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1. UVOD 

 
Prema podacima Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo u 2014. godini u Republici Hrvatskoj na liječenju 
zbog ovisnosti bilo je 7.812 osoba od kojih je 6.241 uzimalo opijate. Broj novotkrivenih osoba iste godine 
bio je 1.046, od čega opijatskog tipa njih 205.  
 
Tablica 1. Ukupan broj registriranih ovisnika i udio opijatskih u Republici Hrvatskoj u razdoblju 2012.-2014. 

godina 
 

Godina Ukupan broj registriranih ovisnika Od toga opijatski tip 

2012. 7.855 6.357 

2013. 7.857 6.315 

2014. 7.812 6.241 

 
 
Tablica 2. Novootkriveni registrirani ovisnici i udio opijatskih u Republici Hrvatskoj u razdoblju 2012.-2014. 

godina 
 

Godina Novootkriveni – prvi put registrirani 

ovisnici 

Od toga opijatski tip 

2012. 1.120 313 

2013. 1.125 270 

2014. 1.046 205 

 
 
Broj novootkrivenih osoba koje na liječenje dolaze zbog opijatske ovisnosti u posljednjih nekoliko godina u 
izrazitom je padu, posebno nakon 2009. godine kada je evidenirano 667 osoba, da bi se svake naredne 
godine taj broj smanjivao. Tijekom protekle tri godine njihov broj pao je na 313 osoba 2012. godine, pa 
270 u 2013. i 205 u 2014. godini. Kako na europskom, tako je i na hrvatskom tržištu sve prisutniji kokain, 
kao i sve raširenija internetska ponuda sintetičkih droga i različitih psihoaktivnih tvari. Broj novih opijatskih 
ovisnika pada, ali se povećava broj konzumenata ostalih droga, posebice sintetičkih.  
Posebno treba naglasiti pojavu tzv. „legalnih droga“, kemijskih supstanci proizvedenih u priručnim 
laboratorijima koje nisu na popisu zabranjenih sredstava, a mogu imati psihoaktivno djelovanje. To su 
sredstva koja se mogu nabaviti internetskom prodajom ili u tzv. „smart shopovima“ i koji se legalno 
prodaju kao, npr. osvježivači prostora i slično, a prema učinku uglavnom imitiraju amfetmine i aktivni 
sastojak kanabisa – THC.  



 4

Broj osoba liječenih zbog ovisnosti o drogama prema županiji prebivališta pokazuje da je u 2014. godini 
na području Virovitičko-podravske županije liječeno ukupno 30 osoba (stopa od 52,8 na 100.000 
stanovnika), te da su manju stopu imale Krapinsko-zagorska (stopa 50,3/100.000), Bjelovarsko-bilogorska 
(stopa 36,6/100.000) i Ličko-senjska županija (stopa 25,5/100.000). S druge strane, Istarska županija ima 
najveću stopu od 528,1/100.000 stanovnika, potom slijedi Zadarska županija sa stopom od 504,2/100.000 
i Grad Zagreb sa stopom od 439,1/100.000 stanovnika. 
  
Na području Virovitičko podravske županije prema podacima Djelatnosti za zaštitu mentalnog zdravlja i 
izvanbolničko liječenje ovisnosti Zavoda za javno zdravstvo „Sveti Rok“, kroz proteklo razdoblje kada je na 
snazi bio Akcijski plan za razdoblje od 01. siječnja 2012. do 31. prosinca 2014. godine broj registriranih 
ovisnika je rastao, ali je trend rasta usporen. Kretanje ukupnog broja registriranih ovisnika, klijenata 
Djelatnosti za prevenciju i izvanbolničko liječenje ovisnosti sa zaštitom mentalnog zdravlja Zavoda za 
javno zdravstvo „Sveti Rok“ Virovitičko-podravske županije, na području Virovitičko podravske županije, 
kao i njihov trend porasta prikazan je u Tablici 3. 
 
 

Tablica 3. Broj registriranih ovisnika na kraju svake godine na području Virovitičko podravske županije 
kroz razdoblje 2011.-2014. i njihovo povećanje u postocima prema prethodnoj godini 

 

Godina Ukupan broj registriranih ovisnika Postotak povećanja u odnosu na 

prethodnu godinu 

2011. 348 / 

2012. 381 9,5% 

2013. 429 12,6% 

2014. 491 14,5% 

 
 
Analizirajući podatke iz Tablice 3. za navedeno trogodišnje razdoblje, uočava se porast registriranih 
ovisnika svake naredne godine, dok se raspodjela broja registriranih ovisnika s obzirom na vrstu sredstva 
ovisnosti kroz promatrano razdoblje vidi u Tablici 4. Iz Tablice 5. vidljivo je koja sredstva ovisnosti 
uzrokuju porast ukupnog broja registriranih ovisnika izražen u postocima u odnosu na prethodnu godinu. 
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Tablica 4. Broj registriranih ovisnika na području Virovitičko podravske županije s obzirom na sredstvo 
ovisnosti na kraju svake godine u razdoblju od 2011. do 2014. godine 

 

Godina Marihuana 

(THC) 

Opijati 

MTD/BUP 

Alkohol AMP/MDMA/BZO Ostalo  

(kocka, 

mentalno 

zdravlje...) 

2011. 92 55 149 19 33

2012. 100 59 165 19 38

2013. 109  62           197  19  42

2014. 123  67  225  21  55

 
 

Tablica 5. Povećanje broja registriranih ovisnika u postocima u odnosu na prethodnu godinu prema 
sredstvu ovisnosti 

 

Godina Marihuana 

(THC) 

Opijati 

MTD/BUP 

Alkohol AMP/MDMA/BZO/LSD Ostalo 

(kocka, 

mentalno 

zdravlje...) 

2011/12. +8,7% +7,3% +10,7% Nema novih +15,2% 

2012/13. +9,0% +5,1% +19,4% Nema novih +10,5% 

2013/14. +12,8% +8,1% +14,2% +10,5% +31,0% 
 
Legenda: 
THC – tetrahidrokanabinol (marihuana, hašiš) 
COC – kokain 
BZO – benzodiazepini (pojedini lijekovi) 
AMP – amfetamini (speed i sl.) 
MDMA – metamfetamini (ecstasy) 
LSD – halucinogene droge 
MTD/BUP – metadon i buprenorfin 

 

 
 
Analizirajući broj registriranih ovisnika s obzirom na sredstvo ovisnosti, uočava se najveći broj 
konzumenata alkohola i marihuane, dok ostali tipovi ovisnosti ne uzimaju značajniji udjel. Za svaku 
pojedinu skupinu broj konzumenata kroz promatrano razdoblje raste, ali je taj rast usporen, osim za 
alkoholnu ovisnost. Primjetan je porast osoba koje imaju problema sa klađenjem i problematičnim i 
prekomjernim kockanjem, odnosno onih koji imaju izražen jedan od problema iz područja zdravstvene 
zaštite mentalnog zdravlja (poremećaji u ponašanju, depresija i sl.). Iako je evidentno zaustavljanje 
epidemije ovisnosti, posebice opijatske, to naravno ne znači da se treba zadovoljiti trenutnim stanjem, već 
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naprotiv pojačati aktivnosti na prevenciji kako bismo smanjili potražnju za drogama, kao i pojačati rad 
represivnog aparata u cilju učinkovitog suzbijanja ponude. Posebno treba naglasiti potrebu pojačanog 
rada na prevenciji prekomjernog pijenja kod mladih, kao i na suzbijanju kroničnog alkoholizma gdje 
vodeću ulogu imaju Klubovi liječenih alkoholičara. 
 
Pravo na zdrav život jedno je od temeljnih prava koje proizlazi iz Ustava Republike Hrvatske i 
međunarodnih konvencija, te predstavlja pravo pojedinca, a osobito djece, mladeži i obitelji, na zaštitu 
pred društvenim i drugim okolnostima koje pogoduju zlouporabi droga. Kako bi se to pravo ostvarilo, 
nužan je cjelokupan angažman svih subjekata u društvu na unaprjeđenju i provedbi programa prevencije 
ovisnosti, liječenja i rehabilitacije ovisnika, programa pomoći i zaštite obitelji, kao i smanjenju dostupnosti 
droga na svim razinama, od suzbijanja organiziranog kriminaliteta do ulične redukcije.  
 
Akcijski plan suzbijanja zlouporabe droga za Virovitičko podravsku županiju za razdoblje od 2015. do 
2017. godine predstavlja poseban oblik provedbenog plana, kojim se za mjerodavna tijela jedinice lokalne 
samouprave konkretiziraju ciljevi i mjere iz Nacionalne strategije suzbijanja zlouporabe droga za razdoblje 
od 2015. do 2017. godine, kao najvažnijeg strateškog dokumenta na području suzbijanja zlouporabe 
droga. U smislu primarne prevencije posebna se briga vodi o mladima provedbom mjera iz Nacionalnog 
programa prevencije ovisnosti za djecu i mlade u odgojno-obrazovnom sustavu, te djecu i mlade u 
sustavu socijalne skrbi za razdoblje od 2015. do 2017. godine. Cilj koji se želi postići Akcijskim planom 
efikasno je, koordinirano i sustavno suzbijanje zlouporabe droga na području Virovitičko podravske 
županije, kao i smanjenje zdravstvenih i socijalnih posljedica zlouporabe droga u društvu, posebice među 
djecom i mladima. 
 
Na razini Virovitičko podravske županije potrebno je, stoga, razvijati mrežu različitih programa, te 
usklađivati djelatnosti na području problematike zlouporabe droga županijske razine s mjerama na 
državnoj razini radi ostvarivanja glavnih ciljeva Nacionalne strategije: smanjenja ponude i smanjenja 
potražnje droga.  
 
Prioriteti Akcijskog plana za Virovitičko podravsku županiju: 
1. Unaprijediti mrežu institucija i nadležnih tijela za borbu protiv ovisnosti na  lokalnoj  razini 
2. Unaprijediti preventivne programe za djecu i mlade, te preventivne programe na radnim mjestima, 

posebice na radnim mjestima s posebnim uvjetima rada  
3. Osnažiti mjere univerzalne prevencije na razini lokalne zajednice, kao i aktivnosti nevladinih 

organizacija s područja županije 
4. Pojačati mjere represivnog aparata u sprječavanju dostupnosti droga i suzbijanju zlouporabe droga 
5. Unaprijediti mjere selektivne i indicirane prevencije, kao i tretmana, liječenja i resocijalizacije  ovisnika    
6. Unaprijediti mrežu suradnje institucija i nadležnih tijela uključenih u različite oblike prevencije i 

suzbijanja ovisnosti 
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7. Provoditi znanstveno-stručna istraživanja iz problematike ovisnosti 
8. Unaprijediti stručno usavršavanje osoba koji su u doticaju s rizičnom ili ovisničkom populacijom 

 
Akcijski plan predstavlja konkretne mjere kojima je osnovni cilj unaprjeđenje sveukupnog programa 
suzbijanja zlouporabe droga na području Virovitičko podravske županije. U ostvarenju tog cilja nužno je 
djelovati međuresorski i s podijeljenom odgovornošću jer multidisciplinarnost ove problematike zahtijeva i 
multidisciplinarno djelovanje, pri čemu se ne smije zanemariti i iznimno važna uloga civilnog društva. 
 
Izradu, praćenje i provedbu ovog Akcijskog plana na području Virovitičko-podravske županije koordinira 
Povjerenstvo za suzbijanje bolesti ovisnosti Virovitičko-podravske županije. 
 
 

2. METODOLOGIJA IZRADE AKCIJSKOG PLANA 

 
Akcijski plan suzbijanja zlouporabe droga donosi se za razdoblje od 2015. do 2017. godine sukladno 
Nacionalnom akcijskom planu suzbijanja zlouporabe droga u RH za razdoblje od 2015. do 2017. godine, a 
njime su preciznije određeni prioriteti, definirani pojedini ciljevi, načini njihova ostvarivanja, rokovi izvršenja 
i procjena potrebnih financijskih sredstava za navedeno proračunsko razdoblje iz djelokruga mjerodavnih 
ministarstava, tijela lokalne samouprave, nevladinih organizacija, kao i svih ostalih nositelja na lokalnoj 
razini. Godišnje provedbene programe mjera i aktivnosti iz Akcijskog plana donosi Povjerenstvo za 
suzbijanje bolesti ovisnosti Virovitičko podravske županije. 
 
 

3.  CILJEVI AKCIJSKOG PLANA 
 
Osnovni ciljevi mjera i aktivnosti iz Akcijskog plana vezani su uz dva glavna cilja Nacionalne strategije:  

- smanjenje potražnje droga, što uključuje mjerljivo smanjenje uporabe droga, ovisnosti i vezanih 
zdravstvenih i socijalnih posljedica razvijanjem i unaprjeđenjem učinkovitog i integriranog 
sveobuhvatnog, znanstveno utemeljenog sustava smanjenja potražnje, uključujuću mjere 
prevencije, rane intervencije, liječenja, smanjenja štete, rehabilitacije i društvene reintegracije 
ovisnika.  
Aktivnosti i programi usmjereni su prema: 
-ovisnosti o supstancama (alkohol, cigarete, droge), uključujući tzv. „legalne droge“  
-ovisnosti povezane s navikama i ponašanjima (klađenje/kockanje, Internet, računalne igrice, 
društvene mreže) 
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- smanjenje ponude droga, što uključuje mjerljivo smanjenje ponude i dostupnosti droga putem 
unaprjeđenja uspješne, djelotvorne i znanstveno utemeljene primjenjivosti zakona u vezi s 
proizvodnjom, prometom droga i prekursora, te organiziranim kriminalom, uličnom redukcijom i 
pranjem novca povezanog s organiziranim narko-kriminalom 

 
 
 

4. PODRUČJA OBUHVAĆENA AKCIJSKIM PLANOM 

 
Akcijskim planom postiže se definirana odgovornost nositelja mjera i aktivnosti u pojedinim područjima 
vezanim uz suzbijanje zlouporabe droga  koje su opisane u Nacionalnoj strategiji.  
Akcijski plan na razini Virovitičko podravske županije obuhvaća  sljedeća područja:  

1. Prevenciju ovisnosti među djecom i mladima 

2. Prevenciju ovisnosti putem mjera zaštite obitelji  

3. Prevenciju ovisnosti u odgojno–obrazovnom sustavu 

4. Prevenciju ovisnosti u sustavu zdravstva 

5. Prevenciju ovisnosti u lokalnoj zajednici i na radnom mjestu 

6. Zdravstvenu skrb o ovisnicima o drogama        

7. Programe rješavanja socijalne problematike 

8. Suradnju s nevladinim organizacijama uz djelovanje civilnog društva 

9. Suzbijanje ponude i dostupnosti droga 

10. Izobrazbu 

11. Praćenje i informacijski sustav 

12. Istraživački rad 

13. Koordinaciju 

14. Suradnju 
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4. 1. PREVENCIJA OVISNOSTI MEĐU DJECOM I MLADIMA 
 
Cilj 1. Kontinuirano educirati djecu i mlade, te cjelokupnu javnost o štetnom utjecaju droga s ciljem 
promjene stavova mladih o konzumiranju droga kao i razvijanju svijesti javnosti o problemu ovisnosti na 
razini Virovitičko podravske županije. 
 
Mjera 1.  Koordinirati provedbu kampanje borbe protiv ovisnosti. 
 

Provedbene aktivnosti Rokovi  
izvršenja 

Nositelj 
 

Suradnici u provedbi 
 

Financijska 
sredstva 

1. Koordinirati provedbu edukativne i 
informativne kampanje prevencije i 
suzbijanja zlouporabe droga u Virovitičko 
podravskoj županiji 

Kontinuirano, 
od 01. siječnja 
2015. do 31. 
prosinca 2017. 
 

Povjerenstvo 
za suzbijanje 
bolesti 
ovisnosti 
Virovitičko 
podravske 
županije 

Zavod za javno zdravstvo 
«Sveti Rok» Virovitičko 
podravske županije, Upravni 
odjel za prosvjetu, kulturu, šport 
i tehničku kulturu Virovitičko 
podravske županije, vanjski 
suradnici Zavoda, Savjet mladih 
VPŽ, nevladine organizacije 

Sredstva iz 
proračuna 
Virovitičko 
podravske županije 
za rad 
Povjerenstva, 
sredstva 
Ministarstva 
zdravlja  

POKAZATELJI PROVEDBE: Prema izvršenom 

 
 
Mjera 2.  Izraditi program aktivnosti i provesti kampanju borbe protiv ovisnosti. 

 

Provedbene aktivnosti Rokovi  
izvršenja 

Nositelji 
 

Suradnici u 
provedbi 

 

Financijska 
sredstva 

1. Izraditi program aktivnosti kampanje, s 
posebnim naglaskom na osmišljavanje poruka 
upućenih mladima, izradu i osmišljavanje 
spotova, plakata, organiziranje javnih 
manifestacija i drugih aktivnosti, te definirati 
način evaluacije medijske kampanje 

31. svibnja 2015. Povjerenstvo za 
suzbijanje ovisnosti 
Virovitičko podravske 
županije 

Zavod za javno 
zdravstvo «Sveti Rok» 
Virovitičko podravske 
županije, Upravni odjel 
za prosvjetu, kulturu, 
šport i tehničku kulturu 
Virovitičko podravske 
županije 

Sredstva iz proračuna 
Virovitičko podravske 
županije, sredstva 
Ministarstva zdravlja  

2. Izraditi promidžbeno – edukativne materijale 
o štetnosti droga koji su namijenjeni djeci, 
mladeži i njihovim roditeljima, te publicirati 
informativne i edukativne letke, brošure i 
druge materijale za djecu, mlade i roditelje 
 

Kontinuirano, 
od 01. siječnja 
2015. do 31. 
prosinca 2017. 
 

Povjerenstvo za 
suzbijanje ovisnosti 
Virovitičko podravske 
županije, Zavod za 
javno zdravstvo «Sveti 
Rok» Virovitičko 
podravske županije 

Upravni odjel za 
prosvjetu, kulturu, šport 
i tehničku kulturu 
Virovitičko podravske 
županije, vanjski 
suradnici Zavoda 

Sredstva iz proračuna 
Virovitičko podravske 
županije, sredstva 
Ministarstva zdravlja  
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3. Emitirati edukativno – informativne emisije 
s ciljem obrazovanja i informiranja djece, 
mladeži, roditelja i ostalih građana o utjecaju i 
štetnosti droga  
 
 

Kontinuirano, 
od 01. siječnja 
201. do 31. 
prosinca 2017. 
 

Povjerenstvo za 
suzbijanje ovisnosti 
Virovitičko podravske 
županije, Zavod za 
javno zdravstvo «Sveti 
Rok» Virovitičko 
podravske županije 

Upravni odjel za 
prosvjetu, kulturu, šport 
i tehničku kulturu 
Virovitičko podravske 
županije, vanjski 
suradnici Zavoda 

Sredstva iz proračuna 
Virovitičko podravske 
županije, sredstva 
Ministarstva zdravlja  

4. Izraditi program obilježavanja i prigodnim 
aktivnostima na županijskoj razini obilježiti 
Međunarodni dan borbe protiv zlouporabe 
droga  
 

26. lipnja 2015. 
26. lipnja 2016. 
26. lipnja 20147.  

Povjerenstvo za 
suzbijanje ovisnosti 
Virovitičko podravske 
županije, Zavod za 
javno zdravstvo «Sveti 
Rok» Virovitičko 
podravske županije 

Upravni odjel za 
prosvjetu, kulturu, šport 
i tehničku kulturu 
Virovitičko podravske 
županije, vanjski 
suradnici Zavoda, 
nevladine organizacije, 
S.O.S. telefon 

Sredstva iz proračuna 
Virovitičko podravske 
županije, sredstva 
Ministarstva zdravlja 

5. Osmisliti i provesti posebne aktivnosti 
prevencije i suzbijanja zlouporabe droga  
(posebice za vrijeme ljetnih praznika) na 
mjestima okupljanja mladih 

31. svibnja 2015.  
 

Povjerenstvo za 
suzbijanje ovisnosti 
Virovitičko podravske 
županije, Zavod za 
javno zdravstvo «Sveti 
Rok» Virovitičko 
podravske županije 

Upravni odjel za 
prosvjetu, kulturu, šport 
i tehničku kulturu 
Virovitičko podravske 
županije, Savjet mladih 
VPŽ, NVO, javni mediji, 
gradovi i općine 

Sredstva iz proračuna 
Virovitičko podravske 
županije, sredstva 
Ministarstva zdravlja  

6. Osmisliti i provesti  posebne aktivnosti s 
ciljem obilježavanja Mjeseca borbe protiv 
ovisnosti (od 15. studenog do 15. prosinca) na 
županijskoj razini 

15.11-15.12.2015. 
15.11-15.12.2016. 
15.11-15.12.2017. 

Povjerenstvo za 
suzbijanje ovisnosti 
Virovitičko podravske 
županije, Upravni odjel 
za prosvjetu, kulturu, 
šport i tehničku kulturu 
Virovitičko podravske 
županije 

Zavod za javno 
zdravstvo «Sveti Rok» 
Virovitičko podravske 
županije, vanjski 
suradnici Zavoda, 
Klubovi liječenih 
alkoholičara, javni 
mediji 

Sredstva iz proračuna 
Virovitičko podravske 
županije, sredstva 
Ministarstva zdravlja  

7. Uspostaviti multimedijske programe o 
zdravlju mladih i zdravim stilovima života 

Kontinuirano, 
od 01. siječnja 
2015. do 31. 
prosinca 2017. 

Povjerenstvo za 
suzbijanje ovisnosti 
Virovitičko podravske 
županije, Zavod za 
javno zdravstvo «Sveti 
Rok» Virovitičko 
podravske županije 

Upravni odjel za 
prosvjetu, kulturu, šport 
i tehničku kulturu 
Virovitičko podravske 
županije, vanjski  
suradnici Zavoda, 
NVO, javni mediji 

Sredstva iz proračuna 
Virovitičko podravske 
županije, sredstva 
Ministarstva zdravlja 

8.Uspostaviti suradnju s lokalnim i dnevnim 
tiskom, portalima, školskim novinama i 
ostalim medijima, kako bi se objavljivali 
radovi učenika i informirala javnost o 
aktivnostima odgojno-obrazovnih ustanova 
u provedbi preventivnih programa 

Kontinuirano, 
od 01. siječnja 
2015. do 31. 
prosinca 2017. 
 

Upravni odjel za 
prosvjetu, kulturu, šport 
i tehničku kulturu 
Virovitičko podravske 
županije, Povjerenstvo 
za suzbijanje ovisnosti 
VPŽ 

Odgojno obrazovne 
ustanove s područja 
županije, javni mediji 

Sredstva iz proračuna 
Virovitičko podravske 
županije, sredstva 
Ministarstva zdravlja 

9. Izrada stručnih sadržaja za tiskane 
edukacijske materijale i audiovizualna 
sredstva, te osmišljavanje medijskih kampanja 

Kontinuirano, 
od 01. siječnja 
2015. do 31. 

Zavod za javno 
zdravstvo «Sveti Rok» 
Virovitičko podravske 

Upravni odjel za 
prosvjetu, kulturu, šport 
i tehničku kulturu 

Sredstva iz proračuna 
Virovitičko podravske 
županije, sredstva 
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u borbi protiv ovisnosti prosinca 2017. 
 

županije Virovitičko podravske 
županije, Povjerenstvo 
za suzbijanje ovisnosti 
Virovitičko podravske 
županije 

Ministarstva zdravlja 

10. Izraditi publikaciju o rezultatima 
višegodišnjeg istraživanja koje se u 
Virovitičko-podravskoj županiji provodi među 
djecom i mladima, te studentima 

Do konca 2015. Zavod za javno 
zdravstvo «Sveti Rok» 
Virovitičko podravske 
županije 

Upravni odjel za 
prosvjetu, kulturu, šport 
i tehničku kulturu 
Virovitičko podravske 
županije, Povjerenstvo 
za suzbijanje ovisnosti 
Virovitičko podravske 
županije, VŠMTI i 
odgojno-obrazovne 
ustanove 

Sredstva iz proračuna 
Virovitičko podravske 
županije, sredstva 
Mnistarstva zdravlja 

11. Rezultate evaluacije publicirati u zasebnoj 
brošuri (Biltenu) s usporedbom rezultata 
istraživanja koje je provedeno u prethodnoj 
godini 

31.12.2015. Povjerenstvo za 
suzbijanje ovisnosti 
Virovitičko podravske 
županije 

Zavod za javno 
zdravstvo «Sveti Rok» 
Virovitičko podravske 
županije 

Sredstva iz proračuna 
Virovitičko podravske 
županije, sredstva 
Ministarstva zdravlja 

POKAZATELJI PROVEDBE:  Program aktivnosti kampanje koji je prihvatilo Povjerenstvo za suzbijanje ovisnosti Virovitičko 

podravske županije, broj i vrsta izrađenih promotivno-edukativnih materijala, broj i vrsta provedenih programa prema godišnjem 
izvješću, broj i vrsta provedenih aktivnosti prema godišnjem programu. 

 
 

4.2. PREVENCIJA OVISNOSTI PUTEM MJERA ZAŠTITE OBITELJI 

 
 Cilj 1. Osnažiti  obitelj u cjelini i  uspostaviti  kvalitetne  odnose unutar obitelji u cilju  prevencije ovisnosti. 
 
Mjera 1. Organiziranje savjetodavnog rada s djecom i roditeljima u savjetovalištima vezano uz zlouporabu 
droga. 
 

Provedbene aktivnosti Rokovi 
izvršenja 

Nositelj 
 

Suradnici u provedbi 
 

Financijska  
sredstva 

1. Razraditi edukacijske i informativne 
aktivnosti vezane uz prevenciju zlouporabe 
droga s djecom, mladima i roditeljima u 
savjetovalištima 

Kontinuirano, 
od 01. siječnja 
2015. do 31. 
prosinca 2017. 
 

Zavod za javno 
zdravstvo «Sveti 
Rok» Virovitičko 
podravske županije 

Upravni odjel za 
prosvjetu, kulturu, šport i 
tehničku kulturu 
Virovitičko podravske 
županije, CZSS 

Sredstva Ministarstva 
zdravlja , sredstva iz 
proračuna Virovitičko 
podravske županije 

2. Razraditi edukacijske i informativne 
aktivnosti vezane uz promociju zdravih stilova 
života među djecom, mladima i roditeljima  

 

Kontinuirano, 
od 01. siječnja 
2015. do 31. 
prosinca 2017. 
 

Zavod za javno 
zdravstvo «Sveti 
Rok» Virovitičko 
podravske županije 

Upravni odjel za 
prosvjetu, kulturu, šport i 
tehničku kulturu 
Virovitičko podravske 
županije, CZSS 

Sredstva Ministarstva 
zdravlja, sredstva iz 
proračuna Virovitičko 
podravske županije 
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3. Provoditi programe koji će omogućiti 
roditeljima stjecanje znanja o uspješnom 
roditeljstvu 

Kontinuirano, 
od 01. siječnja 
2015. do 31. 
prosinca 2017. 
 

Zavod za javno 
zdravstvo «Sveti 
Rok» Virovitičko 
podravske županije 

Upravni odjel za 
prosvjetu, kulturu, šport i 
tehničku kulturu 
Virovitičko podravske 
županije, CZSS 

Sredstva Ministarstva 
zdravlja, sredstva iz 
proračuna Virovitičko 
podravske županije 

4. Provoditi programe prevencije poremećaja u 
ponašanju kod djece i mladih  

Kontinuirano, 
od 01. siječnja 
20155. do 31. 
prosinca 2017. 
 

Zavod za javno 
zdravstvo «Sveti 
Rok» Virovitičko 
podravske županije 

Upravni odjel za 
prosvjetu, kulturu, šport i 
tehničku kulturu 
Virovitičko podravske 
županije, CZSS 

Sredstva Ministarstva 
zdravlja, sredstva iz 
proračuna Virovitičko 
podravske županije 

POKAZATELJI PROVEDBE: Broj edukacijskih i informativnih aktivnosti vezanih uz prevenciju zlouporabe opojnih droga i 

promociju zdravih stilova života namijenjenih djeci, mladima i roditeljima. 
 

 
4. 3. PREVENCIJA OVISNOSTI U ODGOJNO – OBRAZOVNOM SUSTAVU 

Cilj 1. Zaštita zdrave populacije, prepoznavanje i pružanje pomoći učenicima s rizičnim ponašanjima,  
te stručna pomoć djeci i mladima koji su već počeli konzumirati sredstva ovisnosti. 
 
Mjera 1.  U sklopu odgojno-obrazovnog sustava dati važnost i prostor području bolesti ovisnosti. 
 

Provedbene aktivnosti Rokovi  
Izvršenja 

Nositelj 
 

Suradnici u 
provedbi 

 

Financijska 
sredstva 

1. Unaprijediti rad vrtićkih/školskih koordinatora 
školskih preventivnih programa 
 

Kontinuirano, 
od 01. siječnja 
2015. do 31. 
prosinca 2017. 
 

Upravni odjel za 
prosvjetu, 
kulturu, šport i 
tehničku kulturu 
Virovitičko 
podravske 
županije 

Povjerenstvo za 
suzbijanje ovisnosti 
Virovitičko podravske 
županije 

Redovita sredstva 
za rad Ureda 

2.Provoditi preventivni rad u dječjim vrtićima radom 
s roditeljima, radom na zdravom rastu i razvoju 
djeteta, edukaciji i usavršavanju stručnih djelatnika, 
kao i suradnji s drugim ustanovama 
 

Kontinuirano, 
od 01. siječnja 
2015. do 31. 
prosinca 2017. 
 

Dječji vrtići s 
područja 
županije 

Povjerenstvo za 
suzbijanje ovisnosti 
Virovitičko podravske 
županije, Upravni odjel 
za prosvjetu, kulturu, 
šport i tehničku kulturu 
Virovitičko podravske 
županije 

Redovita sredstva 
za rad Ureda 

3.Provoditi preventivni program u osnovnim 
školama radom kroz nastavne predmete, sate 
razredne zajednice, slobodnim vremenom učenika, 
izvannastavnim i izvanškolskim aktivnostima, 
suradnjom s roditeljima i radom s učenicima šestih 

Kontinuirano, 
od 01. siječnja 
2015. do 31. 
prosinca 2017. 
 

Osnovne škole s 
područja 
županije, 
Učeničke 
zadruge u 

Povjerenstvo za 
suzbijanje ovisnosti 
Virovitičko podravske 
županije, Upravni odjel 
za prosvjetu, kulturu, 

Redovita sredstva 
za rad Ureda 
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razreda 
 

osnovnim 
školama 

šport i tehničku kulturu 
Virovitičko podravske 
županije 

4.Provoditi preventivni program u srednjim školama 
radom u grupama razvijajući pozitivan odnos prema 
sebi i drugima uz učenje socijalnih vještina 
 

Kontinuirano, 
od 01. siječnja 
2015. do 31. 
prosinca 2017. 
 

Srednje škole s 
područja 
županije, 
Učeničke 
zadruge u 
srednjim 
školama 

Povjerenstvo za 
suzbijanje ovisnosti 
Virovitičko podravske 
županije, Upravni odjel 
za prosvjetu, kulturu, 
šport i tehničku kulturu 
Virovitičko podravske 
županije 

Redovita sredstva 
za rad Ureda 

5. Promicati i podupirati učeničke projekte vezane 
uz programe prevencije 

Kontinuirano, 
od 01. siječnja 
2015. do 31. 
prosinca 2017. 
 

Upravni odjel za 
prosvjetu, 
kulturu, šport i 
tehničku kulturu 
Virovitičko 
podravske 
županije 

Osnovne i srednje škole 
Virovitičko podravske 
županije, te Učenički 
dom 

Redovita sredstva 
za rad Ureda 

6. Poticati aktivnije uključivanje roditelja u rad škole 
i njihovo sudjelovanje u preventivnim aktivnostima 
u sklopu školskih preventivnih programa 

Kontinuirano, 
od 01. siječnja 
2015. do 31. 
prosinca 2017. 
 

Upravni odjel za 
prosvjetu, 
kulturu, šport i 
tehničku kulturu 
Virovitičko 
podravske 
županije 

Vijeća roditelja osnovnih 
i srednjih škola 
Virovitičko podravske 
županije, Učenički dom, 
Povjerenstvo za 
suzbijanje ovisnosti 
Virovitičko podravske 
županije 

Redovita sredstva 
za rad Ureda 

 7. Provoditi program primarne prevencije ovisnosti, 
program prepoznavanja i pružanja pomoći 
učenicima s rizičnim ponašanjem, te pružanja 
stručne pomoći učenicima koji su već počeli 
konzumirati sredstva ovisnosti 

Kontinuirano, 
od 01. siječnja 
2015. do 31. 
prosinca 2017. 
 

Zavod za javno 
zdravstvo «Sveti 
Rok» Virovitičko 
podravske 
županije 

Upravni odjel za 
prosvjetu, kulturu, šport i 
tehničku kulturu 
Virovitičko podravske 
županije, osnovne i 
srednje škole, te 
Učenički dom 

Redovita sredstva 
za rad Zavoda 
prema godišnjem 
proračunu HZZO-a, 
sredstva iz 
proračuna 
Virovitičko 
podravske županije 

8. Kontinuiranom suradnjom s udrugama raditi na 
promicanju izvanškolskih aktivnosti radi 
kvalitetnog organiziranja slobodnog vremena 
učenika 

 

Kontinuirano, 
od 01. siječnja 
2015. do 31. 
prosinca 2017. 
 

Povjerenstvo za 
suzbijanje 
ovisnosti 
Virovitičko 
podravske 
županije, 
Učeničke 
zadruge 
osnovnih i 
srednjih škola 

Upravni odjel za 
prosvjetu, kulturu, šport i 
tehničku kulturu 
Virovitičko podravske 
županije, Zavod za 
javno zdravstvo «Sveti 
Rok» Virovitičko 
podravske županije, 
NVO 

sredstva iz 
proračuna 
Virovitičko 
podravske županije 

9. Upozoravati na primjenu Zakona o ograničavanju 
uporabe duhanskih proizvoda i zakonskih odredaba 
o zabrani točenja i prodaje alkohola osobama 

Kontinuirano, 
od 01. siječnja 
2015. do 31. 

Povjerenstvo za 
suzbijanje 
ovisnosti 

Upravni odjel za 
prosvjetu, kulturu, šport i 
tehničku kulturu 

sredstva iz 
proračuna 
Virovitičko 
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mlađim od osamnaest godina, te na primjenu članka 
95. Obiteljskog zakona kojim se ograničavaju noćni 
izlasci djetetu mlađem od šesnaest godina 

prosinca 2017. 
 

Virovitičko 
podravske 
županije 

Virovitičko podravske 
županije, osnovne i 
srednje škole, Zavod za 
javno zdravstvo «Sveti 
Rok» Virovitičko 
podravske županije 

podravske županije 

10. Osigurati nabavku stručne literature kako bi se 
prosvjetni radnici, roditelji i učenici dodatno 
educirali o problemu ovisnosti 

Kontinuirano, 
od 01. siječnja 
2015. do 31. 
prosinca 2017. 
 

Povjerenstvo za 
suzbijanje 
ovisnosti 
Virovitičko 
podravske 
županije 

Upravni odjel za 
prosvjetu, kulturu, šport i 
tehničku kulturu 
Virovitičko podravske 
županije, osnovne i 
srednje škole, Zavod za 
javno zdravstvo «Sveti 
Rok» Virovitičko 
podravske županije 

sredstva iz 
proračuna 
Virovitičko 
podravske županije 

POKAZATELJI PROVEDBE: Broj i vrsta svih provedenih pobrojanih programa na razini Virovitičko podravske županije.  

 
 

4.4. PREVENCIJA OVISNOSTI U SUSTAVU ZDRAVSTVA 

  
Cilj 1. Sprječavanje nastanka ovisnosti, pravodobno otkrivanje problema zlouporabe, te sprječavanje 
pogoršanja nastale bolesti u svim stadijima, što uključuje sve oblike tretmana, liječenja i rehabilitacije. 
 
Mjera 1.  Provođenje zdravstvenog odgoja te univerzalne, slektivne i indicirane prevencije bolesti 
ovisnosti. 
 

Provedbene aktivnosti Rokovi 
izvršenja 

Nositelji 
 

Suradnici u provedbi 
 

Financijska 
sredstva 

1. Planiranje i sudjelovanje u provođenju 
zdravstvenog odgoja, te prosvjećivanje opće 
i specifičnih populacijskih skupina 

Kontinuirano, 
od 01. siječnja 
2015. do 31. 
prosinca 2017. 
 

Zavod za javno 
zdravstvo «Sveti Rok» 
Virovitičko podravske 
županije 

Povjerenstvo za suzbijanje 
ovisnosti Virovitičko 
podravske županije, osnovne 
i srednje škole, vanjski 
suradnici Zavoda u suradnji 
sa sredstvima javnog 
priopćavanja 

Sredstva 
Ministarstva 
zdravlja, 
sredstva iz 
proračuna 
Virovitičko 
podravske 
županije 

2. Unaprjeđenje prepoznavanja i ranog 
otkrivanja visokorizične populacije 

Kontinuirano, 
od 01. siječnja 
2015. do 31. 
prosinca 2017. 
 

Zavod za javno 
zdravstvo «Sveti Rok» 
Virovitičko podravske 
županije 

izabrani liječnici 
opće/obiteljske medicine, 
nastavne i stručne službe u 
školi (psiholog, pedagog, 
defektolog i sl.), Centri za 
socijalnu skrb 

Sredstva 
Ministarstva 
zdravlja 
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3. Rad s djecom i mladima koji su zatečeni u 
posjedovanju i konzumiranju sredstava 
ovisnosti i uključivanje u program praćenja i 
individualne, grupne ili obiteljske terapije 

Kontinuirano, 
od 01. siječnja 
2015. do 31. 
prosinca 2017. 

Zavod za javno 
zdravstvo «Sveti Rok» 
Virovitičko podravske 
županije 

Općinsko državno 
odvjetništvo, Prekršajni 
sudovi, Centri  za socijalnu 
skrb, stručne službe škola 

Redovita sredstva 
za rad Zavoda 
prema godišnjem 
proračunu HZZO-
a 

4. Sudjelovanje u posebnim programima 
promicanja zdravlja 

Kontinuirano, 
od 01. siječnja 
2015. do 31. 
prosinca 2017. 
 

Zavod za javno 
zdravstvo «Sveti Rok» 
Virovitičko podravske 
županije 

prosvjetni radnici, NVO, 
medicinski stručnjaci, vanjski 
suradnici Zavoda 

Sredstva  
posebnih 
natječaja sa 
državne i/ili 
lokalne razine 

5. Organiziranje i sudjelovanje na javnim 
tribinama u svrhu informiranja i 
senzibilizacije javnosti 
 

Kontinuirano, 
od 01. siječnja 
2015. do 31. 
prosinca 2017. 
 

Povjerenstvo za 
suzbijanje ovisnosti 
Virovitičko podravske 
županije 

Zavod za javno zdravstvo 
«Sveti Rok» Virovitičko 
podravske županije, Upravni 
odjel za prosvjetu, kulturu, 
šport i tehničku kulturu 
Virovitičko podravske 
županije 

Sredstva 
Ministarstva 
zdravlja, sredstva 
iz proračuna 
Virovitičko 
podravske 
županije 

POKAZATELJI PROVEDBE: Broj i vrsta provedenih edukativnih predavanja i tribina, te broj obuhvaćenih osoba, redovita 

mjesečna izvješća, te evaluacija provedenih postupaka. 
 
 

4.5. PREVENCIJA OVISNOSTI U LOKALNOJ ZAJEDNICI I NA RADNOM MJESTU 

 
Cilj 1. Osigurati jednakomjernu dostupnost različitih programa i sadržaja u cijeloj Virovitičko podravskoj 
županiji sukladno stvarnim potrebama  s ciljem smanjenja ponude i smanjenja potražnje. 
 
Mjera 1. Razvijati različite programe prevencije ovisnosti na području županije s ciljem podizanja razine 
svijesti građana o tom problemu i poticanja različitih građanskih inicijativa na aktivni angažman u 
sprječavanju problema ovisnosti o drogama. 
 

Provedbene aktivnosti Rokovi 
izvršenja 

Nositelji Suradnici u 
provedbi 

Financijska 
sredstva 

1. Osigurati što veći broj kvalitetnih i 
primjerenih sadržaja za kvalitetno provođenje 
izvannastavnog i izvanškolskog slobodnog 
vremena djece i mladih 

Kontinuirano, 
od 01. siječnja 2015. 
do 31. prosinca 2017. 
 

Povjerenstvo za 
suzbijanje ovisnosti 
Virovitičko 
podravske županije 

JLS s područja županije, 
NVO i druge relevantne 
institucije 

Sredstva iz 
proračuna 
Virovitičko 
podravske 
županije, te JLS-
a 

2. Razvijati i provoditi specifične zaštitne 
programe usmjerene na rizične skupine djece i 
mladih te njihove obitelji koji žive u socijalno-
ugrožavajućim životnim okolnostima 

Kontinuirano, 
od 01. siječnja 2015. 
do 31. prosinca 2017. 
 

Povjerenstvo za 
suzbijanje ovisnosti 
Virovitičko 
podravske županije 

odgojno-obrazovne, 
zdravstvene i socijalne 
institucije, NVO i druge 
relevantne institucije 

Sredstva 
Ministarstva 
zdravlja i 
sredstva iz 
proračuna 
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Virovitičko 
podravske 
županije 

3. Razvijati i provoditi preventivne i specifične 
zaštitne programe usmjerene na rizične 
skupine konzumenata droga na radnom mjestu 

Kontinuirano, 
od 01. siječnja 2015. 
do 31. prosinca 2017. 
 

Povjerenstvo za 
suzbijanje ovisnosti 
Virovitičko 
podravske županije 

poslodavci Sredstva 
Ministarstva 
zdravlja i 
sredstva iz 
proračuna 
Virovitičko 
podravske 
županije 

4. Osmisliti, provoditi i koordinirati različite 
medijske aktivnosti, javne manifestacije i 
tribine, posebice u povodu Mjeseca borbe 
protiv ovisnosti i obilježavanja Međunarodnog 
dana borbe protiv zlouporabe droga 
 

Kontinuirano, 
od 01. siječnja 2015. 
do 31. prosinca 2017. 
 

Povjerenstvo za 
suzbijanje ovisnosti 
Virovitičko 
podravske županije 

odgojno-obrazovne, 
zdravstvene i socijalne 
institucije, NVO, 
S.O.S.telefon  i sredstva 
javnog priopćavanja 

Sredstva 
Ministarstva 
zdravlja i 
sredstva iz 
proračuna 
Virovitičko 
podravske 
županije 

5. Poticati i razvijati interdisciplinarnu i 
intersektorsku suradnju vladinog i nevladinog 
sektora 

Kontinuirano, 
od 01. siječnja 2015. 
do 31. prosinca 2017. 
 

Povjerenstvo za 
suzbijanje ovisnosti 
Virovitičko 
podravske županije 

odgojno-obrazovne, 
zdravstvene i socijalne 
institucije, NVO i druge 
relevantne institucije 

Sredstva 
Ministarstva 
zdravlja i 
sredstva iz 
proračuna 
Virovitičko 
podravske 
županije 

POKAZATELJI PROVEDBE: Broj i vrsta provedenih preventivnih i ostalih programa prema godišnjem izvješću. 

  
 

4.6. ZDRAVSTVENA SKRB O OVISNICIMA O DROGAMA 

 
 Cilj 1. Smanjenje potražnje droga i smanjenje štete nastale konzumiranjem droga.  
 
Mjera 1.  Provođenje i nadziranje primjene doktrine, rad s konzumentima i ovisnicima uključujući nadzor 
nad provođenjem specifične farmakoterapije, te savjetovališni rad s obiteljima ovisnika i eksperimentatora. 
 

Provedbene aktivnosti Rokovi 
izvršenja 

Nositelji 
 

Suradnici u 
provedbi 

 

Financijska 
sredstva 

1. Provođenje testiranja urina na droge kod 
pojedinaca s rizičnim ponašanjima, kao i kod 
ovisnika prije i za vrijeme tretmana, dostavljanje 

Kontinuirano, 
od 01. siječnja 
2015. do 31. 

Zavod za javno 
zdravstvo «Sveti Rok» 
Virovitičko podravske 

Liječnici primarne 
zdravstvene zaštite, 
Opća bolnica, Dom 

redovita 
sredstva za 
rad Zavoda 
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nalaza liječnicima obiteljske medicine 
 

prosinca 2017. 
 

županije zdravlja Virovitičko 
podravske županije, 
Zavod za hitnu medicinu 
VPŽ 

prema 
godišnjem 
proračunu 
HZZO-a 

2. Provođenje individualnog i grupnog tretmana, 
specifične edukacije i psihoedukacije, te kontrola 
apstinencije  
 
 

Kontinuirano, 
od 01. siječnja 
2015. do 31. 
prosinca 2017. 
 

Zavod za javno 
zdravstvo «Sveti Rok» 
Virovitičko podravske 
županije 

Liječnici primarne 
zdravstvene zaštite, 
liječnici specijalisti, 
vanjski suradnici Zavoda 
 
 

Redovita 
sredstva za 
rad Zavoda 
prema 
godišnjem 
proračunu 
HZZO-a 

3. Praćenje i nadzor, rehabilitacija i resocijalizacija 
konzumenata i ovisnika u procesu odvikavanja i 
održavanja apstinencije 
 

Kontinuirano, 
od 01. siječnja 
2015. do 31. 
prosinca 2017. 

Zavod za javno 
zdravstvo «Sveti Rok» 
Virovitičko podravske 
županije 

Liječnici primarne 
zdravstvene zaštite, 
Centri za socijalnu skrb, 
Zavod za zapošljavanje 
 
 

Redovita 
sredstva za 
rad Zavoda 
prema 
godišnjem 
proračunu 
HZZO-a 

4. Propisivanje terapije i nadzor nad provođenjem 
specifične medikamentozne terapije i 
supstitucijske terapije metadonom ili 
buprenorfinom 

Kontinuirano, 
od 01. siječnja 
2015. do 31. 
prosinca 2017. 
 

Zavod za javno 
zdravstvo «Sveti Rok» 
Virovitičko podravske 
županije 

Liječnici primarne 
zdravstvene zaštite 
 
 
 

Redovita 
sredstva za 
rad Zavoda 
prema 
godišnjem 
proračunu 
HZZO-a 

5. Provođenje mjere obveznog liječenja ovisnika 
po odredbi ovlaštenog suda 

Kontinuirano, 
od 01. siječnja 
2015. do 31. 
prosinca 2017. 
 

Zavod za javno 
zdravstvo «Sveti Rok» 
Virovitičko podravske 
županije 

Županijski i Općinski 
sudovi, Sudovi za 
mladež, Prekršajni 
sudovi 

Redovita 
sredstva za 
rad Zavoda 
prema 
godišnjem 
proračunu 
HZZO-a 

6. Osiguranje dodatnih smještajnih bolničkih 
kapaciteta i  provođenje detoksifikacije i liječenja 
 

Kontinuirano, 
od 01. siječnja 
2015. do 31. 
prosinca 2017. 
 

Opća bolnica Virovitica 
 

Liječnici primarne 
zdravstvene zaštite, 
specijalističko-
konzilijarne ustanove i 
ordinacije, Zavod za 
hitnu medicinu VPŽ 

Redovita 
sredstva 
HZZO-a 
prema 
godišnjem 
proračunu 

POKAZATELJI PROVEDBE: Broj provedenih testiranja i analiza rezultata, broj osoba obuhvaćenih edukacijom i 

psihoterapijom, broj osoba na terapiji,  te evaluacija provedene terapije, kao i  broj liječenih ovisnika, te evaluacija provedenih mjera. 
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Cilj 2. Smanjenje štete nastale uzimanjem droga. 
 
Mjera 2.  Smanjenje smrtnosti od predoziranja drogama, sprječavanje širenja zaraznih bolesti (HIV/AIDS-
a, hepatitisa B i C ). 
 

Provedbene aktivnosti Rokovi 
izvršenja 

Nositelji 
 

Suradnici u 
provedbi 

 

Financijska 
Sredstva 

1. Savjetovališta za dobrovoljno i 
anonimno testiranje na HIV, B i C 
hepatitis 

Kontinuirano, 
od 01. siječnja 
2015. do 31. 
prosinca 2017. 
 

Zavod za javno 
zdravstvo «Sveti 
Rok» Virovitičko 
podravske županije 

Opća bolnica Virovitica, 
Hrvatski zavod za 
transfuzijsku medicinu, 
Klinika za infektivne 
bolesti 

Redovita sredstva za 
rad Zavoda prema 
godišnjem proračunu 
HZZO-a 
 

2. Izrada programa smanjenja 
smrtnosti uzrokovane predoziranjem 
drogama  

Kontinuirano, 
od 01. siječnja 
2015. do 31. 
prosinca 2017. 

Zavod za javno 
zdravstvo «Sveti 
Rok» Virovitičko 
podravske županije 

izabrani liječnici 
obiteljske medicine, 
Opća bolnica Virovitica 

Redovita sredstva za 
rad Zavoda prema 
godišnjem proračunu 
HZZO-a 

POKAZATELJI PROVEDBE: Broj savjetovanja i izvršenih anonimnih testiranja, izrađen preventivni program. 
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4.7. PROGRAMI RJEŠAVANJA SOCIJALNE PROBLEMATIKE 
 
Cilj 1. Osiguravanje uvjeta za pružanje pravovremene pomoći eksperimentatoru te pomoć obitelji kako bi 
se pravodobno poduzimale mjere zaštite rizične skupine djece i mladeži te rizičnih obitelji, rano saniranje 
neprihvatljivih oblika ponašanja i poduzimanje mjera za zaštitu maloljetnika čiji su roditelji na liječenju.  
 
 
Mjera 1. Poduzimanje odgovarajućih mjera prema rizičnoj skupini djece i mladeži te rizičnim obiteljima. 
 

Provedbene aktivnosti Rokovi  
izvršenja 

Nositelj 
 

Suradnici u 
provedbi 

 

Financijska  
sredstva 

1. Poduzimanje mjera obiteljsko – 
pravne zaštite prema rizičnoj skupini 
djece i mladeži te rizičnim obiteljima 

Kontinuirano, 
od 01. siječnja 
2015. do 31. 
prosinca 2017. 

Centri za 
socijalnu skrb 

Zavod za javno 
zdravstvo «Sveti Rok» 
Virovitičko podravske 
županije 

Redovita sredstva za rad 
Centara za socijalnu skrb 
prema godišnjem 
proračunu 

2. Provoditi alternativne sankcije i 
posebne obveze uvjetovane u 
pretpripremnom postupku od Državnog 
odvjetništva 

Kontinuirano, 
od 01. siječnja 
2015. do 31. 
prosinca 2017. 

Centri za 
socijalnu skrb 

Zavod za javno 
zdravstvo «Sveti Rok» 
Virovitičko podravske 
županije, Klubovi 
liječenih alkoholičara 

Redovita sredstva za rad 
Centara za socijalnu skrb 
prema godišnjem 
proračunu 

3. Provedba zdravstveno-socijalnih 
intervencija 

Kontinuirano, 
od 01. siječnja 
2015. do 31. 
prosinca 2017. 

Centri za 
socijalnu skrb 

HZZO, Zavod za javno 
zdravstvo «Sveti Rok» 
Virovitičko podravske 
županije 

HZZO, Ministarstvo 
zdravlja 

4. Provedba resocijalizacije ovisnika Kontinuirano, 
od 01. siječnja 
2015. do 31. 
prosinca 2017. 
 

Centri za 
socijalnu skrb 

Hrvatski zavod za 
zapošljavanje, Zavod za 
javno zdravstvo «Sveti 
Rok» Virovitičko 
podravske županije, 
Klubovi liječenih 
alkoholičara 

HZZZ, Ministarstvo 
zdravlja, Ministarstvo rada 

POKAZATELJI PROVEDBE: Pravodobno i redovito poduzimanje mjera obiteljsko – pravne zaštite, te redovito sudjelovanje u 

provođenju alternativnih sankcija i posebnih obveza. 
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4.8. SURADNJA S NEVLADINIM ORGANIZACIJAMA UZ DJELOVANJE CIVILNOG DRUŠTVA 
 
 Cilj 1. Ojačati partnerski odnos civilnog društva s državnim institucijama i lokalnom zajednicom kroz 
sudjelovanje civilnog društva u borbi protiv ovisnosti.  
 
Mjera 1.  Suradnja državnih i nevladinih organizacija na provođenju programa smanjenja potražnje i 
smanjenja ponude droga.  

Provedbene aktivnosti 
 

Rokovi 
izvršenja 

Nositelji 
 

Suradnici u 
provedbi 

 

Financijska 
sredstva 

1. Putem edukacija i redovitih sastanaka s 
nevladinim organizacijama, te kroz 
davanje mišljenja na programe pružati 
stručnu pomoć u izradi i provedbi 
programa za suzbijanje zlouporabe droga 
koje provode nevladine organizacije 

Kontinuirano, 
od 01. siječnja 
2015. do 31. 
prosinca 2017. 
 

Povjerenstvo za suzbijanje ovisnosti 
Virovitičko podravske županije 

Nevladine 
organizacije 

Sredstva iz 
proračuna 
Virovitičko 
podravske županije 

2. Poticati i razvijati različite oblike 
suradnje s nevladinim organizacijama u 
provođenju programa u području 
suzbijanja zlouporabe droga 
 

Kontinuirano, 
od 01. siječnja 
2015. do 31. 
prosinca 2017. 
 

Povjerenstvo za suzbijanje ovisnosti 
Virovitičko podravske županije 

Nevladine 
organizacije 

Sredstva iz 
proračuna 
Virovitičko 
podravske županije 

POKAZATELJI PROVEDBE: Broj održanih sastanaka i edukacija. 

 
 
 
 

4.9. SUZBIJANJE PONUDE I DOSTUPNOSTI DROGA 
 

 
Cilj 1. Suzbijati proizvodnju, trgovinu i krijumčarenje drogama, prekursorima, doping sredstvima i tzv. 
„legalnim drogama“, te poboljšati učinkovitost postupaka i metoda usmjerenih suzbijanju proizvodnje, 
krijumčarenja, trgovina i zlouporabe droga i s tim povezanom sprječavanju pranja novca. 
 
Mjera 1. Poduzimati propisane mjere i aktivnosti iz djelokruga rada MUP-a i PU Virovitičko-podravske 
županije sukladno Nacionalnoj strategiji u svrhu smanjenja ponude droga na županijskom ilegalnom 
narko tržištu, sprječavanje međunarodnog krijumčarenja droga i doping sredstava, otkrivanje 
krijumčarenja i pokušaja nezakonite uporabe prekursora i tzv. „legalnih droga“, te suradnja s drugim 
nadležnim tijelima. 
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Provedbene aktivnosti 
 

Rokovi 
izvršenja 

Nositelji 
 

Suradnici u 
provedbi 

 

Financijska 
sredstva 

1.Sprječavati krijumčarenja droga preko 
državne granice praćenjem i pravodobnim 
uočavanjem novih pojavnih oblika 
(modaliteta, trendova) krijumčarenja 

Kontinuirano, 
od 01. siječnja 
2015. do 31. 
prosinca 2017. 

MUP PU Virovitičko-podravske 
županije 

Ministarstvo 
financija – 
Carinska 
uprava, DORH 

MUP 

2.Koordinirati aktivnosti s relevantnim 
čimbenicima na području suzbijanja 
zlouporabe droga 

Kontinuirano, 
od 01. siječnja 
2015. do 31. 
prosinca 2017. 
 

MUP PU Virovitičko-podravske 
županije 

Ministarstvo 
financija – 
Carinska 
uprava, 
DORH, 
Povjerenstvo 
za suzbijanje 
ovisnosti 
Virovitičko 
podravske 
županije 

MUP 

3.Smanjiti ponudu (dostupnost) droga na 
ilegalnom narko-tržištu  

Kontinuirano, 
od 01. siječnja 
2015. do 31. 
prosinca 2017. 

MUP PU Virovitičko-podravske 
županije 

Ministarstvo 
financija – 
Carinska 
uprava, DORH 

MUP 

4.Provoditi sve potrebne mjere i radnje u 
cilju svođenja na minimum mogućnosti 
nelegalne proizvodnje i nelegalnog uzgoja 
droga na području Virovitičko-podravske 
županije uključujući trgovinu tzv. „legalnih 
droga“ 

Kontinuirano, 
od 01. siječnja 
2015. do 31. 
prosinca 2017. 
 

MUP PU Virovitičko-podravske 
županije 

DORH MUP 

POKAZATELJI PROVEDBE: Broj i vrsta provedenih aktivnosti, te brojčani pokazatelji stanja, kretanja kriminaliteta i 

zlouporabe droga 
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4.10. IZOBRAZBA 
 
Cilj 1. Osigurati stalno osposobljavanje iz područja zlouporabe sredstava ovisnosti, te provoditi ciljane 
edukacije stručnjaka i drugih osoba koje se bave problemom ovisnosti. 
 
Mjera 1. Organizacija edukacija, seminara i radionica za udruge i zdravstvene radnike iz područja 
suzbijanja zlouporabe droga. 
 
 

Provedbene aktivnosti Rokovi izvršenja Nositelj  
 

Suradnici u provedbi 
 

Financijska 
sredstva 

1. Organizirati edukacije, seminare, radionice 
za udruge koje se bave suzbijanjem 
zlouporabe droga na području županije 
 

Kontinuirano, 
od 01. siječnja 2015. 
do 31. prosinca 2017. 
 

Povjerenstvo 
za suzbijanje 
ovisnosti 
Virovitičko 
podravske 
županije 

Udruge za suzbijanje 
zlouporabe droga 

Sredstva 
Ministarstva zdravlja 
i sredstva iz 
proračuna 
Virovitičko 
podravske županije 

2. Trajna edukacija za zdravstvene i 
nezdravstvene radnike uključene u 
prevenciju i skrb o osobama s problemom 
ovisnosti i zlouporabe droga i ostalih rizičnih 
ponašanja, te edukacija zdravstvenih radnika 
o primjeni farmakoterapije u liječenju 
opijatske ovisnosti. 

Kontinuirano, 
od 01. siječnja 2015. 
do 31. prosinca 2017. 
 

Povjerenstvo 
za suzbijanje 
ovisnosti 
Virovitičko 
podravske 
županije 

Hrvatski liječnički zbor i 
Hrvatska liječnička komora 
Podružnica Virovitica 

Sredstva 
Ministarstva zdravlja 
i sredstva iz 
proračuna 
Virovitičko 
podravske županije 

POKAZATELJI PROVEDBE: Broj održanih edukacija, seminara i radionica. 
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4. 11. PRAĆENJE I INFORMACIJSKI SUSTAV 
 
Cilj 1. Oblikovanje i ažuriranje cjelovitog informacijskog sustava kojim bi se pratio problem na području 
čitave Virovitičko podravske županije  
 
Mjera 1. Prikupljanje i analiza zdravstveno statističkih pokazatelja na području zlouporabe droga u 
Djelatnosti za zdravstvenu zaštitu mentalnog zdravlja i izvanbolničko liječenje ovisnosti Zavoda za javno 
zdravstvo «Sveti Rok» Virovitičko podravske županije. 
 

Provedbene aktivnosti Rokovi  
izvršenja 

Nositelji 
 

Suradnici u provedbi 
 

Financijska 
sredstva 

1. Prikupljanje i analiza podataka o 
zdravstvenom stanju stanovnika 
županije u vezi sa zlouporabom droga, 
posebno djece i mladih 
 

 

Kontinuirano, 
od 01. siječnja 
2015. do 31. 
prosinca 2017. 
 

Zavod za javno 
zdravstvo «Sveti 
Rok» Virovitičko 
podravske županije 

Opća bolnica Virovitica, Dom 
zdravlja Virovitičko podravske 
županije, privatne ordinacije 
primarne zdravstvene zaštite, Centri 
za socijalnu skrb, Službe za zaštitu 
mentalnog zdravlja i izvanbolničko 
liječenje ovisnosti ostalih Zavoda, 
Klinike za psihijatriju 

Redovita 
sredstva za rad 
Zavoda prema 
godišnjem 
proračunu 
HZZO-a 

2. Obvezno registriranje i evidentiranje 
svih onih koji su bili na ambulantnom i/ili 
bolničkom liječenju zbog zloupotrebe ili 
ovisnosti o drogama, te njihovo 
koordiniranje u Zavodu za javno 
zdravstvo 

Kontinuirano, 
od 01. siječnja 
2015. do 31. 
prosinca 2017. 
 

Zavod za javno 
zdravstvo «Sveti 
Rok» Virovitičko 
podravske županije 

Opća bolnica Virovitica, Dom 
zdravlja Virovitičko podravske 
županije, Zavod za hitnu medicinu 
VPŽ, ordinacije primarne 
zdravstvene zaštite,  Službe za 
zaštitu mentalnog zdravlja i 
izvanbolničko liječenje ovisnosti 
ostalih Zavoda, Klinike za 
psihijatriju, Centri za socijalnu skrb, 
odgojno-obrazovne ustanove 

Redovita 
sredstva za rad 
Zavoda prema 
godišnjem 
proračunu 
HZZO-a 

3. Izrada zdravstvenih pokazatelja i 
izvješća iz područja zlouporabe droga   

Kontinuirano, 
od 01. siječnja 
2015. do 31. 
prosinca 2017. 
 

Zavod za javno 
zdravstvo «Sveti 
Rok» Virovitičko 
podravske županije 

Vanjski suradnici Zavoda 
 

Redovita 
sredstva za rad 
Zavoda prema 
godišnjem 
proračunu 
HZZO-a 

4. Dostavljanje podataka Hrvatskom 
zavodu za zdravstveno osiguranje, 
Hrvatskom zavodu za javno zdravstvo i 
Ministarstvu zdravlja 

Kontinuirano, 
od 01. siječnja 
2015. do 31. 
prosinca 2017. 
(mjesečna, 
kvartalna, 
polugodišnja i 
godišnja izvješća) 

Zavod za javno 
zdravstvo «Sveti 
Rok» Virovitičko 
podravske županije 
 

Vanjski suradnici Zavoda Redovita 
sredstva za rad 
Zavoda prema 
godišnjem 
proračunu 
HZZO-a 
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5.  Vođenje podataka o osobama 
liječenim zbog zlouporabe droga 
 
 
 

Kontinuirano, 
od 01. siječnja 
2015. do 31. 
prosinca 2017. 
 

Zavod za javno 
zdravstvo «Sveti 
Rok» Virovitičko 
podravske županije 
 

Opća bolnica Virovitica, Dom 
zdravlja Virovitičko podravske 
županije, Zavod za hitnu medicinu 
VPŽ, privatne ordinacije primarne 
zdravstvene zaštite, Službe za 
zaštitu mentalnog zdravlja i 
izvanbolničko liječenje ovisnosti 
ostalih Zavoda, Klinike za psihijatriju 

Redovita 
sredstva za rad 
Zavoda prema 
godišnjem 
proračunu 
HZZO-a 

6. Praćenje proširenosti infekcije HIV-
om, hepatitisom B i C među ovisnicima 
s područja županije 
 

Kontinuirano, 
od 01. siječnja 
2015. do 31. 
prosinca 2017. 
 

Zavod za javno 
zdravstvo «Sveti 
Rok» Virovitičko 
podravske županije 
 

Opća bolnica Virovitica, Dom 
zdravlja Virovitičko podravske 
županije, privatne ordinacije 
primarne zdravstvene zaštite, 
Službe za zaštitu mentalnog zdravlja 
i izvanbolničko liječenje ovisnosti 
ostalih Zavoda, Klinike za psihijatriju 

Redovita 
sredstva za rad 
Zavoda prema 
godišnjem 
proračunu 
HZZO-a 

7. Praćenje smrti i uzroka smrti među 
ovisnicima s područja županije 
 

Kontinuirano, 
od 01. siječnja 
2015. do 31. 
prosinca 2017. 
 

Zavod za javno 
zdravstvo «Sveti 
Rok» Virovitičko 
podravske županije 
 

Opća bolnica Virovitica, Dom 
zdravlja Virovitičko podravske 
županije, Zavod za hitnu medicinu 
VPŽ, privatne ordinacije primarne 
zdravstvene zaštite,  Službe za 
zaštitu mentalnog zdravlja i 
izvanbolničko liječenje ovisnosti 
ostalih Zavoda, Klinike za 
psihijatriju, Županijski Ured za 
statistiku, PU Virovitičko podravska 

Redovita 
sredstva za rad 
Zavoda prema 
godišnjem 
proračunu 
HZZO-a 

POKAZATELJI PROVEDBE: Izvršenje programa prema zakonskim odredbama, ažurirana baza podataka, redovita godišnja 

izvještavanja i završno godišnje izvješće. 

  
Mjera 2. Trajno, sustavno i koordinirano planiranje i praćenje provedbe svih aktivnosti i mjera za 
suzbijanje zlouporabe droga, posebice u pogledu prevencije ovisnosti, na razini Virovitičko 
podravske županije.  

Provedbene aktivnosti Rokovi 
izvršenja 

Nositelji Suradnici u 
provedbi 

Financijska 
sredstva 

1. Koordinacija rada svih relevantnih 
institucija i nadležnih tijela koji djeluju 
u području suzbijanja zlouporabe 
droga na razini Virovitičko podravske 
županije 

 
 

Kontinuirano,  
od 01. siječnja 
2015. do 31. 
prosinca 2017. 

Povjerenstvo  za 
suzbijanje ovisnosti 
Virovitičko 
podravske županije 

Odgojno-obrazovne, 
zdravstvene i socijalne 
ustanove, Policijska 
uprava, Općinska i 
Županijsko državno 
odvjetništvo, NVO, 
S.O.S. telefon, sredstva 
javnog priopćavanja  i 
ostale relevantne 
institucije  

Sredstva iz proračuna 
Virovitičko podravske 
županije za rad 
Povjerenstva 

2. Planiranje i raščlamba svih 
aktivnosti u području prevencije i 

Kontinuirano, 
od 01. siječnja 

Povjerenstvo  za 
suzbijanje ovisnosti 

Odgojno-obrazovne, 
zdravstvene i socijalne 

Sredstva iz proračuna 
Virovitičko podravske 
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suzbijanja zlouporabe droga i drugih 
sredstava ovisnosti na razini 
Virovitičko podravske županije 
 
 

2015. do 31. 
prosinca 2017. 

Virovitičko 
podravske županije 

ustanove, Policijska 
uprava, Općinska i 
Županijsko državno 
odvjetništvo, nevladine 
organizacije, S.O.S. 
telefon, sredstva javnog 
priopćavanja  i ostale 
relevantne institucije  

županije za rad 
Povjerenstva 

3. Evaluacija postojećih programa, 
mjera i aktivnosti u području 
prevencije i suzbijanja zlouporabe 
droga na razini Virovitičko podravske 
županije 
 

 
 

Kontinuirano, 
od 01. siječnja 
2015. do 31. 
prosinca 2017. 
 

Povjerenstvo  za 
suzbijanje ovisnosti 
Virovitičko 
podravske županije 

Odgojno-obrazovne, 
zdravstvene i socijalne 
ustanove, Policijska 
uprava, Općinska i 
Županijsko državno 
odvjetništvo, NVO, 
S.O.S. telefon, sredstva 
javnog priopćavanja  i 
ostale relevantne 
institucije  

Sredstva iz proračuna 
Virovitičko podravske 
županije za rad 
Povjerenstva 

4. Donošenje Akcijskog plana  
suzbijanja zlouporabe droga za 
2015.-2017. godinu na razini 
Virovitičko podravske županije 
 
 
 

31. prosinac  
2015. 

Povjerenstvo  za 
suzbijanje ovisnosti 
Virovitičko 
podravske županije 

Djelatnost za zaštitu 
mentalnog zdravlja i 
izvanbolničko liječenje 
ovisnosti Zavoda za 
javno zdravstvo, Upravni 
odjel za prosvjetu, 
kulturu, šport i tehničku 
kulturu Virovitičko 
podravske županije 

Sredstva Ministarstva 
zdravlja i proračuna 
Virovitičko podravske 
županije za rad 
Povjerenstva 

5. Donošenje godišnjih Provedbenih 
programa na temelju Akcijskog plana 
na razini Virovitičko podravske 
županije 
 

31. prosinca 
2015. godine i 
kontinuirano do 
kraja svake 
godine 

Povjerenstvo  za 
suzbijanje ovisnosti 
Virovitičko 
podravske županije 

Djelatnost za zaštitu 
mentalnog zdravlja i 
izvanbolničko liječenje 
ovisnosti Zavoda za 
javno zdravstvo, Upravni 
odjel za prosvjetu, 
kulturu, šport i tehničku 
kulturu Virovitičko 
podravske županije 

Sredstva Ministarstva 
zdravlja i proračuna 
Virovitičko podravske 
županije za rad 
Povjerenstva 

6. Izrada i dostavljanje Uredu za 
suzbijanje zlouporabe droga godišnjih 
izvješća o provedbi mjera i aktivnosti 
iz Akcijskog plana na razini Virovitičko 
podravske županije 
  

31. ožujka 
tekuće godine 
za prethodnu 
godinu 

Povjerenstvo  za 
suzbijanje ovisnosti 
Virovitičko 
podravske županije 

Djelatnost za zaštitu 
mentalnog zdravlja i 
izvanbolničko liječenje 
ovisnosti Zavoda za 
javno zdravstvo, Upravni 
odjel za prosvjetu, 
kulturu, šport i tehničku 
kulturu Virovitičko 
podravske županije 

Sredstva Ministarstva 
zdravlja i proračuna 
Virovitičko podravske 
županije za rad 
Povjerenstva 

POKAZATELJI PROVEDBE:  Prema izvršenom. 
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4. 12.  ISTRAŽIVAČKI RAD 

 
Cilj 1. Provedba stručno znanstvenih istraživanja koja mogu pridonijeti sagledavanju veličine, značajki i 
kretanja problema ovisnosti na području Virovitičko podravske županije, a osobito istraživanja u samim 
rizičnim skupinama primjenom metode brze procjene. 
 
Mjera 1.  Provedba stručno znanstvenih istraživanja među školskom djecom, mladima i studentskom 
populacijom s područja županije u vezi sa svim oblicima rizičnog ponašanja (pušenje, rano pijenje, 
kockanje, zlouporaba sredstava ovisnosti).  
 

Provedbene aktivnosti Rokovi 
izvršenja 

Nositelj 
 

Suradnici u provedbi 
 

Financijska 
sredstva 

1. Provođenje ankete o rizičnim ponašanjima i 
odnosu prema bolestima ovisnosti (kockanju, 
pušenju, ranom pijenju, zlouporabi sredstava 
ovisnosti) kod studenata Visoke škole za 
menadžment u turizmu i informatici u Virovitici 

31. prosinac 
2015. 
31. prosinac 
2016. 
31. prosinac 
2017. 

Povjerenstvo  
za suzbijanje 
ovisnosti 
Virovitičko 
podravske 
županije 

Zavod za javno zdravstvo 
«Sveti Rok» Virovitičko 
podravske županije, 
VŠMTI, Upravni odjel za 
prosvjetu, kulturu, šport i 
tehničku kulturu Virovitičko 
podravske županije 

Sredstva iz proračuna 
Virovitičko podravske 
županije za rad 
Povjerenstva, sredstva 
VŠMTI-a 

2. Na temelju rezultata istraživanja izraditi 
smjernice za programe prevencije ovisnosti i 
integrirati ih u budući Akcijski plan 
 
 

31. prosinac 
2017. 

Povjerenstvo  
za suzbijanje 
ovisnosti 
Virovitičko 
podravske 
županije 

Zavod za javno zdravstvo 
«Sveti Rok» Virovitičko 
podravske županije, 
VŠMTI, Upravni odjel za 
prosvjetu, kulturu, šport i 
tehničku kulturu Virovitičko 
podravske županije 

Sredstva iz proračuna 
Virovitičko podravske 
županije za rad 
Povjerenstva, redovita 
sredstva za rad Zavoda 
prema godišnjem 
proračunu HZZO-a  

POKAZATELJI PROVEDBE: Podaci dobiveni prikupljanjem i analizom ankete, publikacije rezultata ankete. 
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4. 13. KOORDINACIJA 
 

Cilj 1. Unaprijediti koordinaciju i suradnju među mjerodavnim tijelima na županijskoj razini, kako bi se 
doprinjelo učinkovitoj i kontinuiranoj provedbi svih mjera iz Nacionalne strategije i osigurao uravnotežen, 
integriran pristup problematici droga. 
 
Mjera 1. Stalno praćenje provedbe mjera i aktivnosti iz Akcijskog plana i Nacionalne strategije kroz 
kontinuiranu koordinaciju i suradnju mjerodavnih tijela kao i nevladinih organizacija na području Virovitičko 
podravske županije. 
 

Provedbene aktivnosti Rokovi 
izvršenja 

Nositelji 
 

Suradnici u 
provedbi 

 

Financijska  
sredstva 

1. Usklađivanje rada Povjerenstva za 
suzbijanje ovisnosti Virovitičko podravske 
županije sa ostalim subjektima s područja 
županije koji se bave istom problematikom 
putem zajedničkih sastanaka  

Kontinuirano, 
od 01. siječnja 
2015. do 31. 
prosinca 2017. 
 
 

Povjerenstvo 
za suzbijanje 
ovisnosti 
Virovitičko 
podravske 
županije 

MUP PU Virovitičko 
podravska, Centri za 
socijalnu skrb, Upravni 
odjel za prosvjetu, 
kulturu, šport i tehničku 
kulturu Virovitičko 
podravske županije, 
NVO, odgojno 
obrazovne ustanove 

Sredstva iz proračuna 
županije za rad 
Povjerenstva  

2. Organiziranje stručnih skupova i okruglih 
stolova o različitim temama iz područja 
ovisnosti 
 
 
 

Kontinuirano, 
od 01. siječnja 
2015. do 31. 
prosinca 2017. 

Povjerenstvo 
za suzbijanje 
ovisnosti 
Virovitičko 
podravske 
županije 

Mjerodavna tijela 
lokalne samouprave, 
Crveni križ – gradska 
društva, S.O.S. telefon, 
te NVO 

Sredstva iz proračuna 
županije za rad 
Povjerenstva  
 

3. Zaprimanje i analiza godišnjih izvješća o 
provedbi mjera na lokalnoj razini  
 

Kontinuirano, 
od 01. siječnja 
2015. do 31. 
prosinca 2017. 
(do 01. ožujka 
tekuće godine za 
prethodnu godinu) 

Povjerenstvo 
za suzbijanje 
ovisnosti 
Virovitičko 
podravske 
županije 

Mjerodavna tijela 
lokalne samouprave, 
Crveni križ – gradska 
društva, S.O.S. telefon, 
te NVO 

Sredstva iz proračuna 
županije za rad 
Povjerenstva  
 
 

4. Podnošenje godišnjeg Izvješća o provedbi 
mjera iz Akcijskog plana i Nacionalne strategije 
županijskoj Skupštini Virovitičko podravske 
županije  

Kontinuirano, 
od 01. siječnja 
2015. do 31. 
prosinca 2017. 
(do 30. lipnja 
tekuće godine za 
prethodnu godinu) 

Povjerenstvo 
za suzbijanje 
ovisnosti 
Virovitičko 
podravske 
županije 

Zavod za javno 
zdravstvo «Sveti Rok» 
Virovitičko podravske 
županije, mjerodavna 
tijela lokalne 
samouprave, te NVO 

Sredstva iz proračuna 
županije za rad 
Povjerenstva  
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POKAZATELJI PROVEDBE: Broj provedenih preventivnih programa, broj usvojenih Izvješća Povjerenstva, te broj 

provedenih zaključaka Povjerenstva u utvrđenom roku. 
 
 
 
 

4.14. SURADNJA 
 
Cilj 1. Prema smjernicama Protokola postupanja i suradnje nadležnih tijela u Virovitičko-podravskoj 
županiji u slučaju saznanja o osobama koje su u doticaju sa sredstvima ovisnosti razvijati suradnju i 
transfer informacija o osobama koje su u doticaju sa sredstvima ovisnosti. 
 
Mjera 1. Promicanje mreže suradnje prema Protokolu postupanja i suradnje nadležnih tijela u Virovitičko-
podravskoj župniji u slučaju saznanja o osobama koje su u doticaju sa sredstvima ovisnosti. 
 
 

Provedbene aktivnosti Rokovi izvršenja Nositelj  
 

Suradnici u provedbi 
 

Financijska 
sredstva 

1. Ustrojiti i poticati suradnju nadležnih tijela 
u Virovitičko-podravskoj županiji 
 

Kontinuirano, 
od 01. siječnja 2015. 
do 31. prosinca 2017. 
 

Povjerenstvo 
za suzbijanje 
ovisnosti 
Virovitičko 
podravske 
županije 

ZZJZ,  sudovi, ODO, CZSS, 
PU, odgojno-obrazovne 
ustanove, liječnici i 
zdravstvene ustanove 

Sredstva resornih 
ministarstava i 
sredstva iz 
proračuna 
Virovitičko 
podravske županije 

POKAZATELJI PROVEDBE: Broj kontakata između nadležnih tijela i broj transferiranih osoba unutar mreže suradnje. 
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5. PROCJENA POTREBNIH SREDSTAVA ZA PROVEDBU AKCIJSKOG PLANA SUZBIJANJA 
ZLOUPORABE DROGA U VIROVITIČKO PODRAVSKOJ ŽUPANIJI  

ZA RAZDOBLJE 2015.- 2017. GODINE 
 

NOSITELJ PODRUČJE 2015. 2016. 2017. 

Virovitičko podravska županija 

Grad Slatina 

 – Povjerenstvo za suzbijanje 

ovisnosti Virovitičko podravske 

županije 

Usklađivanje rada Povjerenstva sa ostalim 

subjektima s područja županije koji se 

bave istom problematikom 

 

35.000 kn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

35.000 kn 

 

50.000 kn

Organiziranje stručnih skupova iz područja 

ovisnosti, kao i provođenje edukacije za 

udruge 

Donošenje Akcijskog plana 

suzbijanja zlouporabe droga 

2015.-2017. godine kao i 

godišnjih provedbenih 

programa 

Podnošenje godišnjeg Izvješća o provedbi 

mjera iz Akcijskog plana i Nacionalne 

strategije Skupštini Virovitičko podravske 

županije, te Uredu za suzbijanje 

zlouporabe droga 

Izrada Programa obilježavanja 

Međunarodnog dana borbe protiv 

zlouporabe droga, te Mjeseca borbe protiv 

ovisnosti na županijskoj razini 

Provođenje anonimne ankete o 

ovisnostima modernog doba kod 

studenata VŠMTI-a, te izrada smjernica za 

daljnji rad 
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NOSITELJ PODRUČJE 2015. 2016. 2017. 

Ministarstvo zdravlja 

 – Zavod za javno zdravstvo 

«Sveti Rok» Virovitičko 

podravske županije 

Prikupljanje i analiza podataka o 

zdravstvenom stanju stanovnika županije 

u vezi s uporabom droga 

100.000 kn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100.000 kn 100.000 kn

Obvezno prijavljivanje svih onih koji su bili 

na ambulantnom i/ili bolničkom liječenju 

zbog ovisnosti 

Izrada zdravstvenih pokazatelja iz 

područja zlouporabe droga, vođenje 

Registra i dostavljanje podataka HZZO-u, 

HZJZ-u i Ministarstvu zdravlja   

Praćenje proširenosti infekcije HIV-om, 

HBV-om i HCV-om među ovisnicima s 

područja županije, te uzroka smrti među 

ovisnicima 

Razrada edukacijskih i informativnih 

aktivnosti vezanih uz prevenciju 

zlouporabe opojnih droga s djecom, 

mladima i roditeljima u savjetovalištima 
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NOSITELJ PODRUČJE 2015. 2016. 2017. 
Hrvatski zavod za zdravstveno 

osiguranje – Zavod za javno 

zdravstvo «Sveti Rok» 

Virovitičko podravske županije, 

Opća bolnica Virovitica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Planiranje i sudjelovanje u provođenju 

zdravstvenog odgoja, te 

prosvjećivanje opće i specifičnih 

populacijskih skupina 

350.000kn 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

350.000kn 350.000kn

Sudjelovanje u posebnim programima 

promicanja zdravlja 

Rad s djecom i mladima koji su 

zatečeni u posjedovanju i 

konzumiranju sredstava ovisnosti i 

uključivanje u program praćenja i 

individualne, grupne ili obiteljske 

terapije, te kontrola apstinencije 

Provođenje testiranja urina na droge 

kod pojedinaca s rizičnim 

ponašanjima, kao i kod ovisnika prije i 

za vrijeme tretmana 

Praćenje, rehabilitacija i nadzor 

konzumenata i ovisnika u procesu 

odvikavanja i održavanja 

Nadzor nad provođenjem specifične 

medikamentozne terapije i terapije 

metadonom 

Provođenje mjere obveznog liječenja 

ovisnika po odredbi ovlaštenog suda 

Savjetovališta za dobrovoljno i 

anonimno testiranje na HIV, HBV i 

HCV  

 
 
 
 
 
 
 
 




