ИЗВЕШТАЈ
o активностима Канцеларије за борбу против дрога за период од 01.11.2015. године до
31.01.2016. године.
Дана 27.12.2014. године, Влада Републике Србије је усвојила Стратегију за
сузбијање злоупотреба дрога у РС (2014-2021) као и њен пратећи акциони план (2014-2017),
наведени акти су објављени у Службеном гласнику РС бр. 1/15. Овај стратешки документ
је у складу са Стратегијом ЕУ за борбу против дрога (2013-2020) и Акционим планом ЕУ за
праћење Стратегије.
Канцеларија за борбу против дрога (у даљем тексту Канцеларија), фактички је
почела са радом 01.11.2015. године, са циљем да у што краћем року постане оперативна и
функционална. Због извршења обавеза одређених Стратегијом и Акционим планом,
поштујући законске оквире Републике Србије предузето је више активности:
Влади Републике Србије упућенa је иницијатива за доношење Одлуке о
максималном броју запослених у Канцеларији. На основу добијене Одлуке сачињени су
неопходни акти, (Правилник о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места
Канцеларије, документациона основа за припрему Правилника о унутрашњем уређењу и
систематизацији радних места, обрасци коначног описа радних места одређених актом о
максималном броју запослених који је донела Влада). Наведени акти прослеђени су
министарствима и службама Владе на даље поступање. Такође, сачињена је Одлука о
усвајању буџета за 2016. годину, План јавних набавки Канцеларије за борбу против дрога
за 2016. годину, као и сви други акти у складу са Законом о буџетском систему.
У циљу обезбеђивања адекватних техничких услова за функционисање
Канцеларије спроведен је поступак набавке техничке опреме (компијутери, телефони,
штампачи, скенери) и неопходног потрошног канцеларијског материјала.
Надлежној служби Владе поднет је захтев за доделу пословног простора у којем
би Канцеларија вршила своју активност (решавање ове активности очекује се након
11.01.2016. године).
О постављењу директора и плану активности рада Канцеларије писаним путем
обавештени су представници UNОDC, EUROPOL, SELEK, OEBS, EMCDDA, POMPIDU.
У складу са делокругом рада Канцеларије, одржан је састанак са представницима
мисије ОЕБС у РЕПУБЛИКЕ Србији. На састанку су представници ОЕБС упознати са
надлежностима Канцеларије као и њеној улози у борби против дрога у Републици Србији.
Такође, договорено је да представници ОЕБС-а Канцеларији пруже сву неопходну помоћ у
оснивању и њеном стављању у функцију са задацима и роковима испуњења договорених
активности.
У вези подношења захтева за TAIEX (Technical Assistance and Information Exchange
instrument of the European Commission) помоћ односно ангажовање експерата ЕУ у циљу
реализације обавезе из Акционог плана у вези Анализе нормативног оквира за борбу против
дрога, одржан је састанак са националним TAIEX координатором Јеленом Стеванов. Том
приликом од исте су добијена упуства и услови аплицирања.
Стим у вези, Канцеларија је аплицирала за ТAIEX помоћ и ангажовање експерата
ЕУ који би урадили анализу нормативног оквира за борбу против дрога, међутим од ТАIEX
је тражено допунско образложење те активности будући да је у Републици Србији
спроведен IPA пројекат ,,Имплементација Стратегије за борбу против дрога (компоненте
смањења понуде и потражње),, који је између осталог требао да обухвати и Анализу

правног оквира. Након тога Канцеларија је извршила консултације са експертима који су
учествовали у овом твининг пројекту и од истих је добијено образложење да је у склопу
Твининг пројеката урађена делимична и непотпуна анализа, што је предочено
представницима TAIEX-а, који су наведено прихватили и дозволили да се поново аплицира
за ову активност.
У циљу реализације активности из Акционог плана, Анализа нормативног оквира
за борбу против дрога Канцеларија је организовала и координирала састанак са
представницима Министарства пољопривреде и заштите животне средине, Министарства
правде, Министарства унутрашњих послова, Министарства финансија - Управе царина и
Министарства здравља. На састанку се дошло до закључка да је потребно извршити потпуна
анализу а да се од ангажованих експерата добију конкретне препоруке за усклађивање
нормативних оквира са захтевима ЕУ. Овај закључак је истовремено захтев ка експертима
који ће бити ангажовани посредством ТAIEX.
Представник Канцеларије је учествовао у пројекту ,,Политика сарадње у области
дрога у Југоисточној Европи,, који спроводи POMPIDU група, где је учествовало више
земаља из региона (Албанија, БиХ, Хрватска, Македонија, Грчка, Црна Гора, Румунија,
Словенија) уз подршку Финске, Израела и Руске Федерације. Том приликом је као закључак
формулисана понуда пилот пројекта ,,Развој оnline интерактивног алата за самопроцену
за употребу супстанци намењених ризичним циљним групама,,. Организатор овог састанка
испред Р. Србије је било Министарство здравља.
Канцеларија је одржала састанак са представником Института за јавно здравље
Републике Србије ,,Др Милан Јовановић Батут,, у циљу да прикупљања релевантних
чињеница одређивања контакт особа за сарадњу са ЕМCDDA, имајући у виду чињеницу да
је представник Института до сада учествовао у комуникацији са представницима ЕМСDDA,
те разматрања могућности и начина даље комуникације са овом институцијом, а све са
циљем да остварења неопходне сарадње Канцеларије и наведене европске институције.
Одржано је више састанака са представницима Министарства здравља,
руководиоцима организационих јединица, чија је надлежностима област дрога (Одељење за
опојне дроге и прекусоре, Комисија за прекусоре и психотропне супстанце и др). Циљ
састанка је сагледавање могућности укључивања Канцеларије у њихове активности.
Постигнут је договор да Канцеларија буде информисана о свим битним активностима тих
организационих јединица.
У циљу постизања брже оперативности канцеларије, примене добре праксе и
искустава већ постојећих канцеларија, које функционишу у региону али и шире, одржан је
састанак са представником ,,Уреда за сузбијање злоупорабе дрога,, Р. Хрватске . Од стране
представника хрватске канцеларије предочене су грешке и други проблеми на које су
наилазили и који су у самом почетку рада канцеларије отежавали њено функционисање.
Констатовани проблеми су узети као околности на које ће се обратити пажња приликом
рада Канцеларије, односно предузеће се радње како би се исти избегли.
Канцеларија је одредила свог представника који ће узети активно учешће у ИПА
пројекту 2013 за Организовани криминал и Канцеларија је укључена у нацрт Твининг
уговора који треба да се примењује од Фебруара 2016. године. Твининг пројекат реализује
МУП Р. Србије заједно са Француско - Словеначким конзорцијумом.
У циљу ефикасније размене информација међу државним органима Републике
Србије, са којим ће канцеларија у будућности сарађивати, истим је достављен акт са

упутствима размене информација и прављења међу ресорне мреже контакт особа,
задужених за комуникацију са канцеларијом.
Кључне актиности Канцеларије у предстојећем периоду су:
-Усвојање стандарда за квалитет у превенцији употребе дрога,
- Унапрђење законског оквира за ширење доступности медицинског третмана,
- Развијање стандарда квалитета програма смањења штетног утицаја,
-Побољшање програма за рехабилитацију и ресоцијализацију зависника од
дрога.
В.Д. Д И Р Е К Т О Р
Милан Пекић

