
 

 
 
 

Радни аранжман 
између 

Европског центра за праћење дрога и зависности од дрога 
и 

Канцеларије за борбу против дрога, Министарства унутрашњих послова и Министарства 
здравља Владе Републике Србије 

 

С обзиром на то да је Европски центар за праћење дрога и зависности од дрога (EMCDDA) 
децентрализована агенција Европске уније задужена за пружање чињеничних, објективних, 
поузданих и упоредивих информација на европском нивоу у вези с дрогом, зависности од дроге и 
њиховим последицама у складу с условима утврђеним Уредбом (ЕЗ) број 1920/2006 Европског 
парламента и Савета од 12. децембра 2006. године (прерађена верзија); 

С обзиром на то да је Канцеларија за борбу против дрога Владе Србије, као надлежни орган у 
Србији за имплементирање политика дрога у Републици Србији и координацију органа државне 
управе на пољу борбе против дрога, као и стручне, административне и оперативне послове у 
области борбе против дрога, изразила интерес да преговара о радном аранжману са EMCDDA; 

С обзиром на то да је Министарство унутрашњих послова Србије (МУП) надлежни орган у Србији 
за спречавање и откривање кривичних дела и проналажење и хватање њихових учинилаца и 
привођење надлежним органима; 

У складу с наведеним сарадња МУП-а са EMCDDA у оквиру Радног аранжмана одвијала би се у 
областима наведеним под а), б) и г). 

С обзиром на то да је Министарство здравља Србије (МЗ) надлежни орган у Србији за послове 
контактне тачке за сарадњу с EMCDDA, као и за послове који се односе на Систем раног 
упозоравања о новим психоактивним супстанцама; 

У складу с наведеним сарадња Министарства здравља са EMCDDA у оквиру Радног аранжмана 
одвијала би се у областима под а) и б); 

С обзиром на то да члан 20. Уредбе (ЕЗ) број 1920/2006 (прерађена верзија) наводи да Центар 
активно настоји да сарађује са међународним организацијама и осталим, нарочито европским, 
владиним и невладиним телима надлежним за сектор дрога, и да се таква сарадња заснива на 
радним аранжманима закљученим с тим телима; 

С обзиром на то да је Управни одбор EMCDDA, након добијања позитивног мишљења Европске 
комисије, доделио директору EMCDDA на састанку одржаном 12. и 13. децембра 2019. године  
мандат да потпише овај радни аранжман; 

Европски центар за праћење дрога и зависности од дрога и Канцеларија за борбу против дрога 
Владе Србије, Министарство здравља Србије и Министарство унутрашњих послова Србије 
намеравају да сарађују у следећим областима: 

  



а) Размена у вези са методологијом система за прикупљање података и самим подацима 
(потражња и смањење потражње, понуда и смањење понуде, правни аспекти и модели политика); 

б) Размена стручне процене и података о новим психоактивним супстанцама (НПС), као и 
успостављање и јачање система за рано упозоравање на дроге; 

в) Размена искустава о здравственим и социјалним одговорима на проблеме са дрогама, пре свега 
превенцији заразних болести, смањењу штете, социјалној интеграцији и интегрисаној нези 
зависника; 

г) Подршка приближавању националног законодавства и политика Србије законодавству Европске 
Уније и политикама које се односе на питања везана за дроге, укључујући информационе системе. 

 

Место потписивања: у Београду, дана 25. марта 2020. године 
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