
     

Na temelju točke 6. Nacionalne strategije suzbijanje droga u Republici Hrvatskoj za  

razdoblje od 2012. do 2017. godine („Narodne novine“, broj  122/12), Nacionalnog akcijskog 

plana suzbijanja zlouporabe droga u Republici Hrvatskoj za razdoblje od 2012. do 2014. 

godine i članka 20. Statuta Splitsko-dalmatinske županije („Službeni glasnik Splitsko-

dalmatinske županije“, broj 11/09, 7/10, 10/10, 2/13), Županijska skupština Splitsko-

dalmatinske  županije na 38. sjednici, održanoj 15. travnja 2013., donijela je 

 
 

 

Akcijski plan suzbijanja zlouporabe droga 

  u Splitsko-dalmatinskoj županiji  

  za razdoblje od 2012. do 2014.godine 
 

 

 

1.   UVOD 
 

Akcijski plan suzbijanja zlouporabe droga u Splitsko-dalmatinskoj županiji (u daljnjem tekstu: 

Akcijski plan) poseban je oblik provedbenog plana za razdoblje od 2012. do 2014. sukladan je 

ciljevima i mjerama Nacionalne strategije suzbijanja zlouporabe droga za razdoblje od 2012. do 2017. 

i provedbenim aktivnostima Akcijskog plana suzbijanja zlouporabe droga Vlade Republike Hrvatske 

za 2012.-2014. 

Cilj Akcijskog plana je koordinirano, sustavno i učinkovito suzbijanje zlouporabe droga u 

Splitsko-dalmatinskoj županiji, primjenom mjera: smanjivanje zdravstvenih i socijalnih posljedice 

zlouporabe droga, djelovanjem na smanjenje trendova uporabe droga među djecom i mladima, 

unaprjeđivanjem mjera zaštite obitelji, osvještavanjem problema ovisnosti i smanjivanjem 

stigmatizacije ovisnika i članova njihovih obitelji. 

Akcijski plan temelji se na stručnim pristupima, multidisciplinarnom i međuresornom 

djelovanju i provedbi mjera kojima se unaprjeđuje kvaliteta preventivnih programa, programa liječenja 

i rehabilitacije ovisnika, programa pomoći i zaštite obitelji, te mjera za smanjivanje dostupnosti droga.  

Predviđene mjere i aktivnosti u Akcijskom planu obuhvaćaju unapređivanje koordinacije i 

suradnje institucija, ustanova i nevladinih organizacija na suzbijanju zlouporabe droga u Splitsko-

dalmatinskoj županiji. 

 

2. STANJE OVISNOSTI NA PODRUČJU ŽUPANIJE 
 

Zlouporaba droga i drugih sredstava ovisnosti je znanstveno definirana kao kronična, 

recidivirajuća bolest mozga i jedan je od vodećih javno-zdravstvenih problema suvremenog društva, 

koji osobito zabrinjava jer ugrožava zdravlje vrlo mlade populacije. Bolesti ovisnosti sa prevalencijom 

od oko 40% na prvom su mjestu od svih psihijatrijskih bolesti i poremećaja. 

Prema podacima Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo iz Registara osoba liječenih zbog 

zlouporabe psihoaktivnih droga splitsko-dalmatinska županija se nalazi među 7 županija u koji- ma je 

broj ovisnika na 100.000 stanovnika viši od prosjeka Republike Hrvatske. Za čitavu Hrvatsku stopa je 

257,0/100.000 stanovnika dobi od 15. do 64. godine u 2011.god. Sedam županija sa većom stopom od 

hrvatskog prosjeka su: Istarska županija (542,5), zatim Zadarska (493,7), Grad Zagreb (435,6), 

Šibensko-kninska (344,4), Primorsko-goranska (340,8), Dubrovačko-neretvanska (330,3) te Splitsko-

dalmatinska (305,5). 

 

Neki parametri za procjenu stanja ovisnosti u Splitsko-dalmatinskoj županiji su prikazani u 

tablici 1. za zadnjih 5 godina. Iako broj ukupno liječenih osoba zbog zlouporabe psihoaktivnih droga 

raste (zbog naravi same bolesti, njezin kronični tijek), broj osoba koje su se prvi put javile na liječenje 

ima tendenciju pada. 



 2 

Tablica 1. Ukupan broj osoba liječenih zbog zlouporabe psihoaktivnih droga u SDŽ, broj osoba prvi 

put liječenih svih tipova ovisnosti, broj prvi put liječenih opijatskih ovisnika, broj umrlih ovisnika 

zadnjih 5 godina u Splitsko-dalmatinskoj županiji 

 
 

Godina 
 

2007. 

 

2008. 

 

2009. 

 

2010. 

 

2011. 
Ukupan broj osoba liječenih zbog 

psihoaktivnih droga 
823 

 

879 1024 1018 996 

Broj novih svi tipovi ovisnosti 133 164 159 140 127 
Broj novih opijatskih ovisnika 102 107 90 71 53 
Broj umrlih ovisnika 43 34 31 26 26 

  

Smrti povezane sa zlouporabom psihoaktivnih droga odnose se na smrti nastale kao izravna 

posljedica zlouporabe (intoksikacija, predoziranje), smrti za koje se može pretpostaviti da su nastale 

zbog zlouporabe (hepatitis, kardiovaskularne posljedice), te ostale smrti osoba koje su bile registrirani 

ovisnici. 

U Splitsko-dalmatinskoj  županiji broj seropozitivnih na HCV za 2011.g. iznosi 50,3%, za 

HBV 10,65% i za HIV je 0,2%. S obzirom na dobru suradnju sa KBC Split, mnogi pacijenti su završili 

program liječenja sa interferonom, a dio njih je u obradi i pripremi za liječenje. 

  

 

 3. METODOLOGIJA IZRADE AKCIJSKOG PLANA 
 

Akcijski plan vezan je uz sadržajnu i terminsku strukturu te ciljeve Nacionalne strategije 

suzbijanja zloporabe droga i Akcijskog plana suzbijanja zloporabe droga Vlade Republike Hrvatske.  

Akcijski plan donosi se za razdoblje od 2012. do 2014., a njime su preciznije određeni 

prioriteti, definirani pojedini ciljevi, načini njihova ostvarivanja, rokovi izvršenja i raspolaganje 

ograničenim financijskim sredstvima za navedeno proračunsko razdoblje.  

Izvršitelji pojedinih mjera i aktivnosti iz Akcijskog plana definirani su na način da se za svaku 

pojedinu mjeru na određenom području definira glavni nositelj i suradnici za provedbu opisanih 

aktivnosti.  

Godišnje provedbene programe mjera i aktivnosti iz Akcijskog plana donosi Županijska 

skupština  na prijedlog Povjerenstva za prevenciju i suzbijanje zloporabe droga Splitsko-dalmatinske 

županije. 

      

 

            4.  CILJEVI AKCIJSKOG PLANA 
 

Osnovni ciljevi mjera i aktivnosti iz Akcijskog plana vezani su uz dva glavna cilja Nacionalne 

strategije i to: smanjivanje potražnje droga i smanjivanje ponude droga, a posebni ciljevi 

Akcijskog plana definirani su sukladno predviđenim mjerama i aktivnostima Akcijskog plana 

suzbijanja zloporabe droga Vlade Republike Hrvatske. 

 

 

5.  PODRUČJA OBUHVAĆENA AKCIJSKIM PLANOM 
 

Akcijskim planom postiže se definirana odgovornost nositelja mjera i aktivnosti na pojedinim 

područjima vezanima uz suzbijanje zloporabe opojnih droga.  

 

Akcijski plan obuhvaća  sljedeća područja:  

 

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 
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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. Međunarodna 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. 

  

 

       5.1.  SMANJENJE POTRAŽNJE DROGA 

 
       5.1.1. Prevencija ovisnosti djece i mladih 

 

Cilj 1 – Unaprijediti provođene preventivnih programa 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. 

 

 

Provedbene aktivnosti Rokovi  

izvršenja 

Nositelj Suradnici u 

provedbi 

Financijska 

sredstva 

1. Poticati suradnju u 

provedbi mjera i 

programa 

prevencije ovisnosti kroz 

školske preventivne 

programe, 

pograme prevencije 

ovisnosti u sustavu 

socijalne 

skrbi i programe 

prevencije koji se 

provode u lokalnoj 

zajednici. 

 

 

Kontinuirano od 

01. siječnja 2012. 

do 31. prosinca 

2014. 

Županijsko 

povjerenstvo 

za suzbijanje 

zlouporabe 

droga, 

Nadležna 

upravna tijela 

SDŽ, 

Koordinatori 

ŠPP 

 

Nastavni zavod za 

javno zdravstvo 

SDŽ, Služba za 

zaštitu mentalnog 

zdravlja, prevenciju 

i izvanbolničko 

liječenje ovisnosti i 

Služba školske i 

sveučilišne 

medicine, Agencija 

za odgoj i 

obrazovanje, 

voditelji 

županijskih 

stručnih vijeća za 

ŠPP, nevladine 

organizacije, 

predstavnici medija 

Sredstva 

županijskog 

proračuna, 

sredstva iz 

uprava gradova 

i općina,  

radnih 

organizacija i 

ostali izvori  

financiranja, 

Agencija za 

odgoj i 

obrazovanje 

 

2. Unaprjeđivati razmjenu 

programa dobre prakse u 

području prevencije 

Kontinuirano od 

01. siječnja 2012. 

do 31. prosinca 

Županijsko 

povjerenstvo 

za suzbijanje 

Nadležna upravna 

tijela SDŽ, 

Nastavni zavod za 

Sredstva 

županijskog 

proračuna, 
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ovisnosti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2014. zlouporabe 

droga, 

nadležna 

upravna tijela 

SDŽ 

 

javno zdravstvo 

SDŽ, Služba za 

zaštitu mentalnog 

zdravlja, prevenciju 

i izvanbolničko 

liječenje ovisnosti, 

Služba školske 

medicine, 

stručnjaci, 

nevladine 

organizacije 

sredstva iz 

uprava gradova 

i općina, 

radnih 

organizacija i 

ostali izvori  

financiranja 

3. Izrada promidžbeno – 

edukativnih materijala o 

štetnosti psihoaktivnih 

droga: publiciranje 

informativnih i 

edukativnih letka, brošura 

i drugih materijala za 

djecu, mlade i roditelje 

 

Kontinuirano 

do 31. prosinca 

2014. 

 

Županijsko 

povjerenstvo 

za suzbijanje 

zlouporabe 

droga 

 

Nastavni zavod za 

javno zdravstvo 

SDŽ, Služba za 

zaštitu mentalnog 

zdravlja, prevenciju 

i izvanbolničko 

liječenje ovisnosti,  

Služba školske i 

sveučilišne 

medicine, 

nevladine 

organizacije, 

predstavnici medija 

Sredstva 

županijskog 

proračuna, 

sredstva iz 

uprava gradova 

i općina, 

radnih 

organizacija i 

ostali izvori  

financiranja 

4. Aktivnosti univerzalne 

i posebno indicirane 

prevencije ovisnosti u 

športskim klubovima  

kontinuirano Županijsko 

povjerenstvo 

za suzbijanje 

zlouporabe 

droga 

 

Nastavni zavod za 

javno zdravstvo 

SDŽ, Služba za 

zaštitu mentalnog 

zdravlja, prevenciju 

i izvanbolničko 

liječenje ovisnosti, 

Služba školske i 

sveučilišne 

medicine , 

nevladine 

organizacije, 

liječnici sportske 

medicine 

Sredstva 

županijskog 

proračuna, 

sredstva 

jedinica lokalne 

samouprave 

5. Izraditi program 

obilježavanja i prigodnim 

aktivnostima obilježiti 

Međunarodni dan borbe 

protiv zloporabe droga i 

nezakonitog prometa 

drogama i  obilježavanje 

Mjeseca borbe protiv 

ovisnosti (od 15. 

studenog do 15. prosinca) 

na lokalnoj razini 

26. lipnja 

2013./2014. 

 

 

15.studenog-

15.prosinca 

2013./2014. 

Županijsko 

povjerenstvo 

za suzbijanje 

zlouporabe 

droga 

 

 

Nastavni zavod za 

javno zdravstvo 

SDŽ, Služba za 

zaštitu mentalnog 

zdravlja, prevenciju 

i izvanbolničko 

liječenje ovisnosti, 

Služba školske i 

sveučilišne 

medicine , 

Agencija za odgoj i 

obrazovanje, 

voditelji 

županijskih 

stručnih vijeća za 

ŠPP, nevladine 

Sredstva 

županijskog 

proračuna, 

sredstva iz 

uprava gradova 

i općina, 

radnih 

organizacija i 

ostali izvori  

financiranja 
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organizacije, 

predstavnici medija 

6. Uspostaviti suradnju s 

lokalnim i dnevnim 

tiskom, školskim 

novinama i medijima, 

kako bi se objavljivali 

radovi učenika i 

informirala javnost o 

aktivnostima odgojno-

obrazovnih ustanova 

Kontinuirano 

do 31. prosinca 

2014. 

 

Županijsko 

povjerenstvo 

za suzbijanje 

zlouporabe 

droga 

 

Sredstva javnog 

priopćavanja 

 

Sredstva radnih 

organizacija  

 

POKAZATELJI PROVEDBE: Prema izvršenom. 

 

Mjera 2 – Provoditi savjetodavni rad s djecom, mladima i roditeljima u institucijama koje se 

bave obiteljskim savjetovanjem i savjetovanjem djece i mladih u Službi za zaštitu mentalnog zdravlja, 

prevenciju i izvanbolničko liječenje ovisnosti te Službi školske i sveučilišne medicine pri Nastavnom 

zavodu za javno zdravstvo SDŽ. 

 

 

Provedbene aktivnosti Rokovi 

izvršenja 

Nositelji Suradnici u 

provedbi 

Financijska 

sredstva 

1. U Nastavnom Zavodu 

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. 

 

 

Nastavni zavod za 

javno zdravstvo 

SDŽ, Služba za 

zaštitu mentalnog 

zdravlja, 

prevenciju i 

izvanbolničko 

liječenje ovisnosti, 

Služba školske i 

sveučilišne 

medicine, Služba 

za epidemiologiju 

Županijsko 

povjerenstvo za 

suzbijanje 

zlouporabe droga,  

Obiteljski centar, 

kao i druge 

institucije koje se 

bave obiteljskim 

savjetovanjem, 

liječnici primarne 

zdravstvene 

zaštite 

 

Sredstva 

županijskog 

proračuna, 

sredstva 

jedinica 

lokalne 

samouprave 

 

 

2. Provodit edukacijske i 

informativne aktivnosti 

vezane uz promicanje 

zdravih stilova života 

među djecom, mladima i 

roditeljima. 

Kontinuirano 

od 2012. do 

31. prosinca 

2014. 

 

 

Nastavni zavod za 

javno zdravstvo 

SDŽ, Služba za 

zaštitu mentalnog 

zdravlja, 

prevenciju i 

izvanbolničko 

liječenje ovisnosti, 

Služba školske i 

sveučilišne 

medicine,  Služba 

za epidemiologiju 

Županijsko 

povjerenstvo za 

suzbijanje 

zlouporabe droga, 

institucije koje se 

bave obiteljskim 

savjetovanjem, 

jedinice lokalne 

samouprave 

 

Sredstva 

županijskog 

proračuna 

 

          POKAZATELJIM PROVEDBE: Prema izvršenom. 

 

   5.1.2. 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 
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zlouporabe droga, te protokole suradnje između 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 

Nositelj Suradnici u 

provedbi 

Financijska 

sredstva 

     

1. Organizirati 

edukacije o 

prevenciji ovisnosti i 

mjerama 

sprječavanja 

zlouporabe sredstava 

ovisnosti u sklopu 

radnog procesa 

Kontinuirano 

od 2012. do 31. 

prosinca 2014. 

 

Nastavni zavod 

za javno 

zdravstvo SDŽ, 

Služba za 

zaštitu 

mentalnog 

zdravlja, 

prevenciju i 

izvanbolničko 

liječenje 

ovisnosti, 

Služba za 

ekologiju -

toksikologija 

Županijsko 

povjerenstvo za 

suzbijanje 

zlouporabe droga 

Sredstva tvrtki 

 

POKAZATELJI PROVEDBE: Prema izvršenom 

 

           5.1.3.   Liječenje i psiho-socijalni tretman uključujući mjere tretmana ovisnika u 

sklopu kaznenog sustava 
 

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 provođenjem specifične farmakoterapije, savjetovališni rad s obiteljima 

ovisnika i konzumenata. 

 

 

 

Provedbene aktivnosti Rokovi  

izvršenja 

Nositelj Suradnici u provedbi Financijska 

sredstva 

1. Poboljšati dijagnostiku, 

tretman i skrb o 

maloljetnicima-

ovisnicima i ostalim 

ovisnicima, te planirati i 

provoditi specifične 

programe liječenja i 

psiho-socijalnog 

tretmana. 

Kontinuirano 

od 2012. do 

31. prosinca 

2014. 

 

Županijsko 

povjerenstvo 

za suzbijanje 

zlouporabe 

droga 

NZJZ SDŽ, Služba za 

zaštitu mentalnog 

zdravlja, prevenciju i 

izvanbolničko liječenje 

ovisnosti, Služba za 

školsku i sveučilišnu 

medicinu, terapijske 

zajednice, liječnici 

primarne zdravstvene 

zaštite 

Sredstva 

županijskog 

proračuna, 

sredstva 

lokalne 

samouprave i 

ostali izvori 

financiranja 
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2. Poticati opremanje i 

otvaranje kapaciteta za 

bolničko liječenje 

ovisnika, a naročito za 

djecu i adolescente 

Kontinuirano 

od 2012. do 

31. prosinca 

2014. 

 

Županijsko 

Povjerenstvo 

za suzbijanje 

zlouporabe 

droga 

KBC Split Sredstva 

državnog 

proračuna 

 

3. Unaprijediti mjere 

ranog otkrivanja i 

liječenja zaraznih bolesti 

kod liječenih ovisnika o 

drogama 

Kontinuirano 

od 2012. do 

31. prosinca 

2014. 

 

NZJZ SDŽ, 

Služba za 

zaštitu 

mentalnog 

zdravlja, 

prevenciju i 

izvanbolničk

o liječenje 

ovisnosti, 

Služba za 

epidemiologij

u 

Županijsko povjerenstvo 

za suzbijanje zlouporabe 

droga, 

KBC Split, liječnici 

primarne zdravstvene 

zaštite 

Sredstva 

županijskog 

proračuna 

 

4. Jačati suradnju sa 

zatvorskim sustavom u 

dijelu koji se odnosi na 

izvršenje posebnih 

obveza mjera liječenja, 

probacije i skrbi za 

vrijeme izdržavanja 

kazne i uvjetnog otpusta 

Kontinuirano 

od 2012. do 

31. prosinca 

2014. 

 

NZJZ SDŽ, 

Služba za 

zaštitu 

mentalnog 

zdravlja, 

prevenciju i 

izvanbolničk

o liječenje 

ovisnosti  

NZJZ SDŽ, Služba za 

epidemiologiju, 

Zatvorski sustav u Splitu, 

Županijsko povjerenstvo 

za suzbijanje zlouporabe 

droga, liječnik u 

zatvorskom sustavu 

Sredstva 

županijskog 

proračuna, 

sredstva 

državnog 

proračuna 

 

5. Unaprijediti modalitete 

suradnje glede ovisnika 

koji su otpušteni iz 

zatvora i zatvorenika 

ovisnika 

Kontinuirano 

od 2012. do 

31. prosinca 

2014. 

 

Županijsko 

povjerenstvo 

za suzbijanje 

zlouporabe 

droga 

NZJZ SDŽ, Služba za 

zaštitu mentalnog 

zdravlja, prevenciju i 

izvanbolničko liječenje 

ovisnosti, Centar za 

socijalnu skrb Split, Odjel 

za rad, zdravstvo i 

socijalnu skrb – Ureda 

državne uprave, liječnik u 

zatvorskom sustavu  

Sredstva 

županijskog 

proračuna, 

sredstva 

državnog 

proračuna 

 

6. Provoditi dragovoljno, 

anonimno testiranje 

zatvorenika na krvlju i 

spolno prenosive bolesti 

Kontinuirano 

od 2012. do 

31. prosinca 

2014. 

 

NZJZ SDŽ, 

Služba za 

zaštitu 

mentalnog 

zdravlja, 

prevenciju i 

izvanbolničk

o liječenje 

ovisnosti  

Zatvor u Splitu liječnik u 

zatvorskom sustavu, 

Udruga Help i Hepatos 

 

Sredstva 

županijskog 

proračuna 

 

POKAZATELJI PROVEDBE:  Prema izvršenom. 

 

 

            Cilj 2. – Razviti socijalne usluge u skladu sa socijalnim planom i mrežom javne socijalne 

službe. 

 

           Mjera 2. - Donijeti programe psihosocijalne rehabilitacije u domovima za ovisnike i 

terapijskim zajednicama i uspostaviti mrežu ustanova za pružanje pomoći ovisnicima. 
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Provedbene aktivnosti Rokovi  

izvršenja 

Nositelj Suradnici u 

provedbi 

Financijska 

sredstva 

1. Omogućiti pristup 

programima 

odvikavanja i tretmana 

za korisnike smještene 

u domovima socijalne 

skrbi za djecu i mlade  

Kontinuirano 

od 2012. do 31. 

prosinca 2014. 

 

Domovi 

socijalne skrbi 

za djecu i 

mlade 

NZJZ SDŽ, Služba 

za zaštitu 

mentalnog zdravlja, 

prevenciju i 

izvanbolničko 

liječenje ovisnosti, 

Služba za školsku i 

sveučilišnu 

medicinu, 

terapijske 

zajednice, 

Savjetovališta  

Sredstva 

županijskog 

proračuna 

 

POKAZATELJI PROVEDBE: Prema izvršenom. 

 

        5.1.4. 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 

Nositelj Suradnici u 

provedbi 

Financijska 

sredstva 

1. Unaprijediti rad  

savjetovališta za 

dobrovoljno i 

anonimno testiranje na 

HIV, B i C hepatitis 

Kontinuirano 

od 2012. do 31. 

prosinca 2014. 

 

NZJZ SDŽ, Služba 

za epidemiologiju,  

 

NZJZ SDŽ, Služba za 

zaštitu mentalnog 

zdravlja, prevenciju i 

izvanbolničko 

liječenje ovisnosti, 

Udruga Help, Udruga 

Hepatos  

Sredstva 

županijskog 

proračuna 

 

 

POKAZATELJI PROVEDBE: Prema izvršenom. 

 

 

 5.1.5. 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. – Pratiti provedbu Projekta resocijalizacije ovisnika o drogama 
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Provedbene aktivnosti Rokovi  

izvršenja 

Nositelj Suradnici u 

provedbi 

Financijska 

sredstva 

1. Provoditi promidžbu 

projekta u javnim medijima i 

sa svim ostalim relevantnim 

institucijama 

Kontinuirano 

od 2012. do 31. 

prosinca 2014. 

 

Županijsko 

povjerenstvo za 

suzbijanje 

zlouporabe 

droga, 

Hrvatski zavod za 

zapošljavanje,  

druge relevantne 

institucije, 

nevladine 

udruge,mediji 

Sredstva 

županijskog 

proračuna i druga 

sredstva 

 

 

 

5.2. SMANJENJE PONUDE DROGA 

 

5.2.1. Kaznena politika 
 

Cilj 1. –  Jačati integrirani pristup u provedbi kaznene politike na području suzbijanja zlouporabe 

droga. 

 

Mjera 1. - Razviti smjernice postupanja i suradnje između represivnog i zdravstvenog sustava u 

provođenju programa za počinitelje kaznenih djela i prekršaja na području suzbijanja zlouporabe 

droge 

 

 

Posebni programi Rokovi 

izvršenja 

Nositelji Suradnici u provedbi Financijska 

sredstva 

1. Inicirati i 

organizirati 

sastanke 

predstavnika 

represivnog sustava 

i sustava liječenja u 

cilju razvoja 

suradnje i 

koordinacije 

Kontinuirano 

od 2012. do 31. 

prosinca 2014. 

 

Županijsko 

povjerenstvo za 

suzbijanje 

zlouporabe droga 

Sve relevantne institucije, 

mediji 

Sredstva 

županijskog 

proračuna 

 

 

 

5.3. EDUKACIJA 
 

Cilj 1. - Unaprijediti stručno znanje i vještine svih stručnjaka koji su na lokalnoj razini uključeni u 

planiranje i provedbu mjera iz Akcijskog plana. 

 

Mjera 1. Organizirati konferencije o prevenciji, liječenju, socijalnom tretmanu i drugim područjima iz 

Akcijskog plana, te interdisciplinarne edukacije, seminare. 

 

Provedbene 

aktivnosti 

Rokovi 

izvršenja 

Nositelji Suradnici u 

provedbi 

Financijska 

sredstva 

1. Osigurati na 

županijskoj razini 

radionice, okrugle 

stolove i seminare za 

sve nositelje 

preventivnih 

programa 

Kontinuirano 

od 2012. do 

31. prosinca 

2014. 

 

Županijsko 

povjerenstvo za 

suzbijanje 

zlouporabe droga 

Županijski UO za 

prosvjetu 

Sredstva 

županijskog 

proračuna 

 

POKAZATELJI PROVEDBE: Prema izvršenom. 
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            5.5. KOORDINACIJA 
 

Cilj 1. - Unaprijediti koordinaciju i suradnju među mjerodavnim institucijama na lokalnoj razini, kako 

bi se pridonijelo učinkovitoj i kontinuiranoj provedbi svih mjera iz Akcijskog plana 

 

Mjera 1. - Pratiti provedbu mjera i aktivnosti iz Akcijskog plana. 

 

Provedbene 

aktivnosti 

Rokovi 

izvršenja 

Nositelji Suradnici u provedbi Financijska 

sredstva 

1. Koordinirati rad svih 

relevantnih institucija 

koje djeluju u području 

suzbijanja zlouporabe 

droga na razini lokalne 

i područne samouprave 

Kontinuirano 

od 2012. do 31. 

prosinca 2014. 

 

Županijsko 

povjerenstvo za 

suzbijanje 

zlouporabe 

droga 

Ured državne uprave 

SDŽ, odgojno-

obrazovne, zdravstvene 

i socijalne ustanove, 

PU SDŽ, državno 

odvjetništvo, 

organizacije civilnog 

društva, mediji 

Sredstva 

županijskog 

proračuna 

 

2. Izraditi i donijeti 

Akcijski plan 

suzbijanja zlouporabe 

droga za 2012. – 2014. 

g. na razini Splitsko-

dalmatinske županije 

Do 28. veljače 

2013. 

 

Županijsko 

povjerenstvo za 

suzbijanje 

zlouporabe 

droga 

Ured državne uprave 

SDŽ, odgojno-

obrazovne, zdravstvene 

i socijalne ustanove, 

PU SDŽ, državno 

odvjetništvo, 

organizacije civilnog 

društva, mediji 

Sredstva 

županijskog 

proračuna 

 

3. Poticati gradove i 

općine na izradu 

programa prevencije 

ovisnosti za svoju 

lokalnu zajednicu i 

osiguranje financijskih 

sredstava za iste 

kontinuirano Županijsko 

povjerenstvo za 

suzbijanje 

zlouporabe 

droga 

Županijsko 

povjerenstvo za 

suzbijanje zlouporabe 

droga, NZJZ SDŽ, 

Služba za zaštitu 

mentalnog zdravlja, 

prevenciju i 

izvanbolničko liječenje 

ovisnosti, uprave 

lokalnih zajednica 

Sredstva 

županijskog 

proračuna, 

sredstva 

lokalnih 

zajednica 

 

4. Izraditi i donijeti 

godišnje provedbene 

programe na temelju 

Akcijskog plana na 

razini županije 

Kontinuirano 

od 2012. do 31. 

prosinca 2014. 

 

Županijsko 

povjerenstvo za 

suzbijanje 

zlouporabe 

droga 

Ured državne uprave 

SDŽ, odgojno-

obrazovne, zdravstvene 

i socijalne ustanove, 

PU SDŽ, državno 

odvjetništva, 

organizacije civilnog 

društva, mediji 

Sredstva 

županijskog 

proračuna 

 

5. Suradnja 

Povjerenstva za 

suzbijanje zlouporabe 

droga SDŽ sa drugim 

povjerenstvima u SDŽ 

kontinuirano Županijsko 

povjerenstvo za 

suzbijanje 

zlouporabe 

droga 

-za ravnopravnost 

spolova, 

-za invalide, 

-Savjet za zdravlje, 

-Savjet za socijalnu 

skrb 

i dr. 

 

Sredstva 

županijskog 

proračuna 
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6. Uključivati 

organizacije civilnog 

društva u izradu 

strateških dokumenata 

i programa 

Kontinuirano 

od 2012. do 31. 

prosinca 2014. 

 

Županijsko 

povjerenstvo za 

suzbijanje 

zlouporabe 

droga 

Ured državne uprave 

SDŽ, odgojno-

obrazovne, zdravstvene 

i socijalne ustanove, 

PU SDŽ, državno  

odvjetništvo, 

organizacije civilnog 

društva, mediji 

Sredstva 

županijskog 

proračuna 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Provoditi evaluaciju 

postojećih programa, 

mjera i aktivnosti u 

području prevencije i 

suzbijanja zlouporabe 

droga na razini lokalne 

i područne samouprave 

Kontinuirano 

od 2012. do 31. 

prosinca 2014. 

 

Županijsko 

povjerenstvo za 

suzbijanje 

zlouporabe 

droga 

Ured državne uprave 

SDŽ, odgojno-

obrazovne, zdravstvene 

i socijalne ustanove, 

PU SDŽ, državno  

odvjetništvo, 

organizacije civilnog 

društva, mediji 

Sredstva 

županijskog 

proračuna 

 

8. Izrađivati i 

dostavljati Uredu za 

suzbijanje zlouporabe 

droga godišnja izvješća 

o provedbi mjera i 

aktivnosti iz Akcijskog 

plana na razini 

županije 

Kontinuirano 

od 2012. do 31. 

prosinca 2014. 

( do 31. ožujka 

tekuće godine 

za prethodnu ) 

Županijsko 

povjerenstvo za 

suzbijanje 

zlouporabe 

droga 

Ured državne uprave 

SDŽ, odgojno-

obrazovne, zdravstvene 

i socijalne ustanove, 

PU SDŽ, državno 

odvjetništvo, 

organizacije civilnog 

društva, mediji 

Sredstva 

županijskog 

proračuna 

 

 

POKAZATELJI PROVEDBE: Prema izvršenom. 

 

Članak 6. 

Ovaj Akcijski plan   stupa na snagu osmog dana od dana objave u   „Službenom 

glasniku Splitsko-dalmatinske županije“ 

 

KLASA: 021-04/13-02/182 

UR.BROJ: 2181/1-01-13-1 

Split, 15. travnja 2013. 

 

 

            PREDSJEDNIK 

            ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE 

 

 

             Petroslav Sapunar, prof., v.r. 

 


