiranje i praćenje provedbe svih aktivnosti i mjera za suzbijanje 
zlouporabe droga, posebice u pogledu prevencije ovisnosti, na razini jedinica lokalne i područne (regionalne) 
samouprave. 
 

PROVEDBENE AKTIVNOSTI ROKOVI 
IZVRŠENJA NOSITELJI SURADNICI U 

PROVEDBI 
FINANCIJSKA 

SREDSTVA 

1. Usklañivanje rada županijskih 
povjerenstava za suzbijanje 
zlouporabe droga putem 
organiziranja sastanaka s 
predsjednicima povjerenstava i 
sudjelovanja na sjednicama 
povjerenstava. 

Kontinuirano 
od 2012. do 31. 
prosinca 2014. 

 

Ured za suzbijanje 
zlouporabe droga 

Jedinice lokalne i 
područne 

(regionalne) 
samouprave, 
županijska 

povjerenstva za 
suzbijanje 

zlouporabe droga 

Sredstva 
Državnog 

proračuna RH za 
rad Ureda i 

ostalih 
mjerodavnih 

državnih tijela 
prema godišnjem 

proračunu i 
proračuni jedinica 

lokalne i 
područne  

(regionalne) 
samouprave 

2. Na županijskoj razini jasno 
definirati podjelu odgovornosti za 
donošenje političkih odluka i 
odgovornosti za provedbu odluka 
predstavnika institucija i stručnih 
službi zaduženih za njihovu 
provedbu. 

Do 31. prosinca 2014. Jedinice lokalne i 
područne (regionalne) 

samouprave, 
županijska 

povjerenstva za 
suzbijanje zlouporabe 

droga 

Ured za suzbijanje 
zlouporabe droga 

Sredstva 
Državnog 

proračuna RH za 
rad Ureda i 

proračuni jedinica 
lokalne i 
područne  

(regionalne) 
samouprave 

3. Inicirati uspostavu županijskih 
koordinacijskih mreža i izraditi 
protokol suradnje izmeñu Ureda i 
županija.  

Do 31. prosinca 2014. Ured za suzbijanje 
zlouporabe droga 

Jedinice lokalne i 
područne 

(regionalne) 
samouprave, 
županijska 

povjerenstva za 
suzbijanje 

zlouporabe droga 

Sredstva 
Državnog 

proračuna RH za 
rad Ureda i 

proračuni jedinica 
lokalne i 
područne  

(regionalne) 
samouprave 

4. Provoditi redovite procjene 
provedbe mjera politike suzbijanja 
zlouporabe droga na razini županija 
na temelju dostavljenih izvješća i 
putem održavanja godišnjih 
sastanaka izmeñu Povjerenstva za 
suzbijanje zlouporabe droga, Ureda 
za suzbijanje zlouporabe droga i 
županijskih povjerenstava za 
suzbijanje zlouporabe droga.  
 

Kontinuirano 
od 2012. do 31. 
prosinca 2014. 

Ured za suzbijanje 
zlouporabe droga 

Povjerenstvo za 
suzbijanje 

zlouporabe droga 
VRH, jedinice 

lokalne i područne 
(regionalne) 
samouprave, 
županijska 

povjerenstva za 
suzbijanje 

zlouporabe droga 

Sredstva 
Državnog 

proračuna RH za 
rad Ureda i 

proračuni jedinica 
lokalne i 
područne  

(regionalne) 
samouprave 
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5. Koordinirati rad svih relevantnih 
institucija koje djeluju u području 
suzbijanja zlouporabe droga na razini 
jedinica lokalne i područne 
(regionalne) samouprave. 

Kontinuirano 
od 2012. do 31. 
prosinca 2014. 

Županijska 
povjerenstva za 

suzbijanje zlouporabe 
droga 

Uredi državne 
uprave na razini 

županija, odgojno-
obrazovne, 

zdravstvene i 
socijalne ustanove, 
policijske uprave, 

državna 
odvjetništva, 
organizacije 

civilnog društva, 
sredstva javnog 
priopćavanja i 

ostale relevantne 
institucije 

Sredstva 
Državnog 

proračuna RH i 
proračuna 

jedinica lokalne i 
područne  

(regionalne) 
samouprave 

6. Planirati i razrañivati aktivnosti u 
području prevencije i suzbijanja 
zlouporabe droga i drugih sredstava 
ovisnosti na razini jedinica lokalne i 
područne (regionalne) samouprave. 
 
 

Kontinuirano 
od 2012. do 31. 
prosinca 2014. 

 

Županijska 
povjerenstva za 

suzbijanje zlouporabe 
droga 

Uredi državne 
uprave na razini 

županija, odgojno-
obrazovne, 

zdravstvene i 
socijalne ustanove, 
policijske uprave, 

državna 
odvjetništva, 
organizacije 

civilnog društva, 
sredstva javnog 
priopćavanja i 

ostale relevantne 
institucije 

Sredstva 
Državnog 

proračuna RH i 
proračuna 

jedinica lokalne i 
područne  

(regionalne) 
samouprave 

7. Izraditi i donijeti Akcijski plan 
suzbijanja zlouporabe droga za 
2012.-2014. godinu na razini županija 
u sklopu kojih je potrebno: 
- definirati ulogu županijskih 

povjerenstava u donošenju odluka 
o načinima provedbe mjera 

- osigurati dovoljan broj stručnih 
timova za provedbu mjera iz 
županijskih akcijskih planova 
suzbijanja zlouporabe droga 

- uspostaviti stabilan sustav 
financiranja provedbe županijskih 
akcijskih planova suzbijanja 
zlouporabe droga 

- uskladiti vrstu i broj nositelja 
provedbe mjera na razini jedinica 
lokalne uprave i područne 
(regionalne) samouprave sukladno 
stvarnim potrebama pojedine 
županije 

- provoditi ciljane programe prema 
potrebama lokalne zajednice. 

 
Do 28. veljače 2013. 

Županijska 
povjerenstva za 

suzbijanje zlouporabe 
droga 

Uredi državne 
uprave na razini 

županija, odgojno-
obrazovne, 

zdravstvene i 
socijalne ustanove, 
policijske uprave, 

državna 
odvjetništva, 
organizacije 

civilnog društva, 
sredstva javnog 
priopćavanja i 

ostale relevantne 
institucije 

Sredstva 
Državnog 

proračuna RH i 
proračuna 

jedinica lokalne i 
područne  

(regionalne) 
samouprave 
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8. Izraditi i donijeti godišnje 
provedbene programe na temelju 
Akcijskog plana na razini županija. 

Kontinuirano 
od 2012. do 31. 
prosinca 2014. 

(do 31. prosinca 
tekuće godine za 
sljedeću godinu) 

Županijska 
povjerenstva za 

suzbijanje zlouporabe 
droga 

Uredi državne 
uprave na razini 

županija, odgojno-
obrazovne, 

zdravstvene i 
socijalne ustanove, 
policijske uprave, 

državna 
odvjetništva, 
organizacije 

civilnog društva, 
sredstva javnog 
priopćavanja i 

ostale relevantne 
institucije 

Sredstva 
Državnog 

proračuna RH i 
proračuna 

jedinica lokalne i 
područne  

(regionalne) 
samouprave 

9. Uključivati organizacije civilnog 
društva u izradu strateških 
dokumenata i programa koji se 
donose na području suzbijanja 
zlouporabe droga na razini županija. 
 

Kontinuirano 
od 2012. do 31. 
prosinca 2014. 

 

Županijska 
povjerenstva za 

suzbijanje zlouporabe 
droga 

Uredi državne 
uprave na razini 

županija, odgojno-
obrazovne, 

zdravstvene i 
socijalne ustanove, 
policijske uprave, 

državna 
odvjetništva, 
organizacije 

civilnog društva, 
sredstva javnog 
priopćavanja i 

ostale relevantne 
institucije 

Sredstva 
Državnog 

proračuna RH i 
proračuna 

jedinica lokalne i 
područne  

(regionalne) 
samouprave 

10. Provoditi evaluaciju postojećih 
programa, mjera i aktivnosti u 
području prevencije i suzbijanja 
zlouporabe droga na razini jedinica 
lokalne i područne (regionalne) 
samouprave. 
 
 

Kontinuirano 
od 2012. do 31. 
prosinca 2014. 

 

Županijska 
povjerenstva za 

suzbijanje zlouporabe 
droga 

Uredi državne 
uprave na razini 

županija, odgojno-
obrazovne, 

zdravstvene i 
socijalne ustanove, 
policijske uprave, 

državna 
odvjetništva, 
organizacije 

civilnog društva, 
sredstva javnog 
priopćavanja i 

ostale relevantne 
institucije 

Sredstva 
Državnog 

proračuna RH i 
proračuna 

jedinica lokalne i 
područne  

(regionalne) 
samouprave 

11. Izrañivati i dostavljati Uredu za 
suzbijanje zlouporabe droga godišnja 
izvješća o provedbi mjera i aktivnosti 
iz Akcijskog plana na razini županija. 
 

Kontinuirano 
od 2012. do 31. 
prosinca 2014. 

(do 31. ožujka tekuće 
godine za prethodnu 

godinu) 

Županijska 
povjerenstva za 

suzbijanje zlouporabe 
droga 

Uredi državne 
uprave na razini 

županija, odgojno-
obrazovne, 

zdravstvene i 
socijalne ustanove, 
policijske uprave, 

državna 
odvjetništva, 

Sredstva 
Državnog 

proračuna RH i 
proračuna 

jedinica lokalne i 
područne  

(regionalne) 
samouprave 



 67 

organizacije 
civilnog društva, 
sredstva javnog 
priopćavanja i 

ostale relevantne 
institucije 

12. Organizirati tematske sastanke s 
predstavnicima županijskih 
povjerenstava najmanje dva puta na 
godinu sukladno aktualnim pitanjima 
i problemima pojedinih županija. 
 
 

Kontinuirano 
od 2012. do 31. 
prosinca 2014. 

 

Ured za suzbijanje 
zlouporabe droga, 

županijska 
povjerenstva za 

suzbijanje zlouporabe 
droga 

Uredi državne 
uprave na razini 

županija, odgojno-
obrazovne, 

zdravstvene i 
socijalne ustanove, 
policijske uprave, 

državna 
odvjetništva, 
organizacije 

civilnog društva, 
sredstva javnog 
priopćavanja i 

ostale relevantne 
institucije 

Sredstva 
Državnog 

proračuna RH i 
proračuna 

jedinica lokalne i 
područne  

(regionalne) 
samouprave 

POKAZATELJI PROVEDBE: 1. Broj sastanaka održanih izmeñu Ureda i županijskih povjerenstava  
2. Doneseni dokumenti kojim se definiraju ovlasti i odgovornosti na županijskoj razini 
3. Uspostavljene regionalne županijske mreže i izrañeni protokoli suradnje i komuniciranja 

izmeñu Ureda i županija 
4. Broj provedenih procjena županijskih izvješća, broj održanih sastanaka i broj 

sudjelovanja na sjednicama županijskog povjerenstva  
5. Izvješća o radu županijskih povjerenstava 
6. Izvješća o radu županijskih povjerenstava  
7. Doneseni Akcijski planovi za 2012.-2014. u svakoj županiji 
8. Doneseni godišnji provedbeni programi akcijskih planova na razini županija 
9. Broj i vrsta strateških dokumenata i programa na razini županija u koje su bile uključene 

organizacije civilnog društva 
10. Broj evaluiranih programa koji su provedeni na razini jedinica lokalne i područne 

(regionalne) samouprave 
11. Izrañena i dostavljena godišnja izvješća o provedbi Akcijskog plana na razini županija 
12. Broj i vrsta održanih tematskih sastanaka sa županijskim povjerenstvima 
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4.6. MEðUNARODNA SURADNJA 
 
Cilj 1.  Omogućiti punopravno sudjelovanje Republike Hrvatske u kreiranju politike droga na razini Europske unije. 
 
Mjera 1.  Jačati nacionalne mehanizme i kapacitete za ispunjavanje obveza prema radnim tijelima i agencijama EU-
a mjerodavnim na području droga, te redovito aktivno sudjelovati u njihovu radu. 
 

PROVEDBENE AKTIVNOSTI 
ROKOVI 

IZVRŠENJA 
NOSITELJI 

 
SURADNICI U 

PROVEDBI 
FINANCIJSKA 

SREDSTVA 

1. Usklañivati nacionalno 
zakonodavstvo s novom pravnom 
stečevinom EU-a na području droga. 
 

Kontinuirano 
od 2012. do  
31. prosinca 

2014. 
 

Ured za 
suzbijanje 
zlouporabe 

droga  

Ministarstvo zdravlja, 
Ministarstvo socijalne 

politike i mladih 

Sredstva Državnog 
proračuna RH za rad 

Ureda i ostalih 
mjerodavnih 

državnih tijela prema 
godišnjem proračunu 

2. Redovito i aktivno sudjelovati u 
radu Horizontalne radne grupe za 
droge Vijeća EU-a (po ulasku RH u 
članstvo EU). 

Kontinuirano od 
1. srpnja 2013. 
do 31. prosinca 

2014. 

Ured za 
suzbijanje 
zlouporabe 

droga 

Ministarstvo unutarnjih 
poslova, Ministarstvo 
zdravlja, Ministarstvo 

socijalne politike i mladih, 
Ministarstvo vanjskih i 

europskih poslova 
 

Sredstva Državnog 
proračuna RH za rad 

Ureda i ostalih 
mjerodavnih 

državnih tijela prema 
godišnjem 
proračunu, 
EU fondovi 

3. Redovito i aktivno sudjelovati u 
radu i ispunjavati obveza prema 
agencijama EU-a zaduženim za 
problematiku droga (Europskog 
centra za praćenje droga i ovisnosti 
o drogama (EMCDDA) i EUROPOLA - 
Europskog policijskog ureda). 
 

Kontinuirano 
od 2012. do 31. 
prosinca 2014. 

 

Ured za 
suzbijanje 
zlouporabe 

droga, 
Ministarstvo 
unutarnjih 
poslova 

Mjerodavna ministarstva i 
druga tijela državne 

uprave 

Sredstva Državnog 
proračuna RH za rad 

Ureda i ostalih 
mjerodavnih 

državnih tijela prema 
godišnjem 
proračunu, 
EU fondovi 

POKAZATELJI PROVEDBE: 1. Izmjene i dopune zakonskih i podzakonskih akata sukladno novoj pravnoj stečevini 
EU-a na području droga 

2. Izvješće o sudjelovanju na sastancima Horizontalne radne grupe za droge Vijeća 
EU-a te dokumenti o hrvatskim stajalištima/prijedlozima/inicijativama  

3. Godišnja izvješća o stanju problematike droga u RH 

 
 
Cilj 2.  Prepoznavanje Republike Hrvatske na globalnom planu kao aktivnog dionika meñunarodnih napora u 

suzbijanju problematike droga te kao pokretača regionalnih inicijativa. 
 
Mjera 2.  Poticati implementaciju hrvatskih iskustava i primjera dobre prakse u provedbi politika suzbijanja 

problematike droga na meñunarodnom planu i posebno na području Jugoistočne Europe, ali i sudjelovanje 
u meñunarodnim projektima s ciljem daljnjeg unaprjeñenja nacionalnog sustava. 
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PROVEDBENE AKTIVNOSTI 
ROKOVI 

IZVRŠENJA 
NOSITELJI 

 
SURADNICI U 

PROVEDBI 
FINANCIJSKA 

SREDSTVA 

1. Poticati implementaciju 
meñunarodnih konvencija o 
narkotičnim drogama (iz 1961.), 
psihotropnim supstancama (iz 1971.) 
i protiv nedopuštene trgovine 
narkoticima i psihotropnim 
supstancama (iz 1988.) kroz 
suradnju s mjerodavnim 
ministarstvima. 

Kontinuirano 
od 2012. do  
31. prosinca 

2014. 
 

Ministarstvo 
vanjskih i 
europskih 
poslova, 
Ured za 

suzbijanje 
zlouporabe 

droga  

Mjerodavna ministarstva 
i druga tijela državne 

uprave 

Sredstva Državnog 
proračuna RH za rad 

Ureda i ostalih 
mjerodavnih državnih 

tijela prema 
godišnjem proračunu 

2. Redovito i aktivno sudjelovati u 
radu relevantnih meñunarodnih tijela 
(UN-ov Ured za droge i kriminal, UN-
ova Komisija za droge, Meñunarodni 
odbor za kontrolu narkotika, 
Svjetska zdravstvena organizacija, 
Svjetska carinska organizacija, 
Pompidou grupa Vijeća Europe, 
INTERPOL - Meñunarodna 
organizacija kriminalističkih policija 
i regionalnih tijela (SELEC Centrom - 
Centrom za provedbu zakona u 
jugoistočnoj Europi, SEPCA 
Udruženje šefova policija zemalja 
jugoistočne Europe). 

Kontinuirano 
od 2012. do  
31. prosinca 

2014. 
 

Ured za 
suzbijanje 
zlouporabe 

droga 

Mjerodavna ministarstva 
i druga tijela državne 

uprave 

Sredstva Državnog 
proračuna RH za rad 

Ureda i ostalih 
mjerodavnih državnih 

tijela prema 
godišnjem proračunu 

3. Sudjelovati na meñunarodnim 
skupovima, kongresima na temu 
droga i ovisnosti o drogama. 
 

Kontinuirano 
od 2012. do  
31. prosinca 

2014. 
 

Ured za 
suzbijanje 
zlouporabe 

droga  

Mjerodavna ministarstva 
i druga tijela državne 
uprave, organizacije 

civilnog društva 

Sredstva Državnog 
proračuna RH za rad 

Ureda i ostalih 
mjerodavnih državnih 

tijela prema 
godišnjem proračunu 

4. Razvijati bilateralnu suradnju sa 
zemljama od posebnog interesa za 
Republiku Hrvatsku, posebno na 
području suzbijanja krijumčarenja 
droga i prekursora te tvari 
zabranjenih u sportu. 
 

Kontinuirano 
od 2012. do  
31. prosinca 

2014. 
 

Ured za 
suzbijanje 
zlouporabe 

droga, 
Ministarstvo 

vanjskih i 
europskih 
poslova, 

Ministarstvo 
unutarnjih 
poslova, 

Ministarstvo 
financija-

Carinska uprava 

Mjerodavna ministarstva 
i druga tijela državne 

uprave 

Sredstva Državnog 
proračuna RH za rad 

Ureda i ostalih 
mjerodavnih državnih 

tijela prema 
godišnjem proračunu 
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5. Poticati suradnju sa zemljama 
Jugoistočne Europe, posebno 
putem regionalnih inicijativa. 

Kontinuirano 
od 2012. do  
31. prosinca 

2014. 
 

Ured za 
suzbijanje 
zlouporabe 

droga, 
Ministarstvo 

vanjskih i 
europskih 
poslova 

Mjerodavna ministarstva 
i druga tijela državne 
uprave, organizacije 

civilnog društva 

Sredstva Državnog 
proračuna RH za rad 

Ureda i ostalih 
mjerodavnih državnih 

tijela prema 
godišnjem proračunu 
 
 

6. Sudjelovati u meñunarodnim i 
bilateralnim projektima od posebnog 
interesa za Republiku Hrvatsku. 

Kontinuirano 
od 2012. do 31. 
prosinca 2014. 

 

Ured za 
suzbijanje 
zlouporabe 

droga 

Mjerodavna ministarstva 
i druga tijela državne 
uprave, organizacije 

civilnog društva 

Sredstva Državnog 
proračuna RH za rad 

Ureda i ostalih 
mjerodavnih državnih 

tijela prema 
godišnjem proračunu 

7. Poticati sudjelovanje hrvatskih 
stručnjaka u projektima tehničke 
pomoći zemljama u stabilizaciji i 
pridruživanju EU te kandidatima za 
ulazak u EU. 

Kontinuirano 
od 2012. do  
31. prosinca 

2014. 
 

Ministarstvo 
vanjskih i 
europskih 
poslova, 
Ured za 

suzbijanje 
zlouporabe 

droga  

Mjerodavna ministarstva 
i druga tijela državne 
uprave, organizacije 

civilnog društva 

Sredstva Državnog 
proračuna RH za rad 

Ureda i ostalih 
mjerodavnih državnih 

tijela prema 
godišnjem proračunu 

8. Jačati meñunarodnu policijsku 
suradnju, bilateralnu ili u sklopu 
meñunarodnih policijskih 
organizacija (Interpol- Meñunarodna 
organizacija kriminalističkih policija, 
Europol – Europskog policijskog 
ureda, SELEC Centra - Centra za 
provedbu zakona u jugoistočnoj 
Europi).  

Kontinuirano 
od 2012. do  
31. prosinca 

2014. 

Ministarstvo 
unutarnjih 
poslova 

Mjerodavna ministarstva 
i druga tijela državne 

uprave 
 

Sredstva Državnog 
proračuna RH za rad 
Ministarstva i ostalih 
mjerodavnih državnih 

tijela prema 
godišnjem proračunu 

9. Razvijati i unaprjeñivati suradnju 
Centra za forenzična ispitivanja, 
istraživanja i vještačenja „Ivan 
Vučetić“ (CFIIV-a) s forenzičkim 
laboratorijima drugih zemalja, 
uspostava mreže razmjene 
informacija, sudjelovanje u 
projektima izrade profila droga, 
treninzima, seminarima i 
konferencijama u organizaciji 
relevantnih tijela. 

Kontinuirano 
od 2012. do  
31. prosinca 

2014. 
 

Ministarstvo 
unutarnjih 
poslova, 

Centar za 
forenzična 
ispitivanja, 

istraživanja i 
vještačenja (Ivan 

Vučetić) 

Mjerodavna ministarstva 
i druga tijela državne 

uprave 

Sredstva Državnog 
proračuna RH za rad 
Ministarstva i ostalih 
mjerodavnih državnih 

tijela prema 
godišnjem proračunu 

10. Provoditi meñunarodne 
carinske operacije i dostavljati 
podatke o suradnji sa SELEC 
centrom - centrom za provedbu 
zakona u jugoistočnoj Europi, 
Svjetskom carinskom 
organizacijom, carinskim službama 
drugih zemalja. 

Kontinuirano 
Od 2012. do  
31. prosinca 

2014.  

Ministarstvo 
financija 

Carinska uprava 

Mjerodavna ministarstva 
i druga tijela državne 

uprave 

Sredstva Državnog 
proračuna RH za rad 
Ministarstva i ostalih 
mjerodavnih državnih 

tijela prema 
godišnjem proračunu 

POKAZATELJI PROVEDBE: 1. Broj meñusektorskih sastanaka vezanih uz implementaciju relevantnih 
meñunarodnih konvencija i rezolucija UN-ove Komisije za opojne droge 
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2. Izvješća o sudjelovanju u radu relevantnih meñunarodnih tijela te dokumenti o 
stajalištima/prijedlozima/inicijativama RH 

3. Izvješća o sudjelovanju na meñunarodnim skupovima i kongresima na temu droga i 
ovisnosti o drogama i zaključci tih skupova 

4. Broj bilateralnih sporazuma i protokola suradnje sklopljenih s pojedinim zemljama od 
posebnog interesa za RH i izvješća o zajedničkim bilateralnim aktivnostima 
provedenim slijedom sklopljenih sporazuma i protokola o suradnji 

5. Dokumenti o regionalnim inicijativama RH i izvješća o provedenim aktivnostima 
6. Izvješća o sudjelovanju u meñunarodnim bilateralnim projektima od posebnog 

interesa za RH  
7. Broj aplikacija za provedbu projekata i broj hrvatskih stručnjaka aktivno uključenih u 

projekte tehničke pomoći zemljama u stabilizaciji i pridruživanju EU te kandidatima 
za ulazak u EU 

8. Broj aktivnosti na području meñunarodne policijske suradnje 
9. Broj razmijenjenih uzoraka droga u svrhu forenzičkog profiliranja droga, ostvarenih 

kontakata s forenzičkim laboratorijima drugih zemalja i izvješća o sudjelovanju na 
relevantnim stručnim skupovima  

10. Broj i vrsta provedenih meñunarodnih carinskih operacija i izvješća o suradnji Carine 
s relevantnim meñunarodnim tijelima i carinskim službama drugih zemalja 

 
 
5. FINANCIJSKA SREDSTVA POTREBNA ZA PROVEDBU AKCIJSKOG PLANA 
 
Za provedbu Akcijskog plana nužno je unutar Državnog proračuna na stavkama pojedinih ministarstava osigurati 
financijska sredstva koja će omogućiti kvalitetnu implementaciju mjera sukladno djelokrugu rada i obvezama pojedinih 
nositelja uključenih u provedbu. Nositelji koji nemaju proračunske pozicije za aktivnosti suzbijanja zlouporabe droga, 
već se one financiraju u sklopu redovite djelatnosti, trebaju osigurati transparentnost financiranja mjera i aktivnosti 
proizašlih iz Akcijskog plana. Po načelu podijeljene odgovornosti izmeñu države i lokalne zajednice, potrebno je 
poticati izdvajanje većih sredstava u županijskim, gradskim i općinskim proračunima za djelovanje županijskih 
povjerenstava za suzbijanje zlouporabe droga, provedbu preventivnih mjera na lokalnoj razini te ostalih aktivnosti čija 
kvalitetna implementacija ovisi o inicijativama lokalne uprave. U sklopu sredstava državnog proračuna, lutrijskih 
sredstava i proračuna lokalne zajednice potrebno je osigurati sredstva za financiranje kvalitetnih i znanstveno 
utemeljenih programa smanjenja potražnje droga koje provode organizacije civilnog društva. Kao dodatnim 
financijskim izvorima treba se koristiti sredstvima od igara na sreću i sredstvima meñunarodnih organizacija 
(Ujedinjeni narodi (UNODC), Europska unija, Vijeće Europe). Financijska sredstva potrebna za provedbu Akcijskog 
plana za 2012. godinu osigurana su u sklopu sredstava Državnog proračuna na pozicijama pojedinih ministarstava u 
ukupnom iznosu 73.637.167,00 kuna, a za 2013. i 2014. godinu izrañena je procjena financijskih sredstava koja će 
biti potrebno osigurati na pozicijama pojedinih ministarstava i ostalih mjerodavnih državnih tijela za provedbu mjera iz 
Akcijskog plana. Potrebna financijska sredstva prikazana su u tablici (dodatak 1). 
 
6. ZAKLJUČAK 
 
Akcijski plan suzbijanja zlouporabe droga za razdoblje od 2012. do 2014. godine, na prijedlog Ureda za suzbijanje 
zlouporabe droga i uz prethodno mišljenje Povjerenstva za suzbijanje zlouporabe droga, donosi Vlada Republike 
Hrvatske. Ured za suzbijanje zlouporabe droga Vlade RH zadužen je za koordinaciju provedbe i pripremu izvješća o 
provedbi Akcijskog plana, koje jednom na godinu podnosi Povjerenstvu za suzbijanje zlouporabe droga Vlade RH. Na 
temelju Akcijskog plana donose se provedbeni programi mjera i aktivnosti koje usvaja Povjerenstvo za suzbijanje 
zlouporabe droga Vlade Republike Hrvatske, dok njihovo provoñenje putem suradnje i koordinacije s tijelima državne 
uprave, jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave i nevladinim organizacijama prati Ured za suzbijanje 
zlouporabe droga Vlade Republike Hrvatske.  
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7. DODATAK 1. 
 

PROCJENA POTREBNIH SREDSTAVA DRŽAVNOG PRORAČUNA ZA PROVEDBU AKCIJSKOG PLANA 
SUZBIJANJA ZLOUPORABE DROGA U REPUBLICI HRVATSKOJ ZA 2012. - 2014. (u kunama) 

 

NOSITELJ PODRUČJE 2012. 2013. 2014. 
Prevencija ovisnosti na radnom 
mjestu 

Evaluacija i istraživanje 

Suzbijanje kriminala vezanog uz 
droge 

Ministarstvo obrane 

Edukacija 

100.000,00 100.000,00 100.000,00 

Prevencija ovisnosti na radnom 
mjestu 

Resocijalizacija ovisnika 
Ministarstvo rada i 
mirovinskoga sustava  

Edukacija 

454.660,00 644.740,00 644.740,00 

Prevencija ovisnosti meñu 
djecom i mladima 
Rad s mladima s problemima u 
ponašanju 
Programi rješavanja socijalne 
problematike 

Resocijalizacija ovisnika 

Suradnja s nevladinim 
organizacijama  

Ministarstvo socijalne politike i 
mladih  

Edukacija 

10.338.194,00 10.518.375,00 10.756.895,00 

Kaznena politika – tretman 
ovisnika u zatvorskom sustavu 

Resocijalizacija ovisnika 

Rad s ovisnicima u sklopu 
probacijskog sustava 

Ministarstvo pravosuña 

Edukacija 

30.000,00 30.000,00 30.000,00 

Prevencija ovisnosti meñu 
djecom i mladima 

Resocijalizacija ovisnika 

Suradnja s nevladinim 
organizacijama  

Ministarstvo znanosti, 
obrazovanja i sporta 

Edukacija 

1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 
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Suzbijanje kriminala vezanog uz 
droge Ministarstvo unutarnjih poslova 
Edukacija 

25.300.000,00 25.300.000,00 25.300.000,00 

Prevencija ovisnosti meñu 
djecom i mladima 
Prevencija ovisnosti na radnom 
mjestu 
Prevencija, rano otkrivanje, 
liječenje i rehabilitacija ovisnika 

Resocijalizacija ovisnika 

Izobrazba i osposobljavanje 
zdravstvenih djelatnika i 
suradnika 
Suradnja s nevladinim 
organizacijama  

Ministarstvo zdravlja 

Smanjenje štete - prevencija 
zaraznih bolesti 

32.440.063,00 32.988.385,00 33.636.721,00 

Koordinacija 

Praćenje, informacijski sustav, 
evaluacija i istraživanje 
Prevencija ovisnosti meñu 
djecom i mladima 
Resocijalizacija ovisnika 

Meñunarodna suradnja 

Suradnja s nevladinim 
organizacijama i djelovanje 
civilnog društva 

Ured za suzbijanje zlouporabe 
droga 

Izobrazba 

3.974.250,00 3.667.305,00 3.137.500,00 

UKUPNO  73.637.167,00 74.248.805,00 74.605.856,00 

 
 


