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Борбата против криминалот поврзан со дрога е

колективна заложба со политичко водство и

доволни ресурси. За тоа е потребно вклучување

на родителите, професорите, здравствените и

социјалните работници, обвинителство, органите за

одржување на редот и безбедноста на граѓаните,

медиумите и сите релевантни институции.

Злоупотребата на дрогата е проблем кој може да се

превенира, да се третира и да се контролира.

Заложбите се насочени кон редуцирање на

снабдувањето, полицијата и царината да ја продолжат

нивната работа во запленувањето на дрогата како

глобален предизвик во контролата на дрогата како и

редуцирање на побарувачката на дрога.

Зависноста од дрога е заболување кое мора да се

третира на база на докази, а не на идеологија. Нашите

насоки се рано откривање; примарна и секундарна

превенција; превенирање на ширење на заболувањето

особено ХИВ и хепатитис кај зависниците од дрога;

третман на сите форми на зависност;  интегрирање на

третманот и зајакнување на  јавно здравствените и

социјалните сервиси.

Република Македонија со Националната стратегија за

дроги ќе ги следи целите на Европската Унија во

превенирање на криминалот поврзан со дроги;

намалувањето на побарувачката која ќе ги опфати

сите подрачја на превентивата, почнувајќи од почетна

употреба до намалување на негативните здравствени

и социјални последици од злоупотребата на дрога.

Имплементирањето на Националната стратегија на

Република Македонија ќе опфати информирање,

едукација, зголемување на општествената свест, рана

интервенција, советување, лекување, рехабилитација,

превентива на рецидиви, следење после лекување и

социјална реинтеграција. 

МИНИСТЕР ЗА ЗДРАВСТВО,

Д�р Имер СЕЛМАНИ
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1 ПРЕДГОВОР
Владата на Република Македонија, врз база на основните начела од Уставот на
Република Македонија во поглед на создавање рамка за мерки и активности
насочени кон контрола на дроги1, и со цел да обезбеди координација на сите
актери кои ќе учествуваат во нивната реализација, ја претставува Националната
стратегија за дроги за годините 2006&2012. Националната стратегија за дроги
овозможува рамка и поставува приоритети за акција со цел да се справи со
проблемот со дрога во Република Македонија. Приоритетите и дејствијата ќе се
разработат во пред&спроведувачки Акциски план за дрога 2007&2008 година и
Национален ациски план за дрога 2009&2012 година.

Оваа Национална стратегија за дроги се заснова на релевантните меѓународни конвенции

за контрола на дрога, резолуциите усвоени на Специјалното заседание на Генералното

собрание на ОН за дрога од 1998 година (ССГСОН) и на Стратегијата за дроги на ЕУ 2005�

2012 година и може да се смета за продолжување на Националната програма за контрола

на злоупотребата на дроги и недозволена трговија со дроги2, која беше усвоена од страна

на Владата на Република Македонија во 1996 година.

Националната стратегија за дроги е во координација со Повелбата на ОН, со меѓународ�

ното право и со основните вредности на ЕУ, т.е.: почит за човековото достоинство, сло�

бода, демократија, еднаквост, солидарност, владеењето на правото и човековите права.

Националната стратегија за дроги ја нагласува потребата од интегриран, мулти�дисцип�

линарен и урамнотежен пристап заснован на следните пет клучни елементи:

1 Координација на национално и меѓународно ниво,

2 Намалување на побарувачката,

3 Намалување на снабдувањето и борба против недозволена трговија,

4 Проценка, надгледување, информации, обука

5 Меѓународна соработка

1 
Терминот контрола на дроги се користи во документите на меѓународните организации, а особено во ОНОДК

документи како и термини борба против дрога и справување со проблемот на дрога. Овие синоними означуваат

активности на Меѓународната заедница на меѓународно, регионално и национално ниво кои се состојат од

превенција, лечење и општествена реинтеграција, искоренување на недозволени растенија и алтернативен

развој, контрола на произведување на недозволени дроги, превенција од трговија со дрога и борба против

корупција и перење пари.
2

Службен весник на Република Македонија; бр. 35/96.
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Владата на Република Македонија ќе продолжи со реализација на активностите насочени

кон транспозицијата на Acquis�те3 на ЕУ за дроги во националното законодавство, охра�

брувајќи го усогласувањето на националните стратегии со политиките, стандардите и

практиките на ЕУ и воведувањето на неопходните институционални структури, како и јак�

нење на административните и операциските способности на надлежните власти да извр�

шат урамнотежени и координирани активности во полето на снабдување со дроги во на�

малувањето на побарувачката на дрога со активно учество на НВО, граѓанското општество

и локалните заедници. 

Со потпишувањето на Спогодбата за асоцијација и стабилизација, Република Македонија

изрази обврска кон политичка, економска и институционална стабилизација во земјата и

во регионот преку развојот на граѓанското општество и демократизацијата, градењето ин�

ституции, зголемената трговска и економска соработка, јакнењето на национална и реги�

онална безбедност, како и подобрување на соработката во правосудството и внатрешните

работи кои претставуваат важна компонента во справувањето со проблемот на дрогата4. 

Посебно внимание треба да се посвети на создавањето урамнотежен и интегриран приод

кон проблемот со дрога во координација со Стратегијата за дрога на ЕУ 2005�2012 година.

Наспроти оваа заднина, особен акцент ќе се стави на правење нацрт�план на национално

законодавство и политики, воспоставување институции и информативни центри, обука на

кадри и негување на истражувања поврзани со дрога.

Во областа на здравствената заштита националните напори ќе се приспособат кон реали�

зацијата на разновидни активности насочени кон давање информации, превенција, лече�

ње и намалување на штети поврзани со дрога, како и на социјална помош и спречување

на општествена исклученост.

Во областа на правосудството и внатрешните работи посебно внимание ќе се посвети на

соработката помеѓу полицијата, царината, судовите и јавните обвинители, спречувањето

на преусмерување на прекурзорите кои се користат за недозволено производство на дро�

ги како и спречувањето на перење пари. Покрај тоа, посебно внимание ќе се посвети и на

бројот на целни акции насочени на борба против прекуграничен организиран криминал,

корупција и трговија со дрога.

Националната стратегија за дрога ја нагласува потребата од следење и евалуација на ис�

куства кои се стекнале во последните години во посочување на најдобри практики со цел

да се обезбеди доследност и постојаност на дејствување во справување со феноменот на

дроги и за посочување на нови предизвици и стратегии кои треба да се имплементираат

во Македонија во соработка со ЕУ и други меѓународни партнери.

3
Acquis Communautaire на ЕУ во областа на дроги: Зборник на закони, регулативи и правци за контрола на

недозволени дроги во Европската унија.
4 

Терминот "дроги" во текстот ги покрива сите супстанции вброени во меѓународните конвенции за контрола на

дрога



ДРОГИТЕ 
ВО РЕПУБЛИКА 2 МАКЕДОНИЈА

2.1. МЕЃУНАРОДНИОТ КОНТЕКСТ
Дрогите се проблем низ целиот свет5. Ниедна земја не може самостојно да се справи со

проблемот со дрога. Особено ранливи се земјите со слаба општествена и институционал�

на структура или земји каде што политичките настани, домашната нестабилност или вна�

трешните или регионалните конфликти придонеле кон слабеењето на државните струк�

тури или контроли. 

2.2. ДЕМОГРАФСКИ И СОЦИОЕКОНОМСКИ ПОДАТОЦИ ЗА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Република Македонија има 2, 022, 547 граѓани6 (според пописот од 2002 год.), од кои 60%

живеат во урбана средина. Во 2003 година, лица постари од 65 години претставувале

10,6% од вкупното население (позитивна тенденција во последните години), додека на�

селението на возраст од 0 до 14 години претставувало 21,1% ( тенденција на опаѓање).

Според пописот од 2002 година, етничкиот состав на земјата вклучува 64,18% Македонци,

25,17% Албанци, 3,85% Турци, 2,66% Роми, 1,78% Срби и 0,4% Власи. 

Стапката на наталитет во 2003 година била 13,3% на 1000 жители, додека стапката на

смртност била 8,9% на 1000 жители (природниот пораст е 4,4% на 1000 жители). Бруто�

домашниот производ по глава на жител во 2004 година изнесувал 2,382 американски

долари, а стапката на невработеност е 36,5% од работоспособното население. Индексот

на сиромаштија (просечната пропорционална распределба на трошоци меѓу населението)

во 2004 година бил 9,4%, додека процентот на лица кои живеат под линијата на сиро�

маштија во 2005 година бил 29,7%7. 

2.3. КОРИСТЕЊЕ НА ДРОГА, МОРТАЛИТЕТ, МОРБИДИТЕТ, 
ПОСЕБНИ РАНЛИВИ ГРУПИ НА КОРИСНИЦИ

Иако проблемот со дроги во Република Македонија е присутен веќе неколку децении, оп�

сегот и размерот на проблемот се’ уште не се доволно проучени и опишани. Врз основа на

6

5 
Светски проблем со дрога: Недозволеното одгледување, производство, преработка, продажба, побарувачка,

трговија и дистрибуција на наркотични дроги и психотропни супстанции, вклучувајќи и амфетамински тип на

стимуланси, разновидноста на прекурзори и сродни криминални активности. Извор: Светски извештај за дрога

2005 год., Канцеларија на ОН за дроги и криминал (UNODC).
6 

Национален попис, 2002 год
7 

Извор: Државен завод за статистика
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извештајот ЕСПАД 1999 година8, статистичките и епидемиолошките податоци од Мини�

стерството за внатрешни работи, Министерството за правда, Министерството за здрав�

ство, Министерството за труд и социјална политика и, исто така, и според податоци од не�

проверени и неофицијални извори, може да се проникне во состојбата со дроги во Репу�

блика Македонија.

2.3.1. Користење на дрога

Првите регистрирани корисници на дрога во Република Македонија беа регистрирани од

МВР (Министерството за внатрешни работи) во 1969 година. Помеѓу 1990 и 2004 година бро�

јот на регистрирани корисници на дрога9 се зголеми од 314 на 6,583, а во 2005 година, беа

регистрирани 549 нови корисници на дрога. Најголемиот број случаи во оваа евиденција се

жители на урбани области, најмногу оние од градот Скопје (51% од вкупниот број на реги�

стрирани). Групата на возраст од 19 до 31� годишна возраст претставува 82% од регистри�

раните корисници, додека 18�годишните претставуваат 3,8% од регистрираните корисници.

Машките повеќе се застапени во сооднос од десет спрема еден во споредба со женските.

Во 1999 година беше спроведена студија на ЕСПАД во средните училишта од целата земја.

Пет илјади ученици на возраст од 16 години беа вклучени во испитувањето, што доведе

до пополнување на 2491 прашалник. Според ЕСПАД студијата во Република Македонија,

како и во повеќето земји во светот, канабис (марихуана) е најчеста и најупотребувана не�

дозволена дрога, со животна преваленција од 10% кај учениците и 6,43% кај ученичките.

7,5% од учениците и 3,63% од ученичките изјавиле дека пробале марихуана во изминати�

те 12 месеци. Преваленцијата од претходниот месец била 3,59% меѓу учениците и 1,93%

кај ученичките. 

Евиденцијата на МВР за зависници од дрога покажува дека во 55% од сите случаи била

користената дрога канабис. Бројот на регистрирани лица кои користат хероин во РМ из�

гледа е релативно стабилен според евиденцијата на МВР. Од вкупниот број случаи реги�

стрирани до 2004 година, 41,3% е во врска со лица кои користат хероин. 

Според студијата ЕСПАД од 1999 година животната преваленција на злоупотреба на хе�

роин (пушење, вдишување или интравенско користење дрога) меѓу 16�годишни ученици

е 1,56% кај машките и 0,72% кај женските. Сепак, епидемиолошките податоци покажуваат

намалување на возраста на започнување10 со експериментирање и користење хероин. 

Според резултатите на квантитативната анализа на податоци за ЛИД спроведена од УНИЦЕФ

во 2002 година, 93% од интервјуираните испитаници биле на возраст од 12 до 18 години и

7% од 19 до 20 години кога за првпат користеле дроги. За 51% од нив првата дрога која ја

користеле била хероин, додека 4,29% веднаш почнале со интравенско користење на дрога11.

Оваа тенденција се потврдува преку истражувањето спроведено од страна на НВО ХОПС �

Опции за здрав живот � Скопје во 2002/2003 година кога од 85 интервјуирани ЛИД12, 61

(71,6%) изјавиле дека првата дрога која ја користеле била марихуаната, додека 47

(55,29%) почнале да експериментираат со хероин13. Истата НВО информира дека до 2005

година, 98% од испитаните лица инјектирале хероин.

Земајќи ги предвид сите податоци, официјални и неофицијални, се проценува дека во РМ

8 
Ончева, С.ет.ал. [1999]. ЕСПАД извештај за Македонија 1999 год., Скопје, Македонија

9 
Министерството за внатрешни работи го регистрира секој оној кој дошол во контакт со полицијата во врска со

употреба на дрога или со кривично дело поврзано со дрога. Регистерот не прави разлика помѓу оние кои

користат канабис за прв пат или корисниците зависни од хероин. 
10 

Возраст на започнување: возраст на прва употреба.
11 

Велич Стефановска, В. ет. а1.: Брза проценка и одговор на сексуално однесување склоно на ризик и користење

на психоактивни супстанции во високоризични групи на млади лица на возраст од 10 до 24 год.во Република

Македонија. УНИЦЕФ 2002 год.
12 

ЛИД: Лица кои инјектираат дрога 
13 

В: Димитриевски, Н. Стојановиќ, Д. Тимковска: Проценка на ризично однесување на корисници на дрога

поврзано со ХИВ/СИДА во Република Македонија. ПЗОС, 2003



6000�8000 лица може да се сметаат како проблематични корисници на дрога14 поради ко�

ристењето на хероин и можат да се соочат со сериозни здравствени и социјални после�

дици. Истовремено, се проценува дека првенствено бројот на младите кои користат раз�

лични видови недозволени дроги за експериментални и/или рекреативни цели е неколку

пати поголем. Овие податоци за преваленција не ги вклучуваат младите луѓе кои пушат

тутун и конзумираат алкохол или алкохол во комбинација со средства за смирување, чиј�

што број апсолутно би ги надминал претходно споменатите.

Неофицијални извори на податоци покажуваат тенденција кон постојано зголемување на

користењето на екстази и амфетамини, иако овие податоци не се базирани врз епидеми�

олошки податоци. 

Користењето кокаин се’ уште е незначајно, но поради зголеменото конзумирање насекаде

во Европа може да се очекува пораст во користење на оваа дрога и во РМ. Во последните

неколку години, употребата на крек�кокаинот станува се’ повидлива, но се’ уште се третира

како ограничен феномен.

Меѓу возрасното население се чини дека има зголемување во немедицинското користење

на лекови, како што се лековите за намалување на вознемиреноста (бензодијазепами) и

за намалување на болка. Овие супстанции често се користат во комбинација со алкохол. 

2.3.2. Морталитет и морбидитет

Особено загрижувачко е постојаното намалување на просечната возраст на злоупотреба

на недозволени дроги и возраста на започнување. Друга голема загриженост претставува

користењето на хероин и сериозните ризици за здравјето т.е. опасноста од предозира�

ност со хероин и смртта како последица од тоа и заразните болести поврзани со дрога.

Во РМ интравенозното користење хероин е распространето кај 95%15 до 96%16 од корис�

ниците на хероин. Интравенозното користење дроги е сериозен фактор на ризик за рас�

пространувањето на инфективни зарази како што се ХИВ/СИДА, вирусите хепатит Б и Ц и

други болести поврзани со крвта.

Од лицата кои се зависни корисници на дрога и кои се на третман од дрога, 70�90%17 се

инфицирани со вирусот хепатит Ц и постои голема веројатност дека интравенозното

користење дроги можело да биде еден од главните фактори за ширењето на вирусот

ХИВ/СИДА во РМ во иднина. Епидемиолошките податоци од други земји од регионот ја

поддржуваат оваа хипотеза, иако инфекциите со ХИВ во РМ се релативно малку. 

Во периодот од 2001 до 2005 година бројот на регистрираните случаи на ХИВ позитивни

и лицата со СИДА во РМ се зголеми од 59 на 76 лица. Осум од овие лица се интравенозни

корисници на дроги (10.5%). 

Според проценките од неофицијални извори, само во Скопје се случуваат од 150 до 190

предозирања од хероин годишно. Бројот на случаи на смртност поврзана со дрога, особено

преку инјектирање на дрогата се зголемува. Во 1997 година биле регистрирани седум

смртни случаи причинети од предозирање од хероин наспроти 32 случаја во 2001 година. 

2.3.4. Посебни групи на зависници/ранливи групи

Во РМ можат да се посочат следниве посебни групи на корисници на дрога или групи на

ранливи луѓе: 

8

14
Дефиницијата на ESPAD за проблемaтична употреба на дрога: "интравенозни корисници на дроги " или "долго

траење/ честа употреба на опијати, кокаин и/или амфетамини",  ESPAD [1999]. Методолошки правци за да се

процени популарноста на проблематичното користење на дрога на национално ниво. CT.99.RTX.05, Лисабон,

Португалија. 
15

Истражувачки проект за ризично однесување, PHARE�DDR, 1999 год..
16

Истражување на НВО HOPS во врска со начинот на злоупотреба на дрога меѓу корисниците на програмата за

размена на шприцови. www.hops.org.mk.
17

Во повеќето случаи лечењето вклучува лечење од зависност од метадон 
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Зависници во затвори: Според податоците од Министерството за правда, во периодот

меѓу 2000 и 2004 година, биле регистрирани во затворите годишно од 260 до 410 лица кои

биле корисници на дрога (најчесто хероин). Најголем број од овие осудени лица се на

издржување на казна затвор во затворот Идризово.

Апатриди и жртви на трговија со луѓе: Република Македонија е земја која прима лица

без државјанство (апатриди) и кои бараат азил во земјата како последица од конфликти�

те на територијата на поранешна Југославија. Покрај ова, трговијата со луѓе постои и че�

сто се поврзува со злоупотреба на дрога.

Зависност од дрога меѓу женското население: Зависноста од дрога меѓу женското на�

селение е сериозен проблем, особено за време на бременоста и заради поврзаноста на

проблематичната употреба на дрога со проституцијата. Освен тоа, постојат индикации де�

ка има зголемување во бројот на корисници на дрога меѓу бремените жени, што доведува

до зачестеност на синдром на апстиненција кај новороденчињата. 

Дрогата во Ромската заедница: Според неофицијалните процени, бројот на корисници на

дрога во Ромската заедница се зголемува. Ова е недоволно третиран општествен феномен. 

Дроги и корисници на интернет: Неконтролираното користење интернет од страна на

некои млади им користи за добивање на информации за недозволени дроги т.е. начинот

на нивно набавување и подготовка. Ако овие информации соодветно не се урамнотежат

преку објективни информации за ефектите и ризиците на недозволеното користење на

дрога, тогаш може да дојде до злоупотреба на дрога.

Дрогите и спортот (допинг): Користењето на стимуланси и анаболски стероиди станува

се’ поприсутно во спортот и го загрозува здравјето на (младите) спортисти.

Урбана деликвенција: Бројот на млади, понекогаш и на тие пред пубертет, вклучени во

активности на криминални групи кои продаваат недозволени дроги се зголемува и е фак�

тор на ризик за злоупотреба на дрога. 

2.4. НАМАЛУВАЊЕ НА СНАБДУВАЊЕТО СО ДРОГА 
Република Македонија е земја која се наоѓа на патот на дрогата (транзитна земја), но, ис�

товремено земја која произведува и конзумира дроги. 

Во изминатите години има значително зголемување на трговија со канабис преку терито�

ријата на РМ. Главните правци на трасата на канабис и неговите деривати е од Албанија

преку северозападниот до југоисточниот дел во насока на Грција и Бугарија. Хероинот

доаѓа, главно, од Турција, Бугарија или Грција во правец на Албанија или Србија, кокаинот

преку воздушен пат преку скопскиот аеродром или преку пристаништата во Албанија и

Бугарија, додека синтетичките дроги најчесто доаѓаат од насока на Бугарија и Србија. Са�

дењето канабис, главно, за лична употреба се сретнува на територијата на цела РМ. Про�

изводството на синтетички дроги се’ уште расте во светот и е сериозна закана за РМ пора�

ди недоволната контрола на прекурзори во регионот и поради нивната достапност. Денес,

садењето афион и неговото производство се контролира од страна на овластени органи�

зации за производство. 

Присуството на дроги е реалност во РМ, а ова во прв ред се гледа од количината на запле�

нети дроги. Меѓу 2000 и 2005 година бројот на заплени на дрога е зголемен. Карактерис�

тиките на запленетите дроги се разликуваат од година во година, т.е. во некои години до�

минира запленувањето на хероин, а во други години запленувањето на канабисот и него�

вите деривати. Има мало зголемување на откриени случаи на недозволена трговија со

синтетички дроги, најмногу екстази и кокаин. 

Во периодот 2000�2005 година биле запленети вкупно 581 килограм хероин, 2416 кило�

грами марихуана, 1456 килограми хашиш, 3897 растенија канабис, 77 килограми опиум, 17



килограми кокаин и 31 333 таблети екстази.

МВР проценува дека уличната цена на еден килограм марихуана е некаде помеѓу 200 до

250 евра, од 500 до 800 евра за еден килограм хашиш, од 10000 до 12000 евра за еден ки�

лограм хероин, од 25000 до 30000 евра за еден килограм кокаин и околу 2 до 5 евра за

една таблета екстаза на големо или околу 5 до 10 евра по едно парче и околу 25 до 30 ев�

ра за еден литар асетски анхидридна киселина (прекурзор за хероин).

Во последните години забележана е тенденција на зголемено снабдување и побарувачка на

синтетички дроги (амфетамински тип), марихуана и кокаин, а нема значително зголемување

на лица кои злоупотребуваат хероин. Бројот на дилери на дрога, исто така, се зголемува. 

Полицијата презема активности за намалување на трговијата и снабдување со дроги, што

се однесува на улично дилерство и индивидуалната употреба на дрога. Сепак, во соглас�

ност со Стратегијата за дрога на ЕУ 2005�2012година, фокусот на активностите на поли�

цијата е насочен кон спречување и прекинување на трговијата од голем размер, произ�

водство и криминал поврзан со дрога. 

МВР има многу добра соработка на регионално ниво преку СЕКИ18 � центарот во Букурешт,

преку директни спогодби за соработка во борбата против организираниот криминал со

земји, вклучувајќи ги и земјите членки на ЕУ, потоа преку офицерите за врска од земјите�

членки на ЕУ одговорни за Република Македонија и преку Еуропол и други директни кон�

такти и заеднички истраги.

Меѓу 2001 и 2004 година, ОБСЕ19 во РМ, преку нејзиниот Оддел за развој на полиција во

областа на нелегалната трговија со дроги, заедно со претставници на МВР на РМ, реали�

зираше обука на тема: Борба против недозволена трговија со дроги. Речиси 3700 унифор�

мирани полицајци беа опфатени со оваа обука. 

Секторот за аналитика и истражување при МВР има квалитетни записи за заплени, што ос�

танува само да се хармонизира со статистички табели на Европскиот мониторинг центар

за контрола на дроги. Корисниците на дроги се евидентирани во оперативен регистар кој

е достапен во секој СВР и ОВР на МВР и во која стојат лица кои извршиле ситен прекршок

или добиле кривични пријави во областа на недозволена трговија со дроги. Тој е само за

полициска употреба. 

Меѓу 2001 и 2005 година МВР до Канцеларијата на јавниот обвинител поднело вкупно

1748 кривични пријави против 2375 извршители на криминални дејства од член 215 од

Кривичниот закон на РМ и 489 кривични пријави против 532 извршитела на криминални

дејства од член 216 од Кривичниот закон на РМ. За други податоци, обратете се во Мини�

стерството за правда на РМ. � да се брише.

Контролата на чистотата на дрогите на нелегалниот ,,пазар" во РМ не се прави од страна

на ниедна институција (владина, невладина) во Македонија. Законот на РМ не го регулира

ова прашање. Сепак, лабораториите на МВР можат, ако се побара тоа од нив, да направат

анализа на чистотата на дрогата за потребите на полициска истрага. 

Преку своите соодветни сектори, МВР презема постојани и координирани мерки, само�

стојно и во соработка со други институции (Царинската администрација, Министерството

за здравство, Министерството за правда итн.) во намалувањето на снабдување на нарко�

тични дроги, преку заеднички акции, формирање на здружени тимови за истрага и кон�

трола, регулирање на протоколи за интервенции преку потпишување на Меморандум за

соработка, размена на информации итн. 
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18
Southern European Cooperation Initiative (Иницијатива за соработка во Југоисточна Европа); основана во

декември 1996год. за помагање на регионалниот мир и стабилност преку активности за соработка меѓу земјите

од Југоисточна Европа, и за поставување на темели за нивна интеграција во остатокот на Европа. СЕЦИ

обезбедува механизми за следниве земји: Албанија, Босна и Херцеговина, Бугарија, Хрватска, Грција, Унгарија,

Македонија, Молдавија, Романија, Турција, Словенија и, од неодамна Сојузна Република Југославија�за да

соработуваат на регионална база за решавање на транснационални проблеми. 
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ВОДЕЧКИ 
ПРИНЦИПИ И ЦЕЛИ  
НА НАЦИОНАЛНАТА 3 СТРАТЕГИЈА ЗА ДРОГА

3.1. ВОДЕЧКИ ПРИНЦИПИ
Националната стратегија за контрола на дрога 2007�2012 година се заснова на Уставот на

Република Македонија и е во согласност со Националната стратегија за превенција од

ХИВ/СИДА, Стратегија за ментално здравје, Националната стратегија за јавно здравје како

и Меѓународни конвенции и резолуции во врска со проблемот на дроги, други меѓународ�

ни конвенции, резолуции, протоколи и акти усвоени од страна на Република Македонија,

Стратегијата за дрога на ЕУ 2005�2012 година и Акцискиот план на ЕУ 2005�2008 година.

Стратегијата ќе ги почитува следните начела: 

3.1.1. Начело за заштита на човековите права:

Уставот на Република Македонија им ги гарантира правата на сите свои граѓани, без раз�

лика на род, возраст, религија, националност и етничка припадност, а особено правата на

децата, жените, пациентите и/или жртвите на трговија со луѓе. Децата и младите имаат

право да живеат во опкружување кое е заштитено од злоупотреба на дрога. Граѓаните,

вклучувајќи ги и корисниците на дрога, имаат право на здравствена и социјална помош и

заштита од социјална исклученост. Во ова, исто така, влегува и правото на соодветно од�

несување во истражните и судските процедури и за време на извршувањето на казната. 

3.1.2. Начело за гарантирана безбедност на сите граѓани на РМ 

Според Уставот се гарантира правото на безбедност и заштита на имотот на сите граѓани

на РМ, а тоа, исто така, се однесува на намалувањето на криминал поврзан со злоупотреба

на дрога и трговија со дроги.

3.1.3. Начело за еднакви можности за сите 

Ова начело наложува еднаков пристап до сервисите за намалување на побарувачката на

дрога и програмите за превенција за сите граѓани, особено деца и млади. Исто така, под�

разбира пристап кон образование и информации, вклучувајќи програми за обука за ро�

дители и учители, психолошко�педагошки служби и сите други сегменти во општеството

кои се важни за создавањето на опкружување во кое младите би се чувствувале заштите�

ни, разбрани и почитувани. 

3.1.4. Начело на урамнотежен пристап 

Водечко начело е урамнотежениот пристап помеѓу намалувањето на побарувачката на
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дрога (НПД) и намалувањето на снабдувањето со дрога (НСД). Урамнотежениот пристап

се рефлектира во политиките за дрога кои се доследни и се дополнуваат, така што можат

да се избегнат спротивни и можни несакани ефекти од овие политики за лицата и општес�

твото. Во рамката на НПД неопходно е да се добие урамнотежен пристап помеѓу превен�

цијата на лица кои злоупотребуваат дрога, третманот, намалувањето на штети и социјал�

ната помош.  

3.1.5. Начело на приспособување кон потребите на различни целни групи 
Ова начело го наложува развојот на ефикасни и крајно чувствителни програми за различ�

ни целни групи, дефинирани според возраст, род, култура, националност, етничка припад�

ност итн. во полето на превенција но, исто така, и во полето на лечење, рехабилитација,

социјално вклучување и намалување на штета. 

3.1.6. Начело на споделена одговорност и координиран пристап 
Повеќестраните карактеристики на проблемите со користење на дрога бараат ефективни,

опширни и симултани одговори преку координирани активности на повеќе нивоа врз ос�

нова на начелото на споделена одговорност. Ова бара вклучување на многу актери од об�

ласта на здравството, социјалната помош, внатрешните работи, финансиите, одбраната и

од различни делови на граѓанското општество и целокупната јавност. 

3.1.7. Начело на достапност и економичност 
Зголемено покритие и достапност на ефективни, економични и различно профилирани

служби и програми насочени кон одговорот на проблемите со користење на дрога се ово�

зможени преку процесот на дисеминација, согласно актуелните потреби, со едновремено

вмрежување во еден национален систем и координација на активностите на хоризонтал�

но и вертикално ниво. 

3.2. СТРУКТУРА НА НАЦИОНАЛНАТА СТРАТЕГИЈА ЗА ДРОГА
Националната стратегија за дрога се концентрира на две политички полиња, намалување

на побарувањето и намалување на снабдувањето, и на три попречни теми: координација

и организација, меѓународна соработка и проценка, следење, информации и обука. 

Националната стратегија за дрога е структурирана на следниов начин:

Општа цел: општата цел ја отсликува целокупната ситуација во врска со справување на

проблемот со дрога во Република Македонија, што треба да се постигне до крајот на пе�

риодот на спроведување 2012 година.

Специфична цел: целта која треба да се постигне до 2012 година во едно од петте спе�

цифични тематски полиња или теми кои се провлекуваат. 

Достижна цел: специфичната ситуација која треба да се реализира до 2012 година во вр�

ска со приоритетите кои придонесуваат кон достигнување на специфична цел. 

Акција: специфичните активности кои треба да се спроведат за да постигне достижен ре�

зултат. 
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1. Координација и организација

2.   Намалување на побарувачката 
на дрога (НПД)
Превенција

Третман

Намалување на штети

Социјална реинтеграција

3.   Намалување на снабдувањето 
со дрога (НСД)
Криминал поврзан со дрога на 

високо ниво

Трговија со дрога на високо ниво

Борба против перење пари

4. Проценка, следење, информации и обука
5. Меѓународна соработка



3.3. ЦЕЛИ НА СТРАТЕГИJАТА

3.3.1. Општа цел

До крајот на спроведувањето на Националната стратегија за дрога 2006�2012 година, Ре�

публика Македонија тежнее да изнајде ефективна рамнотежа меѓу своите политики за на�

малување на побарувачката, кои го поддржуваат намалувањето на користењето на дроги

и намалувањето штети, и политиките за намалување на побарувачката, кои го промовира�

ат намалувањето на недозволената трговија со дрога, производство и организиран кри�

минал на високо ниво поврзан со недозволени дроги. Уште повеќе, до 2012 година поли�

тиките за дрога во Република Македонија ќе се базираат врз доверливи и разбирливи ин�

формации кои ги задоволуваат европските и меѓународните стандарди за квалитет, реа�

лизирани преку подобрување на капацитетите на умеење во развојот на политиките за

дрога преку билатерална и мултилатерална меѓународна соработка и целосно учество во

релевантни меѓународни организации. 

3.3.2. Специфични цели:

Специфична цел 1: KООРДИНАЦИЈА И ОРГАНИЗАЦИЈА

Постигнат е еден одржлив, мултидисциплинарен и урамнотежен приод кон справување со

проблемот на дроги, поддржан од страна на соодветните механизми за координација на

локално, национално, регионално и меѓународно ниво. 

Специфична цел 2: ДЕТАЛНА ПОЛИТИКА ЗА НАМАЛУВАЊЕ НА ПОБАРУВАЧКАТА НА

ДРОГА (ЛЕЧЕЊЕ, ПРЕВЕНЦИЈА, НАМАЛУВАЊЕ НА ШТЕТИ, СОЦИЈАЛНА ПОМОШ,

ВНИМАНИЕ ЗА РАНЛИВИ ГРУПИ).

Намалување на употреба на дрога, на инциденца на зависност од дрога и на социјални и

здравствени штети поврзани со дрога се остварува преку акции во полето на превенција,

лечење и социјална помош кои вбројуваат:

Ефективни и пристапни програми за спречување се направени и спроведени

кои ја подигаат свеста на младите и на други ранливи групи во врска со

ризиците од користење на недозволени дроги, алкохол, тутун и ризиците од

немедицинско користење на медикаменти.

Ефективни, економични и достапни програми за лечење се реализирани кои

овозможуваат интегрирана психосоцијална и фармаколошка грижа за

корисници на дрога, според нивните потреби се идентификувани и спроведени

Во локалните заедници и во склоп на организации и институции во јавниот и

приватниот сектор, користењето на дрога е спречено, здравствените и

социјалните штети поврзани со дрога се намалени и социјалната

реинтеграција на корисниците на дрога напреднала.

Специфична цел 3: ДЕТАЛНА ПОЛИТИКА ЗА НАМАЛУВАЊЕ НА СНАБДУВАЊЕТО СО ДРОГА

Моќта, ефективноста и степенот на знаење на организациите за спроведување на законот

значајно е подобрено, преку јакнење на нивните капацитети во справувањето со недоз�

воленото производство и трговија со дроги, во борба против дисперзијата на прекурзори

и синтетички дроги и превенцијата на криминал поврзан со дрога кој финансира терори�

зам и овозможува перење на пари. 

Специфична цел 4: СЕОПФАТЕН СИСТЕМ ЗА ЛЕЧЕЊЕ, НАБЉУДУВАЊЕ, ИСТРАЖУВАЊЕ И

ПРОЦЕНУВАЊЕ

Факторите кои ја зголемуваат употребата на дрога и нејзиниот опсег и последици, вклу�

чувајќи го и проблемот на тие кои се специфични за дроги во Република Македонија, по�

добро се разбрани и се остварува измерливо и одржливо подобрување на квалитетот и

опсегот на знаење и институционалните капацитети на научните и истражувачките инсти�

туции и професионалци. 
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Специфична цел 5: MЕЃУНАРОДНА СОРАБОТКА

Република Македонија интензивно и на координиран начин зема учество во меѓународ�

ната соработка во полето на дроги и активно поддржува и зема учество во работата на ре�

левантните меѓународни форуми и организации и на тој начин ги поддржува национал�

ните и меѓународните напори за контрола на дрога кои се засновани врз урамнотежен,

исцрпен и мултидисциплинарен приод.

3.4. СПЕЦИФИЧНИ ЦЕЛИ ЗА НАЦИОНАЛНАТА 
СТРАТЕГИЈА ЗА ДРОГИ

KООРДИНАЦИЈА И ОРГАНИЗАЦИЈА 
Постигнат е еден одржлив, мултидисциплинарен и урамнотежен приод кон
справување со проблемот на дроги, поддржан од страна на соодветните 
механизми за координација на локално, национално, регионално и 
меѓународно ниво. 

ОСНОВНИ НАЧЕЛА: 

Клучен елемент во воспоставување на успешна Национална стратегија за дроги и пости�

гнување на нејзините цели преку Националните акциски планови за дроги се координа�

тивните активности на локално, национално, регионално и меѓународно ниво. Оттука, ед�

на цел на оваа Национална стратегија за дрога е создавањето механизам за мултидисци�

плинарна координација. Овој механизам треба да ги отслика функциите и задачите на си�

те инволвирани организации и структури. Ова наложува дека механизмот треба да:

1 Ја одрази разликата меѓу извршната власт (Владата на РМ) и советодавната

функција на Комитетот за координација за работи во врска со дрога.

2 Ги претставува сите релевантни национални, регионални и локални владини и

невладини/професионални организации активни во полето на дроги.

3 Е флексибилен и транспарентен во неговите процедури.

4 Ја обединува идејата на независен систем за следење.

5 Дава јасни индикации за алокацијата на буџетот кој е на располагање за

спроведувањето на приоритетите кои се изложени во стратегијата и акцискиот

план. За овој буџет се одлучува и го одобрува извршната власт.

Националната стратегија за дроги има за цел да ги постигне следниве резултати:

1 До 2007 година се основа национален механизам за координација на работи

во врска со дрога кој ќе го надгледува спроведувањето на Националната

стратегија за дроги 2006�2012 година и (последователни) Национални акциски

планови за дрога. 

2 Капацитетите за хоризонтална координација на главното одговорно тело за

Координација на работи во врска со дрога се подобрени преку формулацијата

на Националните акциски планови за дрога кои опфаќаат јасни, прецизни и

мерливи цели и приоритети со јасно утврдени одговорности и крајни рокови

за спроведување, земајќи го предвид принципот на (супсидијарност).

3 Основани се национални центри за експертиза кои се клучни за

координацијата и спроведувањето на основни функции и задачи иницирани од

знаење во соодветната област на интервенција на национално ниво и кои

имаат задача на посочување во спроведувањето и проценувањето на

политиките за дрога. 

4 На локално ниво основани се координативни функции и/или структури кои ќе

бидат одговорни за локалниот приод кон проблемот со дрога, а се состојат од
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членови на владини и невладини организации и институции, локална

самоуправа, претставници на целни групи и други засегнати страни.

5 Олеснето вклучување и учество на граѓанското општество, НВО, целокупната

јавност и особено корисниците на дрога во реализацијата на активностите

насочени кон јакнење на намалувањето на побарувачката на дрога. Тоа се

заснова на принципот на споделена одговорност и (супсидијарност). 

6 Воведен е независен механизам за набљудување на дејствија оценети како

приоритетни во Националната стратегија за дроги и Националните акциски

планови за дрога за да покаже дека се избегнало удвојување на напори и дека

се започнало со создавање на нови идеи и/или со проширување на веќе

постојните програми и активности. 

7 Изготвена комуникациска и информациска стратегија во врска со

Националната стратегија за дрога и Националниот акциски план за дрога, со

што се крева свеста и поддршката за филозофиите, за нивните дејствија, се

зголемува степенот на информираност и знаење во врска со феноменот на

дрога и се поддржува долгорочно застапување преку постојана едукација на

професионалци и целокупната јавност во врска со релевантни тематски

области на политики за дрога. 

НАМАЛУВАЊЕ НА ПОБАРУВАЧКАТА НА ДРОГА (ПРЕВЕНЦИЈА, 
ЛЕЧЕЊЕ, НАМАЛУВАЊЕ НА ШТЕТА, СОЦИЈАЛНА ПОМОШ)

Намалување на употреба на дрога, на инциденца на зависност од дрога и на
социјални и здравствени штети поврзани со дрога се остварува преку 
дејствија на полето на превенција, лечење и социјална помош кои 
вбројуваат:

Ќе се спроведат делотворни и пристапни програми за превенција Подигната е

свеста на младите и на другите ранливи групи во врска со ризиците од

користење на недозволени дроги, алкохол, тутун и ризиците од немедицинско

користење на лекови.

Ефективни, економични и достапни програми за третман се реализирани кои

овозможуваат интегрирана психосоцијална и фармаколошка грижа за

корисници на дрога, според нивните потреби.

Во локалните заедници и во склоп на организации и институции во јавниот и

приватниот сектор, користењето дрога е спречено, штетите поврзани со дрога

се намалени и социјалната реинтеграција на корисниците на дрога е

напредната.

ВОВЕД

Пристапот на намалување на побарувачката на дрога во оваа Национална стратегија за

дрога се заснова врз разбирањето дека дури и најопширните и најдеталните приоди во

политиките на дроги не успеале да го искоренат користењето на дрога од општеството.

Како резултат на тоа, намалувањето на побарувачката на дрога бара мултидисциплинарен

приод кој овозможува широк спектар на нега: од универзална превенција до селективна

и индикативна превенција за специфични и/или групи кои се изложени на ризик. Од ра�

ното откривање со брза интервенција, до кратки интервенции, долгорочни лекувања, по�

доцнежна грижа и рехабилитација. А со цел да се намалат здравствените и социјалните

ризици на лицата зависни од дрога потребно е лекување врз основа на докази, социјална

грижа и социјална вклученост. 

Има потреба од интервенции од широк спектар за намалување на побарувачката на дрога

во РМ. Едвај има какви било достапни опсежни школски програми за превенција од дрога
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и здравствена промоција. Од холистичка и од перспектива на јавното здравство, превен�

тивните програми можат најдобро да се фокусираат на превенција од употребата на ле�

гални20 и нелегални дроги. Практично, не постојат програми за превенција кои ги имаат

за цел ранливите групи. Системот за лечење од дрога е нецелосен, а службите за намалу�

вање на штета имаат потреба од проширување, во однос на покриеност и пристапност ка�

ко и во опции и установи за лечење.

3.1. ПРЕВЕНЦИЈА

3.1.1. УНИВЕРЗАЛНА ПРЕВЕНЦИЈА21 ОД КОРИСТЕЊЕ НА ДРОГА

Универзалната превенција, обично, вклучува активности кои имаат за цел поширока пу�

блика т.е. млади, рекреативни корисници на дрога, родители, итн. Програмите за универ�

зална превенција треба да вклучат објективни и точни информации имајќи за цел да го

зголемат знаењето во врска со дрогите и зависноста, подобрувањето на животните веш�

тини, промоцијата на здрави животни стилови и на создавањето на смисла за општестве�

на свест за одговорно однесување како личност. Програмите за превенција идеално тре�

ба да вклучуваат инструменти за рано откривање на проблематичната употреба на дрога

што би било проследено со брзи интервенции. Тие треба да се засноваат на најдобри до�

кази и добри практики, онаму каде тоа е можно, за да се зголеми ефективноста. Конечно,

тие треба да се приспособат кон потребите на целните групи т.е. да бидат конкретни за

возраст и културолошки прифатливи. Посебен акцент може да се стави на развојот на

програми за групи кои се изложени на ризик, вклучувајќи ги бремените жени и комерци�

јални сексуални работнички.

Бидејќи децата и младите се меѓу најранливите групи кога се во прашање дрогите и зави�

сноста, младите се важна целна група за заштита. 

Во минатото, активностите за превенција во образовниот систем често беа спорадични,

повремени, без утврдена систематска програма и најчесто достапни во средните училиш�

та. Во текот на последните 10 години реализирани се неколку проекти за превенција од

користење на дрога поддржани од страна на меѓународни организации и фондации. Тие

не гарантираат ни одржливост ниту постојаност во глобални рамки. Нема развиено спе�

цифични програми за превенција, чувствителни на пол, возраст и култура за различни

целни групи на популација кои се надвор од образовниот систем. 

Националната стратегија за дроги има за цел да ги постигне следниве резултати:

1 Степенот на информираност и знаење на општото население во врска со дроги

и зависност од дроги е зголемен, а подигната е и свесноста и чувствителноста

на јавноста за прашања поврзани со дроги, вклучувајќи ја и смислата за

преземање одговорност за решавање на проблемите поврзани со користењето

на дрога. 

2 Кренат е и степенот на информираност, знаење и свест во однос на

националниот проблем со дрога меѓу претставниците на медиумите. 

3 Превенцијата од дрога и промовирањето здравје се структурно вклучени во

образовниот процес на децата и на младите давајќи им релевантно знаење и

вештини во врска со нивното здравје и ризичните животни стилови кои ги

охрабруваат да се однесуваат одговорно во однос на нивното здравје и она на

нивните врсници, во кое се покажуваат како нежни, полни со почит и

толерантни спрема другите. 
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алкохол, тутун, дроги на рецепт итн. 

21
Универзалната превенција била прво позната како примарна превенција и ги вклучува оние превентивни

интервенции кои се насочени кон општото население. 



3.1.2. ОДБРАНА И ОЗНАЧЕНА ПРЕВЕНЦИЈА22 ЗА СПЕЦИФИЧНИ ГРУПИ

Програмите за одбрана и означена превенција ги имаат за цел специфичните групи на ко�

рисници на дрога (пр. рекреативните корисници) или специфични ранливи групи или

групи кои се изложени на ризик. (пр. деца на проблематични корисници на алкохол или

дрога). Програмите за превенција насочени кон овие специфични групи имаат потреба од

проценка на соодветни потреби и специјално направен пристап. 

Националната стратегија за дрога има за цел да ги постигне следниве резултати:

1 Да се подобри нивото на информираност, големина и разбирање на природата

на тековните проблеми со дрога кај специфични ранливи групи на деца и

млади преку истражување, следење и евалуација на проблемите. 

2 Да се создадат и спроведат програми за превенција кои се особено

чувствителни и приспособени кон потребите на специфични целни групи, а

кога е можно да се засноваат врз најдобри докази и добри практики. 

3 Да се основаат и спроведат механизми за поддршка, вклучувајќи и групи за

самопомош и групи за поддршка, а на места каде тоа е можно во соработка со

постојните структури како центрите за социјална работа. 

Активности за превенција во семејниот систем

1 Заштитните фактори на семејниот живот се зацврстени меѓу семејства кои се

изложени на ризик и факторите на ризик се намалени преку развојот и

спроведувањето на програми кои се чувствителни на потребите на семејството

и кои го поддржуваат подобрувањето на здраво опкружување за раст и развој

на деца и млади.

2 Да се зацврстат способностите за рано откривање и брзи интервенции кај

семејствата изложени на ризик преку развој и спроведување на програми за

превенција кои се чувствителни кон потребите на оваа специфична група. 

Активности за превенција на работното место

1 Зголемено е нивото на информираност и знаење меѓу вработените во однос на

ризиците од употребата на дрога на работното место, а како одговор

овозможени се програми за рано откривање и интервенција, особено во оние

сегменти каде последиците од човечка грешка, заради употреба на дрога,

можат да имаат сериозни последици. 

2 Основан е механизам за споделена одговорност меѓу работодавците и

вработените за спроведувањето на програмите за превенција меѓу другото и

преку формирањето на посебни работни групи на работното место. 

Активности за превенција во локалната заедница

1 Создадени се услови за организирани и креативни активности во период на

слободното време за деца и млади во локалните заедници кои имаат за цел да

обезбедат алтернативи на употребата на дрога.

2 Преку широк опсег на образовни активности се зголемува почитта за

заштитата на човековите права и се промовира препознавањето на

превенцијата и на дискриминацијата, стигматизацијата и социјалното

исклучување на корисниците на дрога.
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Одбраната и означената превенција била прво позната како секундарна превенција. Одбраната превенција е

насочена кон целни групи кои се на ризик, т.е. рекреативни корисници на дрога, млади луѓе на домашни забави,

социјално ранливи групи. Означената превенција е насочена кон оние луѓе кои веќе користат дрога, но кои не се

совпаѓаат со критериумите за проблематична употреба на дрога. 



Активности за превенција во колективно организираните системи 
(интернати, студентски домови, касарни итн.)

1 Создадени се програми за превенција кои имаат за цел да го зголемат нивото

на информираност, вештини и знаење да ги спречат ризиците и негативните

последици од користењето на дрога меѓу младите кои живеат во интернати,

студентски домови или воени бараки, вклучувајќи и инструменти за рано

откривање и брза интервенција.

Активности за превенција во казнено поправни и воспитно поправни домови

1 Создадени се програми за превенција за заштита и промовирање на мен�

талното здравје кои се насочени на затворскиот персонал и затворениците со

цел да се зголеми нивото на информираност и знаење во врска со ризици и

штетни дејства на дрога, здобивање на вештини за раководење со употреба на

дрога, рано откривање и брза интервенција во случаи на користење на дрога

меѓу затвореници, притоа применувајќи и почитувајќи го начелото на заштита

на човековите права и препознавањето и превенцијата од дискриминација. 

3.1.3. ЕДУКАЦИЈА И ОБУКА

Еден модерен систем за превенција има потреба од добро обучени професионалци во си�

те релевантни дисциплини. 

Затоа Националната стратегија за дрога има за цел да ги постигне следниве резултати во
врска со едукација и обука: 

1 Да се зголеми нивото на знаење и вештини за специфични целни групи �

вклучувајќи ги ранливите групи � меѓу професионалци, врсници и семејства

кои се грижат за зависници, институции за социјална работа во полето на

превенција и рана интервенција се зголемува преку формални и неформални

програми за едукација и обука. 

2 Да се основа систем на постојана едукација во врска со дрога и зависност од

дрога со посебен акцент врз превенција и активности за намалување на ризик

за различни видови на професионалци вработени во правосудните органи и

казненопоправните и воспитнопоправните установи. Овие програми ја

потенцираат важноста на применување и почитување на начелото на заштита

на човековите права и препознавањето на дискриминација. 

3 Професионалците во образованието, социјалната помош, полицијата и

судството, како родители и други членови на семејството да се здобијат со

знаење и вештини во однос на превенцијата од користење на дрога и раното

откривање и одговор на проблемот на користење на дрога.

4 Да се воведат специјализирани програми за едукација и обука од областа на

дрогата, кои имаат за цел да го зголемат нивото на информираност, знаење и

вештини кај оние дипломски, постдипломски програми и програми за

постојано образование кои ги обучуваат професионалците кои играат улога во

одговорот на проблемот со дрога. 

3.2. ЛЕКУВАЊЕ НА ЗАВИСНИЦИ ОД ДРОГА 
(ЗДРАВСТВЕНИ И СОЦИЈАЛНИ ПОЛИТИКИ)

Според болничките статистики23 во периодот од 1989 до 1998 година бројот на лица кои

се лекувале од зависност од дроги, најчесто од хероин, се зголемил од 11 до над преку

700 лица, а просечната возраст се намалила од 32 на 22 години, од широко дисперзиран

примерок на лечени лица на возраст од 14 до 42 години. Просечниот период од првата
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ЈЗО Психијатриска болница Скопје � Центар за превенција и лекување од злоупотреба на дроги и зависност.



употреба на дрога до првиот контакт со здравствена институција во оваа група е 2�3

години.

Лекувањето на зависници од дрога во РМ датира од доцните 70�ти и раните 80�ти години

на минатиот век, со воведувањето на лекување со замена (метадон). Се’ до неодамна вак�

виот тип на лекување беше централизиран. Во текот на 2005 година, во рамките на про�

грамата за градење на координативен одговор за превенцијата од ХИВ/СИДА во земјата

(поддржано од Глобалниот фонд), Министерството за здравство отвори 6 нови служби за

превенција и лекување на злоупотреба на дрога, вклучувајќи и лекување со помош на ме�

тадон во градовите: Струмица, Куманово, Штип, Охрид, Гевгелија и Тетово, како и еден во

главниот затвор во Скопје. Овие служби работат со поддршка на Министерството за зд�

равство, Министерството за труд и социјална политика, центрите за социјална работа, ло�

калните заедници и НВО. 

Овој развој ја постави основата за зголемување на покриеноста (со повеќе од 100%) и

пристапноста на терапевтски служби и јакнењето на институционалните капацитети. По�

натаму, дозволи да се вработат голем број на професионалци кои дејствуваат ефективно

на локално ниво преку мултидисциплинарен пристап и преку воведување на нов модел за

постојано следење и техничка поддршка. Со цел да се има соодветен одговор на потреби�

те на целната група треба да се планира понатамошно проширување на мрежата на служ�

би како и воведувањето на нови модели за лекување на зависни корисници на дрога така

што ќе се работи во согласност со начелата на медицината која се заснова врз докази.

Програмите за рехабилитација на проблематичните корисници на дрога воопшто не се

достапни. Министерството за труд и социјална политика има основано 2 дневни центра за

рехабилитација и ресоцијализација на корисници на дрога кои се лечат, во Охрид и Кума�

ново, кои се во тесна соработка со службите за лекување. Дневниот центар во Скопје веќе

е подготвен и ќе почне со работа во наредните месеци. Овие дневни центри се специјални

организациски единици на центрите за социјална работа и се дел од системот на социјал�

на заштита на корисници на дрога. НВО Доверба има создадено активности за рехабили�

тација и други креативни работилници за корисници на дрога кои се лекуваат во тесна со�

работка со Центарот за лекување во Скопје. Постојат две други институции за рехабили�

тација кои работат самостојно од системот за грижа на зависност бидејќи ги водат невла�

дини агенции. Друг рехабилитационен центар ќе се основа во Струмица во блиска иднина

со поддршката на Православната црква и владини агенции. 

Во организирањето на терапевтските програми за зависните корисници на дрога, секогаш

мора да се земе предвид дека зависноста од дрога е комплексен социјален и (ментално�)

здравствен проблем, хронична болест со можност за рецидив. Лекувањето на овие лица

подразбира почитување на начелата на мултидисциплинарноста, вршејќи урамнотежува�

ње и сеопфатност меѓу програмите кои се ориентираат кон апстиненција и други терапев�

тски програми, со акцент на почитувањето на човековите права и активно учество на цел�

ната група во создавањето и реализацијата на програмите. 

Успешната реализација на терапевтските програми е во директна корелација со активно�

то вклучување и соработка на здравствените работници со вработените во општествениот

сектор и, исто така, активно учество на другите сектори на локално и национално ниво

(образование, полиција, правосудство, локална самоуправа и други). 

Лекувањето на корисниците на дрога е долготраен процес во фази, кој дава оптимални

резултати кога е биопсихосоцијално ориентиран, направен според индивидуалните по�

треби и можности на лекуваните лица и спроведен од страна на мултипрофесионални ти�

мови. Лекувањето на лица зависници од дрога треба да биде во согласност со научни и

експертски потврдени терапевтски постапки и приспособено кон специфичните потреби

на одредени целни групи, чувствителни кон род и возраст, со претставување на многу те�

рапевтски модели според медицина која се заснова врз докази. 
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Оваа стратегија се залага за широко и достапно лекување на корисници на дрога со акти�

вно учество на целни групи во неговото создавање и спроведување. За точно планирање

на терапевтските програми и дисперзија на службите за лекување на корисници на дрога

потребно е создавање единствена база на податоци за опсегот и интензитетот на овој

проблем според утврдените индикатори. Терапевтските програми се составен дел од мо�

делот за јавно здравје и постојано ќе бидат набљудувани и проценувани за што Нацио�

налната стратегија предвидува обезбедување на механизми (види: Истражување и Про�

ценка). 

Комплексноста на проблемот на користење на дрога наметнува основање на механизми

за меѓусекторска соработка на локално и национално ниво и создавање на заеднички

програми за рехабилитација и социјална вклученост на целни групи (види во Организа�

ција и Координација).

Националната стратегија за дрога има за цел да ги постигне следниве резултати: 

1 Се зголемува покривањето и достапноста на терапевтските служби како и на

различните опции за лекување во јавните здравствени институции кои се

справуваат со зависност.

2 Се подобрува капацитетот и умеењето меѓу професионалците во врска со

тестирање и дијагностицирање клиенти кои бараат лекување за да се примени

најсоодветната опција за лекување (детоксификација, антагонист и терапија

на замена на антагонист, превенција од повторување итн.) обезбедувајќи

нивно чување кон програми за лекување.

3 Преку подобрувањето на соработката и вмрежувањето меѓу здравствените и

други организации и институции вклучени во лекување на зависноста, меѓу

проблематичните корисници на дрога се остварува намалување на

морбидитетот и стапката на смртност.

4 Преку развојот на превентивни интервенции како и преку зголемување на

знаење и вештини меѓу професионалците вклучени во лекувањето на

зависност се постигнува намалување на смрт, директно поврзана со дрога. 

5 Еден голем, мултидисциплинарен систем на лекување им се нуди на корисници

на дрога во правосудниот систем (притвор, поправни домови за малолетници,

затворање и ослободување од затвор) со почит кон начелата на ЕУ/СЗО за

еднаквост на здравствената заштита во и надвор од затворскиот систем и

начелата и упатставата на добра практика при лекување. 

6 Зголемување на покриеноста и квалитетот на терапевтските програми за

осудени корисници на дрога кои учествувале во шеми кои нудат алтернативи

на затвор. 

3.3. ТРЕТМАН НА КОРИСНИЦИ НА ДРОГА ВО СИСТЕМОТ ЗА СОЦИЈАЛНА ПОМОШ

Во областа на социјална помош, Националната стратегија за дрога како приоритет го има

намалувањето на социјалните ризици и штети поврзани со употребата на дрога и активно

ги промовира социјалната рехабилитација и социјалното вклучување на корисниците на

дрога. 

За таа цел потребен е забрзан развој на релевантни програми кој би требало да се развие

во тесна соработка и како составен дел од постојното лекување од дрога и рехабилитаци�

они програми. Хуманата работа е само една основна задача на активности во рамките на

системот за социјална помош и е предуслов за работење со нив за да се проценат нивните

способности и можности за социјална и професионална рехабилитација и намалувањето

на социјалната исклученост. Овој тип на работа бара пристапност на таканаречените ,,ле�

сно достапни програми" и ,,тешко достапни програми" кои се засноваат врз добри прак�

тики, сите специфично организирани и доста чувствителни на потребите на целните групи

и со посебен акцент на род, возраст, социолошки, културолошки и религиски специфики
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(пр. малолетници, млади возрасни, бремени жени, мајки со деца, ромското население итн.). 

Програмите и активностите треба да се фокусираат на: теренска работа, мобилни тимови,

дневни центри за рехабилитација, социјални клубови, креативни работилници, канцела�

рии за советување, психолошки програми, програми за спречување на повторно враќање

кон криминал, форми на рехабилитациони програми со престој (терапевтски заедници),

центри за професионална ориентација (центри за дополнителна едукација, преквалифи�

кација и понатамошна едукација) програми за таканаречени ,,кредитирани вработувања"

итн. Посебно внимание заслужуваат програмите и активностите кои имаат за цел брзо со�

цијално вклучување на сите корисници на дрога вклучувајќи ги и лицата кои се на леку�

вање со супституционална терапија и оние во затвор. 

Националната стратегија за дроги има за цел да ги постигне следниве резултати:

1 Да го зголеми нивото на знаење и вештини меѓу мултипрофесионалните

тимови кои работат на програми и активности за рехабилитација и социјално

вклучување на корисници на дрога. 

2 Подобрување на покриеноста, достапноста и квалитетот на програмите за

рехабилитација, рехабилитација и социјално вклучување на корисници на

дрога, особено чувствителни за различни целни групи. 

3 Зголемување на достапноста до социјална помош за корисниците на дрога

преку соодветните механизми и соработка меѓу снабдувачите на услуги за

социјална грижа и грижа за зависности. 

4 Зголемување на бројот на излечени корисници на дрога во стабилизирана

состојба кои завршиле со третман за дрога. 

5 Обезбедување легални механизми за заштита на работничките права на

вработените кои се на лекување или завршиле со третман поради користење

дрога и нивна реинтеграција на работното место. 

6 Подобрување на социјалната помош за осудениците корисници на дрога во

казненопоправните и воспитнопоправните установи преку достапност на

програми и активности за рехабилитација и социјална инклузија, за превен�

ција на рецидивизам по извршување на санкцијата и постпенален прифат. 

7 Подобрување на социјалната помош за осудениците корисници на дрога

осудени на алтернативни мерки преку изготвување на програми и обезбеду�

вање на механизми за нивно спроведување (засилен надзор, социјален клуб,

социјален работник како ментор, волонтирање, повластено вработување). 

8 Подобрување на социјалната помош и психосоцијална поддршка до

семејствата, а пред се’, до децата на корисниците на дрога. 

3.4. ЕДУКАЦИЈА И ОБУКА

Еден модерен систем на лекување од дрога има потреба од добро обучени професионал�

ци во релевантни дисциплини. 

Затоа, Националната стратегија за дрога има за цел да ги постигне следниве резултати во

однос на едукација и обука во полето на третманот: 

1 Степенот на знаење и вештини меѓу професионалци во негата на болести на

зависност се зголемува преку обезбедување постојана едукација и програми

за обука, размена на искуство, подготовката на специјализирани алатки и

нивното постојано ажурирање (упатства, протоколи, прирачници итн.)

3.5. НАМАЛУВАЊЕ НА РИЗИЦИ И ШТЕТНИ ПОСЛЕДИЦИ 
ОД КОРИСТЕЊЕ НА ДРОГА

Политиките и програмите за намалување штета имаат за цел спречување и намалување на

негативните здравствени, општествени и економски последици поврзани со употребата

на психоактивни супстанции за корисниците на дрога, нивните семејства и општо за оп�
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штеството. Намалувањето на штета се заснова врз прагматизам, толеранција и разновид�

ност. Европската унија за приоритет го смета намалувањето на штети во својата ЕУ Стра�

тегија за дрога 2005�2012 година и ЕУ Акцискиот план за дроги 2005�2008 година, и ги по�

вика земјите�членки на ЕУ да спроведат серија на препораки кои беа усвоени во Препо�

раките на Советот за превенција и намалување на здравствените штети поврзани со за�

висноста од дрога24. 

Постојните програми за намалување штета во Македонија не ги исклучуваат терапевтски�

те програми засновани на апстиненција, меѓутоа, самостојно, прифаќајќи ја штетата повр�

зана со дрога како неизбежна реалност, се залагаат за спроведување за широко достапни

интервенции и програми ориентирани кон целна група и кои имаат за цел да ја намалат

штетата. Тие успеваат да дофатат од 70 до 80% од корисниците на дрога, многу често во

рана фаза на зависност и оние до кои дофатот е тежок, маргинализираните и високори�

зичните корисници на дрога. 

Програмите за намалување на штета помагаат да се спречи морталитет поврзан со дрога, да

се намали морбидитет и ризично однесување меѓу корисниците на дрога. Тие го подобру�

ваат здравјето и социјалните услови на корисниците на дрога и помагаат да се намали бро�

јот на инфективни болести поврзани со дрога како што се ХИВ/СИДА, хепатит Б и Ц и други

преносни болести. Истовремено помагаат да се намали криминалот поврзан со дрога. 

Активното учество на корисниците на дрога во создавањето и остварувањето на програ�

мите за намалување на штета е важно од гледна точка на соработка и споделена одговор�

ност. Посебно внимание треба да се обрне на создавањето механизми за поддршка на

оформување групи за самопомош и групи за врсничка поддршка на корисниците на дрога,

групи на анонимни корисници на дрога и организации на корисници на дрога. 

Во моментов има десет центри за намалување на штети во осум градови во Македонија

(Скопје, Гостивар, Охрид, Битола, Кавадарци, Штип, Струмица и Куманово). Овие центри,

меѓу другите активности, спроведуваат програми за размени на прибор за инјектирање.

НВО ХОПС покрива три програми за размена на прибор за инјектирање и една мобилна

единица во Скопје. Искуството стекнато досега ни кажува дека е потребна постојаната

едукација која треба да ја водат професионалци од релевантни институции и организа�

ции во земјата во врска со феноменот на дрога, како и јакнењето на партнерските односи

меѓу јавниот и општествениот сектор. 

Програмите за намалување на штети имаат за цел да придонесат кон дестигматизацијата

и демаргинализацијата на корисниците на дрога и да се заземаат за почитување на нив�

ните човекови права. Повеќето програми за намалување на штета воведуваат пристап че�

кор по чекор за да се стабилизира и подобри секојдневната ситуација на корисниците на

дрога и нивното опкружување. Програмите за намалување на штети кои се достапни во

РМ вклучуваат и многу активности кои се нудат на разбирлив и лесно достапен начин (т.е.

хумана работа, ИЕЦ, обука за безбедно самоинјектирање, размена на игли и шприцови,

превенција од предозирање со дрога, социјални и медицински услуги, советување итн.) 

Програмите за намалување на штета треба да бидат приспособени според потребите и ка�

рактеристиките на локалното население кое користи дрога како и на социјалните и кул�

турните традиции на локалните заедници. Во РМ, посебно внимание треба да се посвети

на програмите за женските (зависни) кориснички на дрога, малолетниците, сексуални ра�

ботнички кои користат дрога, корисниците на дрога кои користат синтетички дроги и ко�

рисниците на дрога во казненопоправниот систем. 

Македонската мрежа за намалување на штети беше основана во 2005 година и се состои

од 15 НВО, една државна институција и голем број на експерти кои работат во полето на

намалување на штети, човекови права, ХИВ/СИДА и ранливо/општествено маргинализи�
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рано население, фокусирајќи се на обезбедување на постојано споделување на информа�

ции, јакнење на соработката и координација на сите важни засегнати страни на локално,

национално, регионално и меѓународно ниво. Основањето и постоењето на Македонската

мрежа за намалување на штети како механизам за набљудување и координација на гра�

ѓанското општество создава врска меѓу граѓанското општество и владините институции. 

Националната стратегија за дрога има за цел да ги постигне следниве резултати:

1 Свеста и поддршката на целокупната јавност за начелата и придобивките од

намалувањето на штети е подигната. 

2 Покриеноста и пристапноста до лесно достапни служби и служби за

намалување на штети за корисниците на дрога е подобрена. 

3 Постојните програми во полето на намалување на штета во РМ се зајакнати и

одржувани. Ова, на подолг план, вклучува продолжување на интервенции за

намалување на штети моментално спонзорирани од страна на донатори каков

што е Глобалниот фонд. 

4 На професионалците им се овозможува постојана едукација и обука за да

можат активно да учествуваат и да го промовираат остварувањето на овие

програми. 

5 Маргинализацијата, стигматизацијата и социјалното исклучување на

корисниците на дрога се намалува, додека нивните човечки и законски права

соодветно се почитувани од јавните институции, агенции и структури. 

6 Посебен акцент треба да се стави на програми кои спречуваат инфективни

болести поврзани со дрога како што се ХИВ/СИДА, вирусите хепатит Б и Ц и

други болести поврзани со крвта. Во оваа смисла, од голема важност е содеј�

ството со мерките предвидени во Националната стратегија за дрога од

ХИВ/СИДА во РМ. 

7 Усогласеност на правните регулативи во однос на намалувањето на штети со

законодавството и добрата практика во земјите�членки на ЕУ. 

Системите за регистрирање кои се во можност да набљудуваат клучни индикатори од раз�

војот на феноменот на дрога во РМ не се доволни да овозможат адекватни и навремени

информации и повратни ефекти за ефективна соработка и координација во рамките на

секторот (и хоризонтално и вертикално). Понатаму, исто така, постои несоодветно учес�

тво и вклученост на релевантни групи на засегнати страни, вклучувајќи ги и корисниците

на дрога, во оние области кои се важни за решавање на проблемот, вклучувајќи и

планирање, спроведување и проценка на програмите за намалување на побарувачка. 

3.4. ГРАЃАНСКО ОПШТЕСТВО И НЕВЛАДИНИ ОРГАНИЗАЦИИ

Денес во Република Македонија постојат околу 6500 НВО. Мал број од тие организации се

фокусираат на работа со проблеми поврзани со дроги. Повеќето од нив не се спонзори�

рани од страна на Владата, иако некои активности се поддржани од владини фондови25.  

Веќе повеќе години НВО вршат активности за да се справат со феноменот на дроги. Важни

се активностите на НВО во програмите како: менување на општествената перцепција и од�

нос спрема феноменот на дрога; примарна превенција; програми за намалување на ште�

та; заштитата на човековите права; напорот вложен за подобрување на условите за леку�

вање; создавањето на линии за помош и служби за информирање; советување; општест�

вени и психосоцијални клубови итн. Сепак, повеќето од нив се ограничени во нивниот оп�

сег на спроведување и најчесто се дел од проекти кои речиси секогаш се финансираат од

странски организации и фондации. 
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Националната стратегија за дрога има за цел да ги постигне следниве резултати:

1 Граѓанското општество се смета за важен партнер во достигнување на

намерите и целите на Националната стратегија за дрога и Националните

акциски планови за дрога и е соодветно вклучено во сите аспекти на

политиката на РМ за дроги. 

2 Се охрабруваат партнерства за соработка меѓу владини и невладини

организации кои ги користат примерите на добра практика на полето на

намалување на штета. 

НАМАЛУВАЊЕ НА СНАБДУВАЊЕТО

Моќта, ефективноста и степенот на знаење на органите за спроведување 
на законот е значајно подобрено, преку јакнење на нивните капацитети 
во справувањето со недозволеното производство и трговија со дроги, 
во борба против дисперзијата на прекурзори и синтетички дроги и 
спречување на криминал поврзан со дрога кој финансира тероризам 
и овозможува перење пари 

3.1. НАМАЛУВАЊЕ НА СНАБДУВАЊЕТО

3.1.1. ИНТЕРВЕНЦИИ ЗА НАМАЛУВАЊЕ НА СНАБДУВАЊЕТО

Интервенциите за намалување на снабдувањето со нелегални дроги се сите активности

спроведени од органите за спроведување на правото, на национално и меѓународно ниво,

засегнати со соочувањето со нелегално производство, промет и злоупотреба на дроги, ме�

ѓу другото со: 

собирање и анализирање на податоци за стратешки и тактички разузнавачки

извештаи

одговарање и поддршка на меѓународни истраги за дрога

координирање на активностите при истраги за дрога каде се вклучени

најмалку 2 лица

организирање на регионални семинари на специфични теми поврзани со

дрога, со цел да се оцени досегот на конкретниот проблем, размена на

информации на најновите истражни техники и зајакнување на соработката со

заедниците за спроведување на правото. 

Покрај традиционалните методи на едукација, како истражните техники и

решавање на кривични дела како трговијата со дрога, перењето на пари и

шверцот со оружје, воведување на нов пристап за зголемување на знаењето�

симулации, студии на случај, технологии и модерни материјали за учење.

Надлежните институции можат да го подобрат знаењето за потребите на

нивната работа, вклучувајќи вештини за познавање на странски јазици,

статистика, компјутерски науки, граѓанство, тимска работа и креативност во

решавањето на проблемите. 

Националната стратегија за дрога има за цел да ги постигне следниве резултати: 

1 Создавање и спроведување на Систем за рано предупредување за нови дроги

на пазарот, според постојните ЕУ регулативи26 и соработки. 

2 Постојано следење на состојбите и можното зголемување на криминалот повр�

зан со дрога во РМ на меѓународниот пазар и преземање на соодветни мерки.

3 Зајакнување на граничната контрола,
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Како на пример: Одлука на Советот 2005/387/JHA од 10 мај 2005 год. за размена на информации, оцена на

ризик и контрола на нови психоактивни супстанции. 



4 Зајакнување на мерките за спречување на перењето на пари и промовирање на

конфискација на финансиските средства добиени од криминал поврзан со дрога

5 Зајакнување на системот на контрола и супервизија врз центрите за медицинска

и здравствена грижа кои имаат системи на издавање на лекови на мало a кои во

својот состав содржат контролирани супстанции според конвенциите на ОН,

6 Намалување на снабдувањето преку активности за спроведување на законот

на улично ниво интегрирани во други програми кои имаат за цел да ја намалат

побарувачката,

7 Подобрување на капацитетите за анализа на ризик на спроведувачите на

правото. 

3.1.2. ИНТЕРВЕНЦИИ ПРОТИВ ПРЕУСМЕРУВАЊЕ НА ХЕМИСКИ ПРЕКУРЗОРИ 

Прекурзорите се хемикалии кои се употребуваат за да се добијат (синтетски) дроги. За да

се спречи преусмерувањето на прекурзорите, потребна е постојана контрола на продаж�

бата и употребата на овие супстанции преку воспоставување на хармонизирани мерки за

контрола и следење. 

Националната стратегија за дрога има за цел да ги постигне следниве резултати 

1 Интензивирање на соработката и развивањето на протоколи меѓу

Министерството за здравство како одговорно тело за лиценцирање на

активности со легални прекурзори и органите за спроведување на законот.

2 Постојано следење и контрола на производството, продажбата и транспортот

на прекурзорите на нелегалниот пазар преку усвојување на подзаконски акти

во Законот за прекурзори. 

3 Подобрување на превенцијата и откривањето на преусмерувањето на

прекурзорите на нелегалниот пазар преку следење на домашното

производство и прометот со прекурзори. 

4 Воспоставување на заемна соработка меѓу државните институции и домашните

производители и трговските компании со цел да се постигне размена на

информации за сомнителни нарачки и можни нелегални трансакции, за да се

открие и спречи преусмерувањето на прекурзорите на нелегалниот пазар. 

5 Да се развие компјутеризиран информатички систем за контрола на

прекурзорски хемикалии. 

6 Производството, складирањето, транспортот, тргувањето и дистрибуирањето на

овие хемиски прекурзори ќе биде строго следено со цел да се избегне нивно

пренасочување кон илегални мрежи

7 Обука на Заеднички истражни тимови (ЗИТ) и инспектори за поефикасно

набљудување на работата на хемиските фабрики

3.1.3. ИНТЕРВЕНЦИИ ПРОТИВ АКТИВНОСТИ НА ПЕРЕЊЕ ПАРИ

Земјите во развој, особено се ранливи на ризици од перење пари. Општествените и поли�

тички трошоци од перење пари се сериозни бидејќи овие нелегални средства можат да се

користат за корупција на јавните службеници и јавноста и да ги заслабнат колективните

етички стандарди. Кога перењето пари поминува незабележано, тоа ја охрабрува соод�

ветната криминална активност од каде што се добиени парите.

Потребата од започнување глобална акција против перење пари е целосно препознаена.

Ова особено се отсликува во работата на БЕФА (Борбена единица за финансиска акција)

на ОЕЦД. Губењето на кредибилитет и довербата на инвеститорите во смисла на тоа што

можат да донесат таквите кризи, имаат потенцијал да ги дестабилизираат финансиските

системи, особено кај помалите економии.

Националната стратегија за дрога има за цел да ги постигне следниве резултати :

1 Развивање и спроведување на антикорупциска политика, која конкретно го

посочува перењето пари 
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2 Соработка со институции кои работат во оваа област може да овозможи увид

во посочување области за понатамошни истраги, со што ќе се обезбедат

постојани и синергетски пристапи

3 Промовирање на размена на информации со финансиските сектори на

земјите�членки во развој што учествуваат во активности за соработка 

4 Осигурување на активно учество во глобални или регионални активности

против перење пари

5 Осигурување на посветеност во борбата против перење на пари

6 Формулирање на мерки за спречување на перењето на пари на механизми за

брзо и ефикасно спроведување на овие мерки. 

7 Зајакнување на институционалните капацитети за спречување на перењето на

пари од криминални активности поврзани со дрога преку континуирана

едукација и обука на компетентни професионалци за спроведување на

правото, преку поддршка на реализацијата на планираните активности и преку

обезбедување на техничка поддршка за зајакнување на ефикасноста и

подобрувањето на меѓуинституционалната соработка. 

8 Зајакнување на меѓународната соработка против перењето на пари преку

усогласување на домашното законодавство со меѓународните регулативи,

преку размена на искуства и преку усогласување на стандардите. 

9 Реализација на мерки и кампањи за зголемување на јавната свест,

нагласувајќи ја потребата од преземање мерки за спречување на перењето на

пари и против легализацијата на незаконски стекнатата добивка од трговија со

дрога. 

3.2. ЗАКОНОДАВСТВО И ИНСТИТУЦИИ ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ 

РМ има создадено детален законодавен систем во однос на дроги, кој ја регулира легал�

ната употреба на дроги, лечење и борба против илегалното снабдување на дроги. Упату�

ваме на Анекс 2.

Менувањето и амандманите на правната регулатива и нејзината хармонизација со посто�

јните во ЕУ, се важни како и редовниот мониторинг и проценка на спроведувањето на ус�

воените мерки и закони за утврдување на нивната ефективност и делотворност.

Прашањето на перење пари во РМ за прв пат се регулира со Законот за спречување на пе�

рење пари (Службен весник на РМ бр.46/2004). Врз основа на член 5 од овој Закон вед�

наш беше формирана Дирекција за спречување на перење пари како тело во рамките на

Министерството за финансии со задача да собере, обработи, анализира и зачува податоци

добиени од субјектите кои имаат овластувања за преземање мерки и активности за откри�

вање и спречување на перење пари и други дејствија за кои е овластена Дирекцијата спо�

ред законските одредби. Од големо значење за намалувањето на снабдувањето со дрога

е основањето на широка регионална соработка меѓу владите, особено како важен одго�

вор на преку�граничната трговија, зајакнување на граничната контрола преку обезбеду�

вање на модерна опрема и развој на обука за добра практика и стандардни оперативни

процедури за превенција на илегални активности. 

МВР и Царинската служба на РМ преземаат постојани и координирани мерки и активности

за спречување и забрана на илегална трговија со наркотични дроги, психотропни суп�

станции и прекурзори. Поставена е нова организациска структура и воведена е нова ме�

тодологија во достигнувањето на функциите и работата на овие две институции. 

Националната стратегија за дрога има за цел да ги постигне следниве резултати:

1 Соработка и координација: За успешна реализација на програмите за НСД

потребна е соработка и координација меѓу секторите за правда, здравство,

полиција, царина, дирекција за спречување на перење пари, локалната
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заедница, граѓанскиот сектор и други во земјата. Исто така, соработка и

координација со меѓународни организации и институции, со посебен акцент на

регионот, особено како важен одговор на прекуграничната трговија,

зајакнување на контролата на границата преку обезбедување модерна опрема

и развој на обука за добра практика и стандардни оперативни процедури.

2 Казнена политика: 
Едно модерно, постојано, ефикасно и ефективно национално законодавство се

остварува за: 

1. Спречување и санкционирање на недозволено производство и трговија со

недозволени дроги преку промени и амандмани на постојните правни

регулативи во согласност со меѓународните стандарди на законодавството на

ЕУ и acquis, (дефинирајќи го минималното количество дроги за лична

употреба), 

2. Треба да се воведе построга политика за санкционирање за сите оние кои

продаваат или овозможуваат користење на дрога на малолетни деца или нудат

и продаваат дроги во училишта, во училишни дворови или други места каде

што малолетните деца го поминуваат своето време или имаат активности, а,

исто така, и за оние кои влијаат на млади во ранлива позиција кои не се во

состојба да ги проценат ризиците од недозволено користење дрога и да

донесат одговорни одлуки за самите себе. 

3. Формулирани се мерки за алтернативно санкционирање за сторители на

мали и ситни прекршоци поврзани со дрога. 

3.3. ДРУГИ АКТИВНОСТИ

Националната стратегија за дроги има за цел да ги постигне следниве резултати:

1 Сигурноста во сообраќајот е подобрена преку создавање механизми и

средства за контрола и детекција на употребата на дроги во сообраќајот

(промени на законските прописи, систем на редовни контроли итн.) 

2 Капацитетите на службите за спроведување на законот имаат за цел да ја

подобрат ефикасноста и делотворноста на акциите кои се зајакнати преку

континуирана едукација на професионалци.

3 Воведени се мерки кои имаат за цел да ја спречат достапноста на

контролираните супстанции во поправни домови и установи.

4 Активностите од полето на намалување на снабдувањето се набљудуваат и

редовно се оценуваат, соодветно на јасни и оперативни протоколи и

процедури (види: Истражување, следење, проценување и обука).

СЛЕДЕЊЕ, ПРОЦЕНУВАЊЕ, ИСТРАЖУВАЊЕ, ИНФОРМАЦИИ И ОБУКА 
Факторите кои овозможуваат пораст на употребата на дрогите и нивно 
ширење и последици, вклучувајќи ги и специфичните за проблемот со 
дроги во Република Македонија, подобро се сфатени и се реализира 
измерливо и одржливо подобрување на квалитетот и опсегот на знаење и 
институционалните капацитети на научните и истражувачките институции и
професионалци.

Следењето на ситуацијата со дрогите во земјава е неопходен елемент на политиката со

дроги. Следењето дава важен пристап кон оценувањето и развојот на политиката, и сти�

мулира делотворност и квалитет на програмите и активностите, и во полето на Намалува�
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ње на снабдувањето со дроги и Намалување на побарувачката на дроги.

Собирањето релевантни, споредливи и висококвалитетни податоци и нивно проценување

ќе биде успешно само доколку во концептуални рамки се воведат измерливи и споредли�

ви индикатори, кои се во согласност со интернационалните стандарди.

Важно е да се спомене дека набљудувањето е спроведено на политичко и извршно ниво.

Вмешаноста на независни национални и интернационални експерти може да ја поттикне

бараната објективност.

Разбирлива база на податоци, каде би биле собрани сите релевантни информации, е ва�

жен извор за реализација на политиката со дроги. Добро организирана база на податоци

дава можност за споредба на состојбите на регионално, национално и интернационално

ниво, како и за создавање заеднички стратегии кои ги почитуваат културните, социолош�

ките и социјалните разлики.

4.1. СЛЕДЕЊЕ

Националната стратегија за дроги има за цел да ги постигне следниве резултати:

1 Идентификување, анализирање и класифицирање според доверливоста,

квалитетот и употребливоста за политиката и за практика на постојните извори

на податоци и колекции релевантни за полето на дрогата. 

2 Формирање на Национална фокусна точка27 која има за задача да собира,

анализира и распределува објективни, сигурни и споредливи податоци за

ситуацијата со дрогите во Република Македонија.

3 Пет клучни ЕМЦДДА епидемиолошки показатели се внесени во Законот за

статистика во полето на здравството28 и ставени се во употреба со помош на

ЕМЦДДА и Еуропол и со формирање независна Национална фокусна точка29

која има за задача да собира, анализира и распределува објективни, сигурни и

споредливи податоци за ситуацијата со дрогите во Македонија. 

4 Воспоставена е консолидирана листа на индикатори и средства за

проценување на Националната стратегија за дроги 2007�2012 година. 

5 Степенот на размена на информации за производство, трговија и употреба на

нови синтетички дроги расте преку учеството на релевантни институции од РМ

во Европската REITOX мрежа.

6 Од 2008 година е објавен годишен извештај за состојбата со дрогата во РМ од

страна на Националната фокусна точка.

4.2. ЕВАЛУАЦИЈА

Редовно проценување на сите ефекти од политичките мерки дава и важен придонес за

политичкиот процес: им овозможува, на оние кои ја кројат политиката, да донесуваат од�

луки врз основа на докази за продолжувањето, подобрувањето и промената на политич�

ките активности.

Националната стратегија за дроги има за цел да ги постигне следниве резултати:

1 Понатамошно оценување на моменталната состојба со дрогите во РМ,

одговорите на политиката за неа и, каде е можно, земање предвид на

остварувањето на иницијативите, програмите и политиките иницирани или

изведени во текот на 2001�2005 година. 

28

27
Структура или функција која собира, анализира и објавува национални податоци поврзани со дроги.

Европскиот мониторинг центар за дроги и зависности од дроги ја поддржува работата на REITOX мрежата на

националните фокусни точки, во кои сите ЕУ земји� членки, земјите� кандидати и Норвешка се претставени. 
28

Обемот и шемата за употреба на дроги во широката јавност,  
29

Институција која собира, анализира и објавува национални податоци поврзани со дроги



2 Спроведување на евалуација на претспроведувањето на Акцискиот план за

дрога 2007�2008 година како и на Националниот акциски план 2009�2012

година, овозможувајќи увид во постигнувањата на оваа Национална стратегија

2007�2012 година. 

3 Проценувањето ќе ги искористи постојните инструменти за набљудување и

проценка, развиени од меѓународни научни структури, како ЕМЦДДА и

Еуропол, и ќе вклучи независни национални и интернационални експерти.

4.3. ИСТРАЖУВАЊЕ, ИНФОРМАЦИИ, ОБУКА

Националната стратегија за дроги има за цел да ги постигне следниве резултати:

1 Воспоставување на истражувачка програма (вклучувајќи критериуми,

стандарди за квалитет и приоритети) за прашања поврзани со дрога и е

доделен буџет, а е супервизирана од независен национален истражувачки

комитет, составен од експерти во научни истражувања, кои ќе ги одразуваат

различните дисциплини вклучени во намалувањето на побарувачката на дрога. 

2 Развој на разбирлива стратегија за информации и комуникации, која ќе има за

цел да ги распространи информациите за резултатите од истражувањето,

искуствата и добрите практики од полето на дрогите

3 Развој на разбирлива програма за обука, вклучувајќи определување буџет за

патните трошоци за експертите од РМ да земат учество на релевантни

европски и меѓународни семинари, курсеви за обука и сл., и на национално и

на интернационално ниво. 

МЕЃУНАРОДНА СОРАБОТКА
Република Македонија интензивно и во координативна смисла учествува 
во меѓународната соработка во полето на дроги и активно ја поддржува и 
учествува во работата на релевантните интернационални форуми и 
организации, и со тоа ги поддржува националните и меѓународните 
напори за контрола на дроги базирани на балансиран, исцрпен и мулти&
дисциплинарен приод.

Во својата надворешна политика поврзана со контрола на дроги Република Македонија,

во согласност со принципите на заедничка одговорност, треба да примени три стра�теги�

ски категории на акција:

1 билатерална и мултилатерална соработка во полето на намалување на

побарувачката на дроги (учество во релевантни мрежи) и намалување на

снабдувањето (полиција, правда, царина)

2 придржување до обврските од меѓународното право, учество во меѓународни

тела и организации

3 размена на информации, искуства и знаења, обука, учество на меѓународни

случувања (семинари, конференции) итн.

Република Македонија целосно треба да ги употреби инструментите на ЕК за меѓународна

соработка (развој, техничка и финансиска помош и инструменти за трговија како Генера�

лизираниот систем на предности). Во врска со потребата на контролата на дроги да се

гледа како на важен дел од развивањето соработка со ЕУ, Република Македонија ќе даде

целосна поддршка на употребата на ЦФСП инструменти во својата билатерална соработка

со други земји и ЕУ, и континуирано ќе ги поддржува акциите против дроги, во согласност

со принципите на заедничката надворешна и безбедносна политика (ЦФСП) на ЕУ.

29

Специфична цел 5: 



Република Македонија ја истакнува важноста на врската помеѓу развојот на соработката

и промоцијата на добро владеење, владеењето на правото и почитување на човековите

права и потребата од доследен пристап кој е засегнат со прашањето за соработка со зем�

јите од третиот свет и регионите за да се развие борбата против недозволената трговија

со дроги. Овој пристап веќе е важна компонента на иницијативите за дроги изведени од

УНОДЦ и ФАРЕ � програмата за корисници на повеќе дроги.

Република Македонија ќе ги поддржува комбинираните напори на сите компетентни вла�

сти од ЕУ и пошироко, со посебна улога на Еуропол во областа на собирање податоци и

анализи и во помагањето на координацијата на националните истраги.

Националната стратегија за дрога има за цел да ги постигне следниве резултати: 

1 Соработката со меѓународни организации и институции компетентни во полето

на дрогите треба да продолжи и да биде подобрена. За Република Македонија

Европскиот мониторинг центар за дроги и зависности од дрога за

извонредност за интервенции и активности за намалување на побарувачката

на дрога, додека Канцеларијата на ОН за дрога и криминал и ЕУРОПОЛ можат

да се сметаат за центри на извонредност на прашања од полето на намалување

на снабдувањето со дрога. Владата на Република Македонија ќе посвети

посебно внимание на унапредување на нејзината соработка со релевантните

европски и меѓународни организации30.

2 Владата на Република Македонија ќе ја поддржи размената на професионалци

и ќе ја охрабри интеракцијата помеѓу истражувачите и практичарите, на

основа на годишни програмски активности, кои ги посочуваат приоритетите,

како на национално така и на локално ниво.

3 Еден од приоритетите е подобрување на методите за посочување на потребите

(превенција/третман) и факторите кои стимулираат превенција и третман, и на

заедничко тестирање и оценување на средствата за превенција.

4 Во тој контекст Владата на Република Македонија, преку нејзините

министерства и други специјализирани институции, ќе го поддржи

вмрежувањето на македонските институции и НВО со голем број

транснационални мрежи како на пример, Европската мрежа на служби за

дроги и ХИВ/СИДА во затворите (ЕНДХАСП), Федерацијата на европски

професионалци кои работат на полето на употреба на дроги (ЕРИТ),

Европската фондација на линии за помош од дроги (ФЕСАТ), ИРЕФРЕА, Мрежа

за истражување и евалуација на превенцијата, РЕЗОЛАТ, Мрежата за

намалување на штети на Југоисточна Европа. 

ОБУКА И ТРЕНИНГ

Еден модерен систем на третман за дрога бара добро обучени професионалци во
сите релевантни дисциплини

Затоа, Националната стратегија за дрога има за цел да ги оствари следниве резултати: 

1 Кадри од јавниот и приватниот сектор ќе бидат обучени и запознаени со ЕУ

Acquis Communautaire на полето на дрогите, вештини за изнаоѓање грантови и

поддршка се подобрени за повеќе да се користат фондовите на ЕУ и

техничката помош во поглед на реализација на активностите за контрола на

дроги.

2 Владата активно го промовира и поддржува учеството на македонските

експерти на интернационални случувања, семинари, обуки итн. 

30

30
Канцеларијата на УН за дрога и криминал (УНОДЦ), Комисијата за наркотични дроги на ЕЦОСОЦ (ЦНД),

Интернационалниот одбор за контрола на наркотиците (ИНЦБ), Светската здравствена организација (СЗО),

Меѓународната организација на кривична полиција (ИЦПО), Еуропол, Светската царинска организација (СЦО),

Фондот за деца при Обединетите нации (УНИЦЕФ), , Заедничката програма на Обединетите нации за ХИВ/СИДА

(УНАИДС), Европскиот центар за набљудување на дрогите и нивната употреба (ЕМЦДДА), Групата Помпиду и со

други релевантни интернационални организации од полето на контрола на дрогите. Република Македонија ќе

побара помош од Европската комисија за учество во системот за навремено предупредување за синтетички дроги



АНЕКС 1
ДРОГИТЕ КАКО ГЛОБАЛЕН ПРОБЛЕМ

Феноменот на дрога претставува глобален, сериозен и комплексен светски проблем31. По�

крај бројните културни, социјални, економски и други разлики, луѓето низ светот имаат

повеќе или помалку слични или идентични интереси, и исто така, се изедначува пристапот

до различни информации со кои дрогите стануваат подостапни. Посебно осетливи на не�

гативните последици од употребата на дроги се земјите со несигурни економски и слаби

социјални институционални системи, или земјите во кои политичките настани, внатреш�

ната нестабилност или внатрешните или регионалните конфликти придонесуваат кон за�

слабнување на структурите на државна контрола. Во нив, проблемот со дрогите сериозно

негативно влијае на кревкото здравје и социјалната инфраструктура. 

Студијата "Ставови и мислења за дрогите на младите од Европската унија", спроведена со

7600 млади на возраст од 15 до 24 години во 25 земји�членки на ЕУ32, спроведена од Еу�

робарометар во мај/април 2004 година, покажа дека дрогите се лесно достапни во сите

европски земји и дека најчеста причина за нивна употреба е љубопитноста и потребата

да се скршат социјалните правила и вредности. Според проценките на УНОДЦ33, во пери�

одот од 1998 до 2001 година вкупно 185 милиони луѓе во светот користеле различни ви�

дови нелегални дроги, и марихуаната е најраспространета и најчесто употребувана дрога

со околу 70% од сите случаи (147.4 милиони). Исто така, во земјите од ЕУ34 канабисот про�

должува да биде најчесто употребувана дрога, сега во експанзија во ЕУ со животна пре�

валенција од повеќе од 20% кај целата популација. Истиот извор, со исклучок на фактот

дека покажува разлики во трендот и шемите на употреба на дроги, во земјите од ЕУ пока�

жа дека инциденцата од опасни последици по здравјето и смртни случаи како последица

на употребата на дроги е стабилизирана и дури намалена паралелно со можностите за ме�

дицинско лекување на корисниците на дроги и бројните понудени програми за терапии.

Иако од вкупниот број лица во светот кои злоупотребуваат дроги 4% користат хероин и

6% кокаин, злоупотребата на овие дроги најмногу загрижува, пред се’ поради сериозните

здравствени и социјални последици кои произлегуваат од тоа. Употребата на хероин е

присутна речиси во сите земји во светот, но почесто во Европа и Азија, за разлика од ко�

каинот кој почесто е употребуван во Северна и Јужна Америка, во согласност со близина�

та на земјите производители. Во последниве години се забележува брз пораст на употре�

бата на синтетички дроги, посебно амфетамини од синтетички вид35. 

Според податоците од УНОДЦ, по канабисот, амфетаминските видови стимуланси се вто�

риот тип дроги со најголема употреба ширум светот (околу 39 тони во 2000/1 година). Се

проценува дека во светот има 34 милиони луѓе кои користат метамфетамин и амфетамин

и 8 милиони луѓе кои користат екстази, и во Европа забележливо е нивото на употреба на

амфетамински вид стимуланси. Во последно време значаен е порастот на употреба на ме�

31

31
Глобален проблем со дроги: Неовластено садење, производство, обработка, продажба, побарувачка, нелегална

трговија и дистрибуција на наркотични дроги и психотропни супстанции, кои вклучуваат стимуланси од

амфетамински вид, разновидност на прекурзорите и криминални активности поврзани со нив.
32

http://europa.eu.int/comm/public_oppinion/archives/eb/ebs_172_en.pdf#search='Eurobaroimeter%20on%20drugs
33

УНОДЦ, Извршно резиме, Глобални незаконски трендови на дроги 2003 год..

http://www.unodc.org/pdf/report_2003�06�26_1_executive_summary.pdf
34

ЕМЦДДА Годишен извештај 2005 год.. http://www.emcdda.eu.int/index.cfm
35

Синтетичка дрога е психоактивна супстанција која се произведува по пат на хемиски процес во кој

психоактивните состојки немаат природно потекло.



тамфетамински прекурзори (околу 12 пати повеќе во 2001 година во споредба со 1991 го�

дина), посебно ефедрин или псевдоефедрин.

УНОДЦ информира за јасната поврзаност помеѓу организираниот криминал и амфетамин�

скиот вид на стимуланси и трговијата на нивните прекурзори. Јасно е дека групите одго�

ворни за трговија со класични дроги почнаа да ги насочуваат нивните илегални активно�

сти кон синтетичките дроги. Користењето дроги негативно се одразува на целокупниот

живот на луѓето и нивното функционирање, на индивидуален, професионален, семеен и

социјален план, предизвикувајќи големи човекови загуби и страдања. 

Употребата на дроги негативно се одразува на здравјето, бројот на заразени и заболени

од туберкулоза, помеѓу корисниците на дроги, во светот расте, и доколку дрогите се вне�

суваат интравенозно, опасноста од смрт е неколку пати поголема. Лицата кои користат

дроги по интравенозен пат стануваат вектор за пренесување заразни болести, посебно

ХИВ/СИДА, Хепатит Б и Ц и други сексуално преносливи или болести кои се пренесуваат

преку крв. Според УНАИДС36 во светот има 13.2 милиони луѓе кои интравенозно користат

дроги, од кои 10.3 милиони (78%) се од земјите во развој и транзиција. Во светот има 4

милиони луѓе интравенски корисници на дроги, од 130 земји во светот, од кои 100 земји

пријавиле ХИВ инфекција кај тие лица37. Иако ЛИД на глобално ниво се застапени само со

10% од случаите на ХИВ позитивни лица, во некои земји, посебно во земјите од Централна

и Источна Европа и Азија, 70�90% се ЛИД (на пр. балтичките земји � Латвија, Литванија,

Естонија; Русија, Белорусија, Казахстан, Киргистан, Таџикистан, Молдавија)38.

На проблемите предизвикани од неовластено производство, трговија и употреба на дро�

ги, психотропни супстанци и прекурзори треба да се гледа во контекст на современиот

економски, социјален и политички развој. Промените во банкарството и процесите на

приватизација на државните фирми придонесуваат кон фактот економските системи на

многу земји да станат недоволно отпорни за да се борат против криминалните организа�

ции. Криминалните организации ја користат можноста што им се нуди со глобализацијата

на пазарната економија и ги интензивираат нивните активности, вклучувајќи го неовлас�

теното производство и трговија со дроги, ги прават дрогите подостапни, посебно во оп�

штествата каде што социјалната контрола е недоволна, и каде брзите промени во социјал�

ните и социоекономските системи станаа дополнителни фактори за ризик.

Сама по себе, ниедна земја не може да биде целосно ефикасна во справувањето со про�

блемите поврзани со дроги, и токму затоа потребно е разбирливо и доследно законодав�

ство и политики за дроги, како и соработка помеѓу трите столба на општеството: држав�

ниот, граѓанскиот и приватниот, како и координирани активности, регионална и меѓуна�

родна соработка.
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АНЕКС 2
ЗАКОНОДАВСТВО ВО ВРСКА СО ДРОГИ ВО РМ

Закон за производство и промет со опојни дроги (Службен весник бр.13/91) 

Закон за прекурзори (Службен весник на РМ бр.37/04)

Закон за одредување институции одговорни за спроведување активности во

областа на производството и прометот со опојни дроги (Службен весник на РМ

бр.24/83)            

Закон за лекови, дополнителни лековити средства и медицински помагала

(Службен весник на РМ бр. 21/98)                   

Одлука за утврдување на списокот на опојни дроги (Службен весник  бр. 70/78,

14/81, 39/82, 28/85, 10/87, 53/88, 2/89 и 7/90)

Одлука за прифаќање на листа на опојни дроги дозволени за промет за

медицински и ветеринарни цели (Службен весник бр.70/78, 52/83 и 47/85) и

исто така:            

Кривичен законик на Република Македонија (Службен весник на РМ

бр.19/2004 и 81/2005)

Закон за прекршоците (Службен весник на РМ бр.62/06)

Закон за прекршоци против јавниот ред и мир (Службен весник на СРМ

бр.25/72, 29/83, 8/84, 51/88, 19/90, 26/93)

Закон за извршување санкции (Службен весник на РМ бр.2/2006

Закон за кривична постапка (Службен весник на РМ бр.15/95, 74/2004)

Царински закон (Службен весник на РМ бр.21/98, 39/2005

Одлука за распоредување на стоките во форма на увоз/извоз (Службен весник

на РМ бр.113/05)

Закон за спречување на корупција (Службен весник бр.83/2004)

Закон за здравствена заштита (Службен весник на РМ бр.38/91, 46/93, 55/95,

10/04, 84/05, 111/05)

Закон за социјална заштита (Службен весник на РМ бр.50/97)

Закон за здравствено осигурување (Службен весник на РМ бр.25/2000)

Правилник за поблиските просторни услови, опремата и кадрите за основање и

работење на здравствените установи (Службен весник на РМ бр.11/92, 25/96,

48/02 и 30/05).

Република Македонија ги има ратификувано следниве конвенции: 

Единствена Конвенција на ОН за наркотични дроги (1961), Протокол за

дополнување на Единствената конвенција (1972), ОН Конвенција за

психотропни супстанци (1971) и ОН Конвенцијата против нелегална трговија

со наркотични дроги и психотропни супстанци (1988). 

Конвенција на Советот на Европа за перење пари, претрес, заплена, и

конфискација на имот стекнат од криминални дејствија во 1990 година

(потпишан и ратификуван),

Кривично правна Конвенција за  за корупција од 1998 година (стапи на сила

на 1 јули 2002 година) 

33



Граѓанско правна конвенција за корупција (ратификувана на 16 февруари

2002 година)

Европска конвенција за заемна помош по кривични прашања (1957), со

Дополнителен протокол на Конвенцијата од 1958 година (ратификуван на 28

јули 1999 година);

Втор дополнителен протокол на Конвенцијата за заемна помош по кривични

прашања (ратификуван на 24 јуни 2003 година),

Европска конвенција за екстрадиција од 1957 година, со Дополнителен

протокол на Конвенцијата од 1957 година, и Втор дополнителен протокол на

Конвенцијата од 1978 година (ратификуван на 28 јули 1999 година);

Конвенција за трансфер на осудени лица со Дополнителен протокол на

Конвенцијата 1977 година (ратификуван на 28 јули 1999 година и стапил на

сила на 1 јуни 2000 година),

Европска конвенција за трансфер на кривични постапки (ратификувана 2004

година);

Европска конвенција за сузбивање тероризам (ратификувана 2004 година);    

Конвенција на ОН за Транснационален организиран криминал (потпишана на

14 декември 2000 година, во процес на ратификација);

Европска конвенција за компјутерски виртуелен криминал (ратификуван 2004

година) и

Меѓународна конвенција за сузбивање на финансирање тероризам, и, исто

така,      

Резолуции и Одлуки за злоупотреба и зависност од СЗО и Светското

здравствено собрание.
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АНЕКС 3
ПРЕДЛОЖЕНА СТРУКТУРА НА МЕХАНИЗАМ ЗА 
КООРДИНАЦИЈА НА ДРОГИ          

Координативен комитет за проблемот со дроги
Анексите 3а и 3б отсликуваат две алтернативни структури на координативни механизми

за проблемот со дроги во РМ, со карактеристики споменати во параграфот 3.4 во оваа На�

ционална стратегија за дроги. Во двата органограма, е формиран Координативен комитет

за прашања со дроги (ККПД) со функција на советодавен комитет на Владата на РМ (из�

вршната власт) од полето на дрогите. Во двете алтернативи, со ККПД претседава коорди�

нативен министер за прашања со дроги.

Национален координатор за дроги
а/ Владата на РМ назначува � по именувањето на координативен министер во

улогата на претседател на ККПД � национален координатор за дроги

(високорангиран државен службеник) кој ќе биде на чело на секретаријатот

на ККПД (анекс 3а).

б/ Координативниот министер назначува национален координатор за дроги (ви�

сокорангиран државен службеник) кој ќе биде на чело на меѓу�министерскиот

комитет со цел да ја структурира работата на извршната власт (анекс 3б). 

Учество
Учесници во ККПД се: претставници на сите релевантни министерства, претставници на

инволвирани локални власти и НВО. 

Работни групи
Со цел да се структурира работата на ККПД се формираат две групи: работна група за на�

малување на побарувачката на дроги и работна група за намалување на снабдувањето со

дроги.

Советодавни функции
ККПД има право да ја советува Владата на РМ по однос на Националната стратегија за

дроги и Националниот акциски план(ови) за дроги. По формалното одобрување на нова

стратегија и акциски план од страна на извршната власт (вклучувајќи распределба на бу�

џетот за приоритети поставени со стратегијата и акциониот план) ККПД ќе функционира

како координативен механизам за спроведување на приоритети и акции.

Следење, евалуација и информации
Со цел да се следи напредокот и да се оценат исходите од мерките на политиката за дроги

и акциите спроведени во РМ, треба да се воведе и Функција за национално следење и ева�

луација на дроги, по можност како дел од Реитоx Националната фокусна точка (ЕМЦДДА),

која оперира независно од ККПД и извршната власт и кој работи во согласност со европ�

ските научни стандарди на полето на набљудување и проценување.

Функционирање на ККПД (релевантно за анекс 3а и 3б)

ККПД функционира како главно советодавно тело на Владата на Република

Македонија во полето на проблеми со дроги.

Го надгледува и следи спроведувањето на целите и остварувањето на

предвидените резултати онака како што се усвоени со Националната
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стратегија за дроги и активностите од Националниот акциски план за дроги, и

ги усвојува годишните извештаи за напредокот.

Функционира како платформа за дискусија и координација помеѓу сите

релевантни засегнати страни инволвирани во спроведувањето на

Националната стратегија за дроги и Националниот акциски план за дроги.

Функционира како платформа за дискусија и размена во поглед на повратните

информации и анализите на спроведувањето на Националната стратегија за

дроги и Националниот акциски план за дроги.

Ги набљудува и ги одобрува годишните извештаи за состојбата со дроги во Ма�

кедонија, кои се изготвени од страна на Ретоиx Националната фокусна точка

(која ги вклучува и Функциите за национално следење и евалуација на дроги).

ККПД изготвува комбиниран преглед на фискалниот буџет во поглед на

спроведување на Националната стратегија за дроги и Националниот акциски

план за дроги за Владата.

Функционирање на ККПД секретаријатот (само анекс 3а)

Секретаријатот го поддржува и набљудува спроведувањето на целите на

Националната стратегија за дроги и Националниот акциски план за дроги и ја

изготвува работната агенда на ККПД, меѓу другото и со средување на извештаи

за годишниот напредок врз основа на соодветното внесување на информации

од страна на одделите за спроведување.

Секретаријатот собира и анализира повратни информации за спроведувањето

на Националната стратегија за дроги и Националниот акциски план за дроги,

периодично, онака како се обезбедени од страна на структурите учеснички во

координативната структура кои имаат (делумна) одговорност за спроведување

на политиката за дроги.     

Секретаријатот во блиски консултации со одговорните оддели и агенции

подготвува документи за дискусија и искажување став.

Секретаријатот има блиска соработка со Retoix Националната фокусна точка

Функционира како координативно и информативно тело во поглед на

европските и интернационалните задолженија, соработки и размена на

функции на Владата

Секретаријатот е почетната контактна точка за надворешни (меѓународни)

контакти, прашања и соработка на проблемот со дроги кои се’ уште не се

доделени на конкретни министерства или агенции.

Секретаријатот е првата контактна точка за комуникација и односи со јавност

во поглед на Националната стратегија за дроги и Националниот акциски план

за дроги и функционира како портпарол во име на Владата.

Секретаријатот има буџет за своето функционирање, олеснување на ККПД и за

иницирање на пилот�активности, физибилити�студии и за надворешни

(полугодишна) студии за проценување во однос на НСД и Националниот

акциски план за дроги.
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АНЕКС 3а
КООРДИНАТИВЕН КОМИТЕТ ЗА ПРОБЛЕМИТЕ СО ДРОГИ (ККПД)

37

* Е.К.�Експертска комисија

ПАРЛАМЕНТ
(НСД, НАП, буџет, финален мониторинг и контрола)

ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
(извршна власт)

КООРДИНАТИВЕН КОМИТЕТ ЗА ПРОБЛЕМИТЕ СО ДРОГИ
Претседател: Министер координатор

(Здравство) Советодавно тело на Владата

НАЦИОНАЛНА ФОКУСНА ТОЧКА
(Независна)
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АНЕКС 3б
КОМИТЕТ ЗА ПРАШАЊА ПОВРЗАНИ СО ДРОГА

38

ПАРЛАМЕНТ
(НСД, НАП, буџет, финален мониторинг и контрола)

ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
Одговорен за прашања поврзани со дрога: Министер

координатор (Здравство)

ОДДЕЛЕНИЕ ЗА КООРДИНАЦИЈА НА ПРАШАЊА
ПОВРЗАНИ СО ДРОГА/МКБД

Претседател: Национален координатор за дрога

Членови: Високи јавни службеници од Министерствата за

Правда, Внатрешни , Здравство, МТСП (и други)

НАЦИОНАЛНА
ФОКУСНА ТОЧКА

(Независна)

КОМИТЕТ ЗА ПРАШАЊА ПОВРЗАНИ СО ДРОГА (КПД)
Претседавач: Национален координатор за дрога
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агенции
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самоуправа

Работна
група
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