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Комисија за сузбијање злоупотребе опојних дрога у 

Републици Српској (именовала Влада РС)  

 Министарство здравља и социјалне заштите 

 Министарство унутрашњих послова 

 Министарство просвјете и културе 

 Министарство породице, омладине и спорта 

 Министарство финансија 

 Министарство правде 

 Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде 

 Министарство управе и локалне самоуправе 

 Тужилаштво 

 Републичка управа за инспекцијске послове 

 Одбори Народне скупштине за 

 здравство, рад и социјалну политику 

 питања дјеце, младих и спорта 

 Представник невладиних организација 

 



Стратегија надзора над опојним дрогама и  

сузбијања злоупотребе опојних дрога у  

Републици Српској за период 2017. – 2021. год. 
 

је оквирни стратешки документ који 

представља смјернице за дјеловање свих 

Владиних институција, јавних установа, 

организација цивилног друштва и појединаца 

на сузбијању злоупотребе опојних дрога, 

превенцији зависности, те пружању помоћи 

зависницима, повременим конзументима 

опојних дрога и породицама на превладавању 

тешкоћа у вези са злоупотребом дрога. 



Оперативни план за реализацију Стратегије 

надзора над опојним дрогама и сузбијања 

злоупотребе опојних дрога у РС, доноси Влада 

Републике Српске на приједлог Комисије за  

сузбијање злоупотребе опојних дрога у РС. 

Оперативни планови доносе се на годишњем 

нивоу, а обухватају: 

 мјере за реализацију циљева,  

 активности за спровођење мјера,  

 временски период за реализацију активности 

 институције укључене у спровођење 

активности 

 Индикаторе спровођења. 
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1. Смањење потражње за опојним дрогама 

 
Постиже се превенцијом, раним откривањем конзумената 

дрога и раном интервенцијом, програмима смањења 

штете, лијечењем и психосоцијалним третманом 

(укључујући мјере третмана зависника у оквиру казненог 

система), рехабилитацијом, ресоцијализацијом и 

друштвеном реинтеграцијом зависника. 

 

МУП учествује у едукацијама, информативним 

кампањама, спровођењу тестирања присуства дрога у 

организму, првенствено учесника у саобраћају, али и 

других по потреби. 

 



На семинарима које МУП редовно спроводи, како за своје 

припаднике тако и за полицијске службенике КПЗ-а, поред 

тема посвећених истрази, значајна пажња посвећена је 

проблему стигматизације, поступању са зависником 

приликом лишења слободе, са нагласком на специфичан 

приступ приликом криминалистичке обраде зависника у 

својству осумњиченог лица, те  преносивим болестима које 

су често повезане са  конзумирањем опојних дрога, начину 

преношења и пружања помоћи обољелима.  

Учешће МУП-а у едукацији 



Обиљежавање Међународног дана борбе против 

злоупотребе и кријумчарења дрога 



 

2. Смањење понуде опојних дрога 

 
Постиже се досљедним спровођењем закона, 

перманентним сузбијањем илегалне производње и 

промета дрога и прекурсора, примјеном адекватне 

казнене политике, унапређењем регионалне и 

међународне сарадње у спровођењу активности на 

сузбијању злоупотребе опојних дрога.  

 

МУП учествује у изради прописа, едукацији 

запослених у институцијама за спровођење 

закона, те има активну сарадњу са полицијама 

земаља из окружења, Интерполом, Еурополом и 

др.  



 

3. Унапређење координације активности на 

сузбијању злоупотребе опојних дрога у РС 

 
Мултидисциплинарни и интегративни приступ захтијева 

координацију свих институција, установа и организација. 

Комисија за сузбијање злоупотребе опојних дрога у РС 

има значајну улогу да кроз успостављене механизме 

координације осигура да мјере предузете ради сузбијања 

злоупотребе опојних дрога буду усклађене, са циљем 

побољшања комуникације и интерсекторске сарадње. 

 

МУП има значајну улогу у повезивању и унапређењу 

координације активности на сузбијању злоупотребе 

опојних дрога на локалном и републичком нивоу.  



4. Унапређење активности на пољу 

међуентитетске, регионалне и међународне 

сарадње у борби против злоупотреба дрога 

Успостављање комуникације, размјену података, 

информација и искустава између одговарајућих тијела 

задужених за борбу против злоупотребе дрога са циљем 

оснаживања билатералне и сарадње са међународним 

oрганизацијама. 
 

Улога МУП-а огледа се у активној сарадњи са 

Министарством безбједности БиХ, полицијама земаља 

региона, Интерполом, Еурополом и међународним 

организацијама које се баве питањем дрога (UNODC, 

INCB, EMCDDA, SELEC, …). Нпр. учешће у 

међународним операцијама, програмима за контролу 

дрога, програмима едукације ПС у иностранству, итд. 



5. Истраживање, мониторинг и евалуација у 

области злоупотребе дрога 

Систем праћења, информисања, истраживања и 

оцјењивања је процес који подразумијева унапређивање 

система информисања и прикупљања података, размјену 

информација између различитих актера, дефинисање 

евалуацијских оквира и стандарда, те спровођење 

истраживања. 
 

МУП води евиденције из своје надлежности и 

размјењује податке са релевантним домаћим и 

међународним институцијама и организацијама. 

Такође учествује у истраживањима заједно са 

одговарајућим актерима (министарствима, НВО и сл.). 



Хвала за пажњу 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 


