
Prijedlog

Na temelju članka 7. Zakona o suzbijanju zlouporabe droga (Narodne novine, 
br. 107/2001, 87/2002, 163/2003, 141/2004, 40/2007, 149/2009, 84/2011 i 80/2013) i članka 
24. stavaka 1. i 3. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (Narodne novine, broj 150/2011,
119/2014 i 93/2016), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj________________
godine donijela

ODLUKU

o osnivanju Povjerenstva za suzbijanje zlouporabe droga

I.

Vlada Republike Hrvatske osniva Povjerenstvo za suzbijanje zlouporabe droga 
(u daljnjem tekstu: Povjerenstvo).

II.

Zadaća Povjerenstva je koordinacija aktivnosti ministarstava i drugih subjekata 
uključenih u program suzbijanja zlouporabe droga, od prevencije do resocijalizacije, kao i 
usvajanje godišnjih programa nadležnih ministarstava i drugih središnjih tijela državne 
uprave.

Povjerenstvo će donositi opće i posebne programe mjera za suzbijanje 
zlouporabe droga koje će provoditi ministarstva, i to:

programe prevencije za djecu predškolske dobi, učenike osnovnih i srednjih
škola i studente visokih učilišta,
programe za liječenje i odvikavanje od ovisnosti,
programe za skrb o ovisnicima,
programe resocijalizacije ovisnika,
programe za pripadnike Oružanih snaga Republike Hrvatske i hrvatskih 
branitelja,
programe za osobe u pritvoru, osobe u istražnom zatvoru i osobe na 
izdržavanju kazne zatvora,
druge posebne programe za nadležna ministarstva, središnja tijela državne 
uprave i druga javnopravna tijela.



2

III.

U Povjerenstvo se imenuju:

potpredsjednik Vlade Republike Hrvatske kojeg odredi Vlada Republike 
Hrvatske, predsjednik Povjerenstva,

te članovi koje čine predstavnici:

Ministarstva zdravstva.
Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku, (jedan član za 
područje socijalne skrbi ijedan član za područje zaštite djece i mladih). 
Ministarstva znanosti i obrazovanja.
Ministarstva unutarnjih poslova.
Ministarstva pravosuđa, (jedan član za područje kaznenog prava i probacije i 
jedan član za područje zatvorskog sustava)
Ministarstva financija.
Ministarstva obrane.
Ministarstva rada i mirovinskog sustava.
Ministarstva gospodarstva, malog i srednjeg poduzetništva i obrta.
Ministarstva vanjskih i europskih poslova,
organizacije civilnoga društva koja djeluje na području suzbijanja zlouporabe 
droga.

Ravnatelj Ureda za suzbijanje zlouporabe droga obavlja dužnost tajnika
Povjerenstva.

Članove Povjerenstva imenovat će Vlada Republike Hrvatske u roku 15 dana 
od dana stupanja na snagu ove Odluke, i to: predstavnike ministarstava, na prijedlog 
nadležnog ministarstva, te predstavnika organizacije civilnoga društva koja djeluje na 
području suzbijanja zlouporabe droga, na prijedlog Savjeta za razvoj civilnoga društva.

IV.

U rad Povjerenstva mogu se uključiti i vanjski stručnjaci koji nisu članovi 
Povjerenstva ukoliko za to postoji potreba, a radi davanja stručnih obrazloženja, prijedloga i 
mišljenja o pojedinim specifičnim pitanjima i temama iz područja suzbijanja zlouporabe 
droga.

V.

Stručne, administrativne i tehničke poslove za Povjerenstvo obavljat će Ured 
za suzbijanje zlouporabe droga.
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VI.

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o osnivanju 
Povjerenstva za suzbijanje zlouporabe droga, Klasa: 022-03/12-01/06, Urbroj: 5030104-12-1, 
od 23. veljače 2012.

VII.

Zadužuje se Ured za suzbijanje zlouporabe droga da, o ovoj Odluci, izvijesti nadležna tijela, 
članove Povjerenstva iz točke III. ove Odluke.

VIII.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Klasa:
Urbroj:

Zagreb,

PREDSJEDNIK

mr.sc. Andrej Plenković
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OBRAZLOŽENJE

Zakonom o suzbijanju zlouporabe droga, u članku 7. (Narodne novine br. 107/2001., 
87/2002., 163/03, 141/2004., 40/2007., 149/2009., 84/2011. i 80/2013.) propisano je da Vlada 
Republike Hrvatske radi sustavnog praćenja pojava, razmatranja pitanja i obavljanja drugih 
poslova u svezi s primjenom Zakona o suzbijanju zlouporabe droga i provedbe Nacionalne 
strategije suzbijanja zlouporabe drogama, osniva Povjerenstvo za suzbijanje zlouporaba 
droga, te da sastav i djelokrug rada Povjerenstva utvrđuje Vlada Republike Hrvatske. 
Povjerenstvo je osnovano Odlukom Vlade Republike Hrvatske (Klasa: 022-03/12-01/06, 
Urbroj: 5030104-12-1, od 23. veljače 2012.) kao koordinativno tijelo za resorna ministarstva i 
tijela državne uprave, koje razmatra pitanja u svezi donošenja i provedbe općih i posebnih 
programa za suzbijanje zlouporabe droga.

Povjerenstvo ima predsjednika i trinaest članova, a predsjednik Povjerenstva je 
potpredsjednik Vlade RH kojeg odredi Vlada, dok su članovi predstavnici resornih 
ministarstava i jedan predstavnik organizacije civilnog društva. Zadaća Povjerenstva je 
koordinacija aktivnosti ministarstava i drugih subjekata uključenih u program suzbijanja 
zlouporabe droga, od prevencije do resocijalizacije kao i usvajanje godišnjih programa 
nadležnih ministarstava i drugih središnjih tijela državne uprave. Povjerenstvo donosi opće i 
posebne programe mjera za suzbijanje zlouporabe droga koja će provoditi ministarstva.

S obzirom na to da se Zakonom o ustrojstvu i djelokrugu ministarstava i drugih 
središnjih tijela državne uprave (Narodne novine br. 93/2016) izmijenilo ustrojstvo i nazivi 
pojedinih ministarstava, a Zakonom o sustavu državne uprave (Narodne novine br. 150/2011, 
12/2013 i 93/2016) promijenjeni su nazivi funkcija članova Povjerenstva, predlaže se donijeti 
novu Odluku o osnivanju Povjerenstva za suzbijanje zlouporabe droga radi usklađivanja s 
odredbama gore navedenih zakonskih propisa.

Nakon stupanja na snagu predložene odluke, rješenjem Vlade Republike Hrvatske 
razriješit će se dosadašnji članovi i imenovati novi članovi Povjerenstva. Navedene prijedloge 
za nove članove Povjerenstva zatražit će Ured za suzbijanje zlouporabe droge od 
ministarstava koji su nositelji provedbe mjera iz Nacionalne strategije i Akcijskog plana 
suzbijanja zlouporabe droga i to; Ministarstva zdravstva. Ministarstva za demografiju, obitelj, 
mlade i socijalnu politiku. Ministarstva znanosti i obrazovanja. Ministarstva unutarnjih 
poslova. Ministarstva pravosuđa. Ministarstva financija. Ministarstva obrane. Ministarstva 
rada i mirovinskog sustava. Ministarstva gospodarstva, malog i srednjeg poduzetništva i 
obrta. Ministarstva vanjskih i europskih poslova. Prijedlog člana ispred organizacija civilnoga 
društva. Ured će zatražiti od strane Savjeta za razvoj civilnoga društva.

Provedba ove Odluke neće iziskivati osiguranje posebnih i dodatnih financijskih 
sredstava u Državnom proračunu Republike Hrvatske.


