
Temeljem članka 55a. stavak 2. točka 13. i članka 55c. Statuta Osječko-baranjske županije 
("Županijski glasnik" broj 2/95. ,2/97., 3/99., 3/01., 8/01., 9/03., 13/05., 2/06., 5/09. i 16/09.), Župan 
Osječko-baranjske županije donio je 12. ožujka 2010. godine 
 
 
 
 
 

R J E Š E N J E 
 

o osnivanju Povjerenstva za 
provedbu Nacionalne strategije suzbijanja 

zlouporabe opojnih droga na području 
Osječko-baranjske županije 

 
 
 

I. 
 

Radi provedbe Nacionalne strategije suzbijanja zlouporabe opojnih droga u Republici Hrvatskoj 
za 2006. - 2012. godinu ("Narodne novine" broj 147/05.) te planiranja, izrade, koordiniranja i provedbe 
akcijskih planova i drugih programa na području prevencije, liječenja i suzbijanja zlouporabe opojnih 
droga na području Osječko-baranjske županije (u daljnjem tekstu: Županija), ovim Rješenjem osniva se 
Povjerenstvo za provedbu Nacionalne strategije suzbijanja zlouporabe opojnih droga na području 
Osječko-baranjske županije (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo). 
 
 

II. 
 

U izvršavanju svojih zadaća, Povjerenstvo obavlja sljedeće poslove: 
- prikuplja podatke o kretanju pojave ovisnosti, 
- koordinira razmjenu podataka između sudionika u prevenciji bolesti i tretmanu ovisnika, 
- analizira stanje te predlaže mjere i aktivnosti u suzbijanju pojave, 
- prati rad Centra za prevenciju i liječenje bolesti ovisnosti, 
- prati rad humanitarnih i drugih udruga na području Županije čiji je cilj sprječavanje zlouporabe 

droga te pruža potporu u provođenju njihovih aktivnosti, 
- planira i raščlanjuje sve aktivnosti u području prevencije i suzbijanja zlouporabe opojnih droga i 

drugih sredstava ovisnosti na razini Županije, 
- provodi evaluaciju postojećih programa, mjera i aktivnosti u području prevencije i suzbijanja 

zlouporabe opojnih droga na razini Županije, 
- donosi akcijski plan suzbijanja zlouporabe opojnih droga na području Županije, 
- donosi godišnje provedbene programe na temelju akcijskog plana na razini Županije, 
- koordinira rad svih relevantnih institucija koje djeluju na području suzbijanja zlouporabe opojnih 

droga na razini Županije, 
- izrađuje i dostavlja Uredu za suzbijanje zlouporabe opojnih droga godišnja izvješća o provedbi 

mjera i aktivnosti iz akcijskog plana na razini Županije, 
- koordinira aktivnosti s Uredom za suzbijanje zlouporabe opojnih droga, 
- unaprjeđuje suradnju institucija na nacionalnoj i županijskoj razini putem organiziranja 

tematskih sastanaka, edukacija, izrade protokola o suradnji i sličnih aktivnosti, 
- provodi druge aktivnosti vezane uz sprječavanje pojave ovisnosti i provedbu Nacionalne 

strategije na području Županije. 
 
 
 



III. 
 

Povjerenstvo ima predsjednika i 10 članova koje imenuje župan iz reda stručnjaka iz područja 
školstva, socijalne skrbi, zdravstva, nevladinih organizacija, Ureda državne uprave u Osječko-baranjskoj 
županiji i ostalih relevantnih institucija koje djeluju u području suzbijanja zlouporabe opojnih droga. 
 

Mandat Povjerenstva prestaje imenovanjem novoga Povjerenstva. 
 
 

IV. 
 

Stručne i administrativno-tehničke poslove za Povjerenstvo obavljat će upravno tijelo Osječko-
baranjske županije nadležno za zdravstvo i socijalnu skrb. 
 
 

V. 
 

Stupanjem na snagu ovoga Rješenja prestaje važiti Rješenje o osnivanju Povjerenstva za 
provedbu Nacionalne strategije suzbijanja zlouporabe droga na području Osječko-baranjske županije 
("Županijski glasnik" broj 4/99.). 
 

Stupanjem na snagu ovoga Rješenja prestaje mandat predsjedniku i članovima Povjerenstva za 
provedbu Nacionalne strategije subijanja zlouporabe droga na području Osječko-baranjske županije, koje 
je Županijsko poglavarstvo imenovalo 5. i 22. srpnja 2005. godine, te 23. siječnja 2008. godine. 
 
 

VI. 
 

Izrazi koji se u ovome Rješenju koriste za osobe u muškom rodu neutralni su i odnose se na 
muške i ženske osobe. 
 
 

VII. 
 

Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja i bit će objavljeno u "Županijskom glasniku". 
 
 
Klasa: 022-04/10-04/1 
Urbroj: 2158/1-01-02-10-2 
 
Osijek, 12. ožujka 2010. 
 
 
 
 Župan 
 
 dr.sc. Vladimir Šišljagić, v.r. 
 
 


