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Стратегија о спречавању злоупотребе дрога за период од 2014−2021. године је кључни
документ у решавању проблема злоупотребе дрога. Влада је Стратегију усвојила 2014.
године а носилац активности је Министарство здравља. За реализацију циљева ове стратегије,
а у складу са Акционим планом, обезбеђују се финансијска средства из буџета Републике
Србије, аутономне покрајине, градова и општина, у складу са њиховим обавезама и
надлежностима.
У области превенције злоупотребе дрога учествују Министарство здравља,
Министарство унутрашњих послова, Министарство омладине и спорта, Министарство
просвете, Институт за јавно здравље Србије „Др Милан Јовановић Батут” (са мрежом од 23
института), Црвени крст Србије, установе за лечење болести зависности, јединице локалне
самоуправе, међународне организације, удружења, итд. Ситуација на илегалном тржишту дрога
у Србији и у окружењу знатно се изменила у последњих неколико година. Један од разлога је
приступање суседних земаља – Републике Бугарске и Румуније Европској унији, као и
једнострано проглашена независност Аутономне покрајине Косово и Метохији. Током 2012.
године евидентирано је 4.775 кривичних дела у вези са дрогом и покренуте су 3.992 кривичне
пријаве. године 2013. забележена су 5.642 кривична дела у вези са дрогом и покренуто је 4.928
кривичних пријава. У периоду 2011–2013. година, количина укупно заплењене дроге била је у
сталном порасту док је 2013. године укупно заплењено 3,4 тоне дроге.
Интервенције у области смањења потражње за дрогама су оријентисане ка усвајању
неопходних системских мера; 1) подизање свести заједнице о проблему злоупотребе дрога и о
потреби за њеним спречавањем, као и о потреби афирмације здравих стилова живота; 2)
обезбеђивање координације различитих активности на локалном нивоу и усклађивање
координације активности на локалном нивоу са онима на националном нивоу; 3) безбеђивање
различитих и високо квалитетних капацитета и програма оријентисаних ка лечењу зависности,
увођењем различитих приступа у лечењу болести зависности; 4) подстицање развоја програма
који ће допринети одржавању или смањењу броја особа заражених ХИВ-ом, вирусним
хепатитисом, полно преносивим болестима и туберкулозом и фаталним последицама
предозирања дрогом; 5) обезбеђивање услова који омогућавају продужење институционалних
програма лечења у корективним и казненим институцијама; 6) подстицање развоја програма
социјалне заштите за зависникe од дрога, јавне установе за рехабилитацију и ресоцијализацију
корисника ПАС, терапијских заједница и комуна, организација цивилног друштва, укључујући
и програме за смањење штете, што ће спречити социјалну искљученост зависника и
дискриминацију. Ово се подједнако односи на програме и активности у оквиру социјалног
старања у затворима и корективним институцијама; 7) подизање свести и унапређење вештина
свих укључених субјеката који се баве превенцијом злоупотребе дрога, лечењем и
рехабилитацијом зависника од дрога, као и мерама и програмима оријентисаним ка смањењу
штете; 8) подстицање развоја и примене превентивних активности у овој области и различитих
програма оријентисаних ка смањењу потражње за дрогама, а посебно активности у погледу
појаве и ширења нових психоактивних супстанци и политоксикоманије.
Интервенције у области смањења понуде дроге оријентисане су ка следећим
циљевима: 1) јачање активности усмерених против организованог криминала, незаконите
трговине дрогом, прања новца и других облика криминала повезаног са дрогом; 2) унапређење
сарадње између полиције, царине и правног система унутар земље, у региону и међународне
сарадње; 3) унапређење прикупљања информација и аналитички рад у откривању криминалних
активности; 4) унапређење нивоа знања међу правосудним органима; 5) примена свих
расположивих и креирање нових мера за откривање протока дроге дуж „балканске руте”; 6)
потпуно успостављање система раног препознавања и система упозоравања за нове синтетичке
дроге; 7) јачање контроле прекурсора и сарадње у овој области између царине, полиције,
произвођача и дистрибутера прекурсора у циљу праћења промета и употребе прекурсора; 8)
интензивирање и одржавање сарадње са другим земљама у региону, у Европи и на глобалном
нивоу, као и сарадње са међународним организацијама.
Поред наведених општих циљева, Стратегија има дефинисане и специфичне циљеве. Први
акциони план за спровођење ове стратегије одштампан је уз ову стратегију и чини њен саставни
део. Други акциони план за спровођење ове стратегије донеће се у првом кварталу 2018.
године. Акционим планом детаљније се описују поједини циљеви и начини остваривања

постављених циљева, конкретни задаци појединих извршилаца за одабрано буџетско раздобље
на основу смерница Стратегије, као и прецизније дефинишу појединачни циљеви, надлежност и
начин њиховог остваривања, рокови извршења и процена потребних средстава за одређено
буџетско раздобља.
Цео текст стратегије можете наћи овде.

