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У  В  О  Д

У  протеклих  неколико  година,  уз  приметан  пораст  насталих  проблема  у  области  злоупотребе 
психоактивних супстанци (у даљем тексту ПАС), препозната је потреба да се стратешки размишља о 
наредном  периоду  и  да  се  поставе  жељени  оквири.  Током  израде  овог  документа,  ојачано  је  
партнерство  свих  институција  и  организација  које  се  баве  проблемима  из  области  превенције  и 
сузбијања злоупотребе ПАС и дефинисани су очекивани резултати и циљеви. Акциони план је израђен у 
складу са националним стратешким документима, пратећи актуелне правце развоја и користећи нове 
методологије и приступе решавању проблема. 

Општина Књажевац на овај  начин жели да развије и унапреди потенцијале локалних институција и  
организација које се баве наведеним проблемом. Имајући у виду да су буџетска средства ограничена, 
потребно је плански размишљати и усмеравати све расположиве ресурсе на решавање приоритетних 
проблема. Израда овог документа и детаљног плана активности, први је корак ка постизању наведеног, 
уз неопходну подршку не само свих локалних институција и организација, већ и свих грађана општине 
Књажевац

Увођење нових приступа у решавању насталих проблема из области превенције злоупотребе ПАС, који 
подразумевају планирање, реализацију, праћење, контролу и процену успешности активности, има за 
циљ  смањење  стопе  новонасталих  зависника,  уз  активно  учешће  циљне  групе.  Нови  приступи 
подразумевају заједничко учешће свих релевантних институција и организација са територије општине 
Књажевац,  док  ће  локална  самоуправа  имати  кључну  улогу  у  иницирању  и  реализацији  својих 
развојних планова. Овај документ омогућава планско усмеравање промена и спровођење активности 
које воде ка решавању дефинисаних проблема, односно приоритета. Акциони план ће бити доступан 
како реализаторима, тако и свим осталим заинтересованим странама. 



1. Партнери у изради и реализацији  
акционог плана

У Књажевцу  је   07.05.2009. године основан Савет за безбедност општине Књажевац у циљу 
праћења  безбедносне  ситуације,  унапређења  превенције  која  доприноси  што  бољој 
безбедности  грађана,  координације  са  надлежним  органима  и  побољшања  укупне 
безбедности. 

Акциони план резултат је рада Тима  за израду Акционог плана за превенцију и сузбијање 
болести зависности 2011-2015. Тим је формиран 15.12.2010.године и у свом саставу укључује 
секторе  образовања,  социјалне  заштитите,  судства  и  тужилаштва,  Полицијске  управе, 
здравства,  као  и  цивилни,  невладин  сектор.  Поред  овог  циља,  Тим  је  осниван  и  ради 
промовисања ефикасних и делотворних мера у области превенције криминала и наркоманије 
уопште,  заснованих  на  стварању  тематских  партнерстава  између  институција   и  цивилног 
друштва. 

На овај начин промовише се и кључна улога локалне самоуправе, али и одговорност осталих 
актера  у  питању  урбане  безбедности,  као  нераскидивог  дела  општег  принципа  доброг 
локалног управљања. Размена искустава,  експертизе, знања и добре праксе, послужиће као 
добар пример за деловање и у другим областима битним за локални развој.  Током израде 
Акционог плана спроведене су консултације са кључним партнерима на нивоу општине, а у 
самој изради учествовали су чланови Тима, као и сарадници и локални актери са територије 
општине.  

Чланови Тима су уједно и представници следећих институција и организација:

1. Владимир Продовић, помоћник Председника општине, координатор;

2. Бојан Радосављевић, Канцеларије за младе; члан

3. Ана Јовановић, „Центар за креативни развој“, члан;

4. Емина Црепајац, Центар за социјални рад, члан;

5. Др Наташа Милановић, Здравствени центар, члан;

6. Соња Радивојевић, ОШ „ Дубрава“, члан

7. Мирјана Пејчић, Књажевачка Гимназија, члан;

8. Миљан Миленковић, Полицијска станица Књажевац, члан;

Сви наведени  актери  активно  су  учествовали  и  дали  свој  допринос  у  изради  овог 
документа, чиме су потпуно подржали настојања локалне заједнице да се превентивним 
деловањем  и  интегралним  и  партиципативним  приступом  проблему,  могу  покренути 
промене које воде ка већој безбедности свих грађана. 



2. Профил болести зависности
2.1. Презентација општине 

А ) ГЕОГРАФСКИ  ПОДАЦИ

Општина Књажевац се налази у источном делу Србије, уз границу са Републиком Бугарском и 
улази у састав Тимочке крајине. Налази се на  северној географској ширини од 43°20' до 43°45' 
и  источној географској дужини од 22°11' до 22°41'.

Општина се простире на површини од 1.202 км2 и по величини је четврта у Републици Србији. 
Претежни део општине Књажевац припада брдско-планинском подручју.

Највиша тачка на територији општине је Миџор на Старој планини (2.169м надморске висине), 
који је и највиши врх у Републици Србији. Најнижа тачка је 176м надморске висине и налази се  
у књажевачкој котлини. Подручје општине обухвата 86 насеља, од чега је 85 сеоских насеља.  
Сам град се налази на саставу Трговишког и Сврљишког Тимока који заједно чине Бели Тимок,  
који тече ка Зајечару и заједно са Црним Тимоком чини Тимок, по коме је и сама Тимочка 
крајина добила назив.

Књажевац је са другим градовима повезан друмским и железничким саобраћајем.

Удаљеност од других градова:
Београд - 280 км
Зајечар  - 40 км
Ниш - 60 км
Прахово – Дунав - 110 км
Сокобања - 41 км
Пирот - 64 км
Софија - 147 км

Положај Општине у Републици Србији



Б ) ДЕМОГРАФСКИ ПОДАЦИ

У општини Књажевац живи 37.172 становника, од чега 19.705 у граду (подаци из последњег 
пописа становништва 2002.године). Просечна густина насељености је 31 становник по км2, што 
је сврстава у ретко насељене општине. 

 Старосна  структура  становништва  је  неповољна.  Према  попису  из  2002.  године  15,79% 
становништва је старости до 15 година, радно способно становништво (од 15 до 65 година) је 
55,86%, а 28,35% чини старо становништво.  Ситуација је још неповољнија на селима. Учешће 
старог становништва се креће од 15,09% у граду Књажевцу, до 92,31% у Божиновцу. Ситуација 
је поготову поражавајућа у брдско – планинским селима: Алдинац, 88,46%,  Бели Поток 75,72%, 
Видовац 68,89%,  Габровница 80,00%, Горња Соколовица 65,85%, Дејановац 81,48%, Јаловик 
Извор 67,23%, Јања 64,86%, Кандалица 73,08%, Старо Корито 76,47%, Шарбановац 80,00%. 

Просечна старост у општини Књажевац је 47,3 године. Индекс старења је 215,53.  Просечна 
старост  у  округу  је  45,19  а  идекс  старења  168,19.  У  Републици  је  ситуација  знатно  боља, 
просечна старост је 40,57 а индекс старења 100,62. Индекс старења је већи само у следећим 
најнеразвијенијим општинама: Гаџин Хан, Бабушница, Сврљиг и Црна Трава.

По етничкој  припадности,  према попису из 2002. године, становништво је скоро искључиво 
српско (96,79%).  Најзаступљенија  мањина  је  ромска  национална  мањина   са  1,22% (извор: 
попис становништва 2002.). Процењени број ромске популације је знатно већи. 

                   Табела 1. Кретање броја становника у периоду од 1981- 2002

Подручје 
плана/општина/тип 

насеља
1981 1991 2002

1991.
нова мет.

2002.
нова мет.

Општина 
Књажевац 48789 44036 38044 43551 37172

Градска 16665 19705 19941 19523 19351

Остала 32124 24331 18103 24028 17821

На основу података Пописа 2002. Године од укупног броја становника већи је удео градског 
становништва (52,1%). Од  85 сеоских насеља у периоду 1981-1991.године, само је Трговиште 
повећало број становника, док су сва остала смањила, а 9 њих чак за половину. У периоду од 
1991-2002.године, село Репушница остало је без становништва.

Проблем „биолошке депопулације“ сеоских насеља је алармантан јер је негативан природни 
прираштај  највећи  у  Републици.  Миграциони  салдо  је  за  град  Књажевац  у  последњем 
пописном  периоду,  1991-2002.године  био  позитиван,  али  апсолутни  пораст  становништва 
негативан, због негативног прираштаја.



Табела 2.  старосне структуре младих, према попису из 2002.

Старосна доб
Укупно

15-19 20-24 25-29

Уkупно 37172 1831 1943 2001

М 18033 943 1067 1076

Ж 19139 888 876 925

Из табеле произилази да је по попису из 2002. године било укупно 5.775 младих. С обзиром на 
тренд  депопулизације  и  повећаног  индекса  старења  можемо  претпоставити  да  је  данас 
младих још мање.

В ) ИСТОРИЈА ОПШТИНЕ

Турци  су  овај  крај  освојили  1396.године  и  припојили  га  Видинском пашалуку.  Из  времена 
турске власти има мало података. Запис из XVII века ближе бележи ондашњи Гургусовац као 
војно утврђење са палисадима и топом, са 46 турских и 120 хришћанских кућа. Први српски 
устанак књажевачки крај је захватио 1807. године, када је Хајдук Вељко напао Гургусовац, али 
га није могао заузети, све до српско-руске Књажевачки крај је насељен у време праисторије, о 
чему  сведоче станишта  у  Бараници, Шкодрином  пољу, Дубрави  и  др,  пећински  цртеж 
коњаника у Габровници и други многобројни археолошки налази. Антички хроничар Плиније (II 
век н.е.) бележи овај простор као део римске провинције Мезија у којој живе Мези, Трачани, 
Дарданци, Трибали, Тимахи,  који  су  симбиозом  са  словенским племенима  формирали 
овдашње  староседелачко  становништво  Тимочана, звано  Путуклије. Цртеж  коњаника  у 
Габровници Римско  утврђење  Timacum  minus  код села  Равна,  са  откопаним  бедемима, 
деловима цивилног насеља, богатом некрополом, објашњава период историје књажевачког 
краја  до  времена  средњег  века. У  самом  граду  су  пронађени  остаци  и  другог познатог 
касноантичког града Timacum maius. У римској путној карти из IV века Књежевац је записан под 
називом Timaco Maiori, насеље које је настало на темељима утврђења Велики Тимок на брду 
Зданије (садашња  црква  „Свети  Ђорђе“).  Timacum  minus, римско  утврђење,  I  –  VI  век Из 
периода  средњег  века  потичу градови  Равна  и  Кожељ,  црква Свете Богородице  у  Горњој 
Каменици и манастир Свете Тројице у Доњој Каменици, грађене у XV веку, као и први траг 
имена Гургусовац. У старијој литератури ово насеље назива се Колумбија, долази од латинске 
речи цолумба,  што  значи  голубица  и  прави превод  Голубац,  мада  за  овај  назив  нема 
археолошких  и  писаних  потврда.  Упоредоса  њим  употребљавао  се  веома  дуго  и назив 
Гургусовац,  под  којим  именом  се помиње  у  турским  пописима  из  1455. године.  Народна 
легенда каже да је ово ме добио по голубима гривашима.

 После српског пораза на Чегру, Турци поново освајају Гургусовац. Падом Србије 1813. године, 
пао је и Гургусовац, који је поново био прикључен Видинском пашалуку, све до ослобођења од 
Турака и припајања матици Србији 1833. године. Граду је остала Гургусовачка кула, злогласни 
затвор за политичке затворенике, познатији као „Српска Бастиља“. Кула је запаљена наредбом 
Књаза Милоша Обреновића, па су грађани, њему у част, 1859. Године променили име града у 
Књажевац. Тешке економске прилике после рата, расписивање нових пореза за пругу Београд 
– Ниш и наоружање војске, као и непосредно политичко стање у земљи, довело је до Тимочке 
буне 1883. године. Непосредан повод за буну био је прикупљање оружја од народне војске, те 



је буна захватила и Књажевац и књажевачки округ у октобру 1883.године, а један од покретача 
буне је књажевчанин Аца Станојевић.

Књажевчани су се показали као добри борци кроз све ратове који су

захватили  ове  крајеве,  као  Српско-бугарски  рат,  Балкански,  Први  светски  рат.  Приликом 
повлачења  српске  војске  1915.  године,  Књажевчани  су  се  посебно  истакли  у  борбама  за 
одбрану Београда. XIV пук у саставу II армије приликом пробоја Солунског фронта 1918. године 
као предходница прешао је Дрину и први ушао у Сарајево и стигао до Јадранског мора, а по 
завршетку рата застава XIV пука је одликована Карађорђевом звездом. 

Период  између два  рата  ће  остати  упамћен  по  приметном  развитку књажевачке  општине, 
отварању разноврсних  занатских радњи и радионица,  као и  први индустријски капацитети: 
кожара, циглана, вински подрум, тако да Књажевац добија све елементе градске средине.

Други  светски  рат  у  Књажевцу  је  започео  демонстрацијама  против потписивања  пакта  о 
приступању Југославије Тројном пакту 25-27 марта 1941. године и окупацијом града 11. априла 
1941. године од стране Немачке и окупације Буџака од стране Бугарске. После дугих борби са 
Бугарима  и  Немцима,  Књажевац  је коначно  ослобођен  10.  октобра  1944.  године. Убрзан 
развитак  почиње 1960.  године када се изграђују  и  Индустрија конфекције  „Бранка Динић“, 
Фабрика обуће „Леда“,  Индустрија трактора и машина ИМТ, Тимочка индустрија намештаја 
„Тина“, а вински подрум прераста у ППК „Џервин“.Из свега проистиче да је период од 1970. до 
1985.  године  најзначајнији  у досадашњем  развоју  Књажевца  и  то  по  свим  елементима 
привредног и друштвеног развоја. У том периоду подигнути су објекти по којима се препознаје 
Књажевац, а то су: Дом кулутре, Дом здравља, Предшколска установа са мрежом вртића, више 
стамбених блокова, а што се тиче културне јавности Књажевац је најпознатији порепубличкој 
смотри,  Фестивалу  културе  младих  Србије,  који  је  успостављен1962.године,  а  који  траје  и 
данас.

Г ) ПРИВРЕДА ОПШТИНЕ

По степену економске развијености, Књажевац припада неразвијеним општинама ( међу 40 
најнеразвијених општина у РС), а 2004.године општина је проглашена девастираним подручјем 
(  Одлука  о  одређивању  девастираних  подручја  РС  –  Сл  Гласник,“  бр.  63/2004,  20/2006  и 
91/2006)

Просечна зарада у општини Књажевац је у децембру 2009.године износила 19.806,00 РСД и 
представљала  је  53,83%  просека  РС,  и  свега  67,89%  просека  Зајечарског  округа.  По  нивоу 
зарада,  Књажевац  заузима  159.место  у  Србији  што  довољно  говори  о  степену  економске 
развијености општине.

Носиоци економског развоја општине у другој половини прошлог века су била велика 
предузећа: фабрика мотокултиватора “ИМТ”, Фабрика обуће “Леда”, Конфекција “Бранка 
Динић”, Фабрика намештаја “Тина” и ППК “Џервин” која су уједно и запошљавала значајан 
број људи у општини. Ова предузећа након процеса приватизације и реструкуирања или нису 
више активна или нису више носиоци економског развоја, што је условило пад целокупне 
економске активности у општини. Изузетак је некадашња Фабрика обуће „Леда“, која данас 
послује као „Falc East“ и која је један од највећих извозника у Србији. Сектор малих и средњих 
предузећа није до краја био способан да компензује пад привредних активности нити да 
апсорбује вишак радника који су у процесу реструктуирања остали без посла.

Ипак, сектор малих и средњих предузећа се показао одрживим, тако да се његов напредак
свакодневно примећује.Садашње карактеристике привреде Књажевца су недовољно 
развијена предузетничка клима, спори процес реструктуирања великих предузећа, недостатак 



знања и менаџерског кадра, недостатак нових производних технологија, ниска продуктивност 
и недостатак финансијских средстава за развој што резултира у спором економском развоју 
општине.

Упркос проблемима, број привредних друштава у општини Књажевац бележи константан раст 
у последњих 10 година. У односу на 1999. када је било регистровано око 150 предузећа, тај 
број је порастао на око 200 у децембру 2008. Уколико се посматрају и установе и друштвене
организације, онда је тај број скоро три пута већи и на дан 31.12.2008. износио је 579. Исти 
тренд се дешава и када су у питању самосталне радње. Њих је у 1999. години било 593, а у 
јануару 2009. – 674.

Табела 7. Број привредних друштава у општини Књажевац према делатности (стање  
31.12.2008.)

                                                          Укупно                       579
Индустрија и рударство 31 31
Пољопривреда и рибарство 12 12
Шумарство 2 2
Водопривреда 1 1
Грађевинарство 4 4
Саобраћај и везе 1 1
Трговина 57 57
Угоститељство и туризам 3 3
Занатство и личне услуге 4 4
Стамбено-комуналне делатности 3 3
Финансијске и друге услуге 17 17
Образовање и култура 79 79
Здравство и социјална заштита 7 7
Здравство и социјална заштита 7
Друштвено-политичке заједнице и организације 178 178

Самосталне радње у општини запошљавају око 1.300 радника. Највећи број, односно 175
21 предузећа се може сврстати у категорију малих предузећа (до 50 запослених). У општини,
међутим, функционише и 20 средњих (50-250 запослених) и пет великих предузећа (преко 250
запослених).  У  структури  привреде  општине  доминантно  место  и  улогу  има  приватно 
власништво. Текстилна,  обућарска  и  прехрамбена  индустрија  су  тренутно  најважније 
привредне гране.
 асположиви природни ресурси, међутим, нису довољно искоришћени. Учешће угоститељства 
и туризма у структури запослених и у стварању народног дохотка је свега око 1,6%. Развојним
плановима и програмима је предвиђен значајан развој туризма на подручју Старе Планине на 
којој у овом тренутку постоје скромни туристички капацитети. Слична је ситуација и са топлим 
извором лековите воде „Бањица”. Због тога се у наредном периоду предвиђа да туризам, као 
и сектор услуга постану носиоци привредног развоја општине.
На  територији  општине  производну  делатност  обавља  и  неколико  предузећа  која  су 
регистрована на територији других локалних самоуправа, те се резултат њиховог пословања не 
исказује у билансима који се односе на Књажевац, али ова предузећа имају значајну улогу у 
запошљавању и економском развоју општине. Приватни предузетници имају своје удружење 
предузетника.



2.2 Болести зависности – опис ситуације

а) Подаци из релевантних институција

На  основу  истраживања  Министарства  здравља  у  оквиру  пројекта  “Процена  злоупотребе  дрога  у 
Србији” спроведеног са младима до 16 година, дошло се до података да је 58% учесника већ попушило  
прву цигарету, а да у сваком разреду има најмање три ученика који пуше до 20 цигарета дневно и 
више. 93% учесника је већ пило алкохолна пића, а сваки трећи сматра да је конзумирање алкохола 
крајње пожељно понашање. Алкохол се конзумира у дискотекама (24%), у кућама пријатеља (19%), али  
и код сопствене куће (15%).

Према  извештају  о  стању  јавне  безбедности  на  подручју  општине  Књажевац  у  области 
наркоманије  у  2008,  2009  и  2010.години,  проблематика  наркоманије  –  неовлашћене 
производње,  држања  и  стављања  у  промет  опојних  дрога,  неовлашћеног  коришћења  и 
омогућавања уживања опојних дрога и уопште криминалитета везаног за дрогу, постаје све 
израженија и на подручју  општине Књажевац.  Мада број  кривичних дела вазаних за дрогу 
варира, из годину у годину фактички расте, што се може видети у датом графикону. 

slika br.2 - dinamika kretanja krivičnih dela u vezi sa drogom

У порасту је и број извршилаца кривичних дела, односно уживалаца опојних дрога, као и број 
заплена  и  количина  заплењених  опијата.  Такође,  расте  број  кривичних  дела  која  врше 
регистровани наркомани, односно лица која се јавњају као извршиоци кривичних дела у вези са 
дрогом.  Сви  ти  подаци  говоре  о  распрострањености  наркоманије  и  на  подручју  Полицијске 
станице у Књажевцу. ( слика број.2 )

У периоду од почетка 2008. до краја 2010.године, на подручју општине Књажевац извршено је 
укупно  69  кривичних  дела  у  вези  са  дрогом,  односно  кривичних  дела  из  члана  246 
( неовлашћена производња, држање и стављање у промет опојних дрога), 246А ( неовлашћено 
коришћење опојних дрога) и члана 247. ( омогућавање уживања опојних дрога).

Од овог броја кривичних дела највећи број је из члана 246  ( неовлашћена производња, држање 
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и  стављање  у  промет  опојних  дрога),  -  укупно  49,  затим  из  члана  246.А  (  неовлашћено 
коришћење опојних дрога) - 19 кривичних дела, док је из члана 247. ( омогућавање уживања 
опојних дрога).само једно кривично дело.

    

                            

Слика  бр.3.  –  Преглед  извршених 
кривичних  дела  у  вези  са  дрогом  у 
периоду од 2008.до краја 2010.године

За  наведени  број  (  69) 
кривичних  дела  надлежним 
тужилаштвима  укупно  је 

пријављено 7'0 извршилаца. Међутим, међу извршиоцима има и повратника – лица која су у 
овом периоду два или више пута пријављени за кривична дела у вези са дрогом, тако да јесу 
изршиоци ових 69 дела заправо 52 различитих лица.

Слика бр 4. – Преглед извршилаца кривичних дела у вези са дрогом у периоду од 2008. до краја 
2010.године

У моменту извршења кривичних дела , старосна структура извршилаца је била следећа:

-2008.године                                                       -2009.године                                                  -2010.године

- од 15-18 година – 1 извршилац          - од 19-25 година – 5 извршалаца            -од 14-18 година – 1 извршилац

- од 19-25 година -  8 извршилаца        - од 25-30 година – 7 извршилаца           - од 19-25 година – 8 извршилаца

-од 25 -30 година – 9 извршилаца        - од 31 – 36 година- 4 извршилаца          - од 25- 30 година –9 извршилаца

- од 31-36 година – 6 извршилаца                                                                                  - од 31- 36 година  -6 извршилаца

- од 37-45 година – 2 извршиоца            -                                                                        -од 37-45 година – 2 извршиоца

У периоду од почетка 2008. до краја 2010.године, полицијски службеници Полицијске станице у 
Књажевцу реализовали су 67 заплена опојних дрога ( 2008-20; 2009- 18; 2010 – 27 заплена)      

Укупно  је  заплењено  6649,18  гр  опојних  дрога  ,  као  и  207  таблета,  са  листе  психоактивних 

Година Укупно КД из чл.246, 246А и 247.

Кривичног Законика

2008.                      28

2009.                      16

2010.                      25

Укупно                      69

Година Укупно извршилаца КД 

У вези са дрогом

2008.                     28

2009.                     16

2010.                     26

Укупно                     70



супстанци.

Врсте дроге 2008.год 2009.год. 2010.год. Укупно

Хероин   76,6 гр 0.65 гр  48, 9 гр 126.15 гр.

Марихуана 773,01 гр 2225,46 гр. 3524,56 6523,03 гр.

Укупно 849,61 гр 2226,11 гр 3573,46 гр 6649, 18 гр

Таблете 10 ком. 55 ком. 142 ком. 207 ком.

Слика бр.5- Количина и врста одузете дроге

Картотека  одсека  за  неурологију  и  психијатрију  поседује  70_ак  картона  пацијената  са 
дијагнозама  Ф10 (  ментални  поремећај  и  поремећај  понашања  узрокован  употребом 
алкохола )_Ф19 (ментални поремећај  и поремећаји понашања узроковани употребом више 
психоактивних ствари и других дрога)  .  У току 2010 године на стационарном лечењу у СПБ 
Г.Топоница било је 20 пацијената.Статистичка служба Зц Књажевац једине податке које има 
везано за болести зависности је број првих прегледа пацијената у одређеној години , те је тако 
тај  број за 2008 г збирно по службама (општа медицина, медицина рада , дечји и школски 
диспанзер) износио 74, за 2009 г _ 70 , а за 2010 _ 64 првих прегледа. Наведени подаци никако 
не значе да је  број зависника смањен већ да је свесност о потреби лечења све мања. Сведоци 
смо  самоубиства  малолетника  под  утицајем  дроге  ,  покушаја  самоубиства  и  све  више 
поремећаја  у  понашању  тј  насиља  у  породици  и  друштву  као  по  правилу  под  утицајем 
психоактивне супстанце.

б) Подаци из реализованих истраживања 

Током  маја и септембра месеца 2011. године  спроведено је истраживање  на тему болести 
зависности  међу  школском  децом  и  омладином  на  територији  општине  Књажевац. 
Истраживање је спроведено од стране  Канцеларије за младе у Књажевцу.

       Општи циљ истраживања био је да се дође до података о распрострањености болести 
зависности међу ученицима завршних разреда основних школа и ученицима средњих школа 
на територији општине Књажевац,  на основу  којих би могле да се  планирају  одговарајући 
едукативни програми и предузму одговарајуце мере у циљу сузбијања болести зависности.
Специфични циљеви истраживања:

- утврдити колико времена дневно млади проводе за компјутером (играјући видео игре, 
колико времена проводе на друштвеној мрежи Фејсбук)

- утврдити проценат пушача међу младима,
- утврдити који проценат младих и колико често конзумира алкохол,
- утврдити који проценат младих користи психоактивне супстанце,
- утврдити који проценат младих посећује кладионице и учествује у коцкарским играма.

Истраживање је спроведено на репрезентативном узорку ученика завршних разреда 
основних школа и ученика средњих школа на територији општине Књажевац, узраста од 14 до 



19 година. Од укупног броја младих који чине популацију ученика, узорак је обухватио  424 
ученика  из  три  основне  (ОШ  ’’Дубрава’’,  ОШ  ’’Димитрије  Тодоровић  Каплар’’,  ОШ  ’’Вук 
Караџић’’) и две средње школе (Техничка школа и Гимназија).

Део упитника намењен је прикупљању података о зависности од цигарета. Резултати су 
показали  да  се  у  целокупном  узорку  само  11,9  %  ученика  изјаснило  као  пушачи,  што  је 
релативно мали број у односу на укупан број испитаника. Када се погледа проценат пушача у 
односу  на  пол,  16,5%  испитаних  припада  мушкој,  док  8,3%  припада  женској  популацији. 
Највећи проценат пушача налази се међу ученицима старијих разреда средњих школа, 21,4%. 
Као разлог због којег су одлучили да пробају цигарете, највећи број испитаних, 41%, навео је да 
су то урадили због друштва, 20,5% испитаних цигарете је пробало из радозналости, док за 38,5 
%  испитаника  не  постоји  посебан  разлог.  Резултати  такође  показују  да  је  највећи  део 
испитаника  који  су  се  изјаснили  као  пушачи  цигарете  пробало  око  своје  15.  године,  и  да 
дневно испуши више од пет цигарета.

На  основу одговара испитаника у делу упитника који је намењен прикупљању података 
о  зависности  од алкохола,  добијени су  следећи резултати.  Од целокупног  броја  испитаних 
ученика,  85,9  % је  пробало  алкохол,  при томе највећи део испитаника,  48%,  пре своје  12.  
године, што не треба да чуди уколико се у обзир узме друштвена средина у којој живимо, која 
донекле  и  подстиче  овакав  облик  понашања  међу  децом  и  омладином.  Велики  проценат 
испитаних алкохол конзумира пар пута месечно, 30,1%, неколико пута недељно 9,4% ученика, 
док  1,3%  ученика  алкохол  конзумира  готово  свакодневно.  Као  главни  разлог  за  то  28,5% 
испитаника наводи утицај друштва, иза чега следи 20,7% оних који алкохол конзумирају због 
расположења.   Посматрано  у  односу  на  пол,  86,3%  испитаника  који  су  пробали  алкохол 
припада  мушком  делу  популације,  док  85,6%  припада  жеснком  делу.  Међу  мушкарцима 
највећи је проценат оних који алкохол конзумирају неколико пута месечно, 34,5%, док међу 
девојчицама највећи део испитаних, 35%, алкохол конзумира неколико пута годишње. Алкохол 
не конзумира 26% испитаника.

Прикупљени подаци који говоре о зависности младих од психоактивних супстанци показују 
следеће.  На  питање  да  ли  су  пробали  неку  врсту  дроге,  5,2%  испитаних  одговорило  је 
потврдно, а као главни разлог 62,5 % ученика наводи да су дрогу пробали из радозналости, док 
се 12,5% одлучило да дрогу проба на наговор друштва. Од оних који су пробали неку врсту 
дроге, 0,5% дрогу конзумира неколико пута годишње, док 0,2% дрогу конзумира неколико пута 
месечно. У односу на пол, 6,7% испитаника који су пробали неку врсту дроге припада мушком, 
док  3,9%  припада  женском  делу  популације.  Као  меру  за  сузбијање  злоупотребе 
психоактивних  супстанци,  највећи  део  испитаника  наводи  строжу  контролу  родитеља  и 
полиције, 17,6%. Иза тога следе боља едукација младих, 11%, и мера издржавања затворске 
казне, 3,4%.

Картотека  одсека  за  неурологију  и  психијатрију  поседује  70_ак  картона  пацијената  са 
дијагнозама Ф10( ментални поремећај и поремећај понашања узрокован употребом алкохола )
__Ф19. (ментални  поремећај  и  поремећаји  понашања  узроковани  употребом  више 
психоактивних  ствари и других дрога)   У току 2010 године на стационарном лечењу у СПБ 
Г.Топоница било је 20 пацијената.Статистичка служба Зц Књажевац једине податке које има 
везано за болести зависности је број првих прегледа пацијената у одређеној години , те је тако 
тај  број за 2008 г збирно по службама (општа медицина, медицина рада , дечји и школски 
диспанзер) износио 74, за 2009 г _ 70 , а за 2010 _ 64 првих прегледа. Наведени подаци никако 
не значе да је  број зависника смањен већ да је свесност о потреби лечења све мања. Сведоци 



смо  самоубиства  малолетника  под  утицајем  дроге  ,  покушаја  самоубиства  и  све  више 
поремећаја  у  понашању  тј  насиља  у  породици  и  друштву  као  по  правилу  под  утицајем 
психоактивне супстанце.

в) Наративни опис ситуације 

Имајући  у  виду  сазнања  о  све  раширенијој  појави  злоупотребе  психоактивних  супстанци, 
намеће  се  потреба  за  реализовањем  континуираних  и  синхронизованих  превентивних 
активности.  Досадашња  сазнања  указују  на  то  да  ученици,  иако  поседују  информације  о 
психоактивним супстанцама, не поседују дубоко разумевање проблема зависности, због чега и 
не  мењају  своје  понашање,  нити  имају  адекватно  изграђене  ставове  о  здравим  стиловима 
живота и дугорочним ефектима злоупотребе. Ученици су отворени за експериментисање са 
супстанцама, док истовремено нису у довољној мери свесни ризика који тиме преузимају.

Адолесценција  је  период  у  развоју  младих  када  се  усвајају  и  пробају  различити  облици 
понашања између осталог и они који могу бити штетни по здравље и чије последице могу 
утицати на њихов каснији живот. Управо из тих разлога младима је неопходно омогућити да у 
процесу одрастања постану одговорнији према својим обавезама и здрављу. Картотека одсека 
за неурологију и психијатрију поседује 70_ак картона пацијената са дијагнозама Ф10( ментални 
поремећај  и  поремећај  понашања  узрокован  употребом  алкохола  )___Ф19(ментални 
поремећај  и  поремећаји  понашања  узроковани  употребом  више  психоактивних  ствари  и 
других  дрога).  У току  2010  године  на  стационарном  лечењу  у  СПБ  Г.Топоница  било  је  20 
пацијената.Статистичка  служба  Зц  Књажевац  једине  податке  које  има  везано  за  болести 
зависности је број првих прегледа пацијената у одређеној години , те је тако тај број за 2008 г 
збирно по службама (општа медицина, медицина рада , дечји и школски диспанзер) износио 
74, за 2009 г _ 70 , а за 2010 _ 64 првих прегледа. Овај број прегледа ипак не одражава реалну 
тежину проблема лечења, а нарочито није показатељ учесталости и раширености проблема 
зависности. Код младих је запажена слаба мотивација за започињање лечења, а лечење се 
најчешће  реализује  под  притиском  породице.  Неистрајност  у  лечењу,  лако  одустајање  од 
лечења и кратка апстиненција, висок степен рецидива, рад на афирмисању лечења нарочито у 
фази  штетне  злоупотребе,  неки  су  од  показатеља  тренутне  ситуације  у  општини.  Значајна 
компонента  у  формирању  ставова  код  младих  свакако  представљају  информације  о 
психоактивним супстанцама које утичу на мењање свести, расположења и личности (никотин, 
алкохол, дроге…).

Емоционално  незрела  и  неинформисана  деца,  нарочито  она  узраста  основношколског 
образовања,  лако постају  зависници, а пут од незнања,  радозналости,  експериментисања и 
пробе,  до  стања  зависности  је  кратак  и  танан.  Злоупотреба  ПАС  често  је  повезана  са 
негативном сликом о себи, лошом комуникацијом са околином, неразвијеном способношћу 
суочавања са проблемима, што доводи до неадекватног одолевања негативним социјалним 
притисцима од стране вршњачке групе. Стога, изузетна одговорност лежи на запосленима у 



основним  школама,  почев  од  директора,  психолошко-педагошких  служби,  учитеља  и 
наставника.

Такође,  породична  подршка  и  заштита  је  неопходна,  посебно  у  фази  адолесцентног 
осамостаљивања. Породица мора да пружи подстицаје за тражење и изналажење путева на 
које се усмерава млади човек.  Чињеница да млади прихватају хемијску подршку супстанци као 
сурогат одбране од личне, али и породичне дисфункционалности, указује и на то да породица 
често не успева на прави начин, или нема довољне капацитете, да одговори на развојну кризу 
свог  детета.,  јер  одрасли  често  не  праве  разлику  између  понашања  карактеристичног  за 
адолесценте и понашања младих особа које користе психоактивне супстанце.

Околина  најчешће  не  разуме  проблеме  везане  за  наркоманију.  Ставови  су  углавном 
стереотипни: то не може да се догоди њиховој деци, институције имају став да не постоји воља 
за сарадњом код родитеља итд. Грађани такође имају мишљење да је лош тзв. оперативни рад 
полиције, немају поверења у инспекторе, не желе себе да уплићу и изнесу информације које 
имају, боје се за себе, „да не процури информација“ и слично. Са друге стране, опремљеност и  
обученост  директних  радника  на  пословима  сузбијања  наркоманије  је  на  ниском  нивоу  и 
потребно ју је унапредити. 

Из наведеног се закључује да је ситуација веома сложена и захтева хитно алармирање свих 
организација,  институција и јавног мњења у циљу ангажовања свих друштвених ресурса на 
сузбијању и превенцији злоупотребе ПАС. Недовољна кадровска и техничка опремљеност пре 
свега  полицијске  станице  у  Књажевцу  условљава  недовољан  број  откривених  извршилаца 
кривичних дела везаних за опојне дроге, на основу процена у којем се обиму ова кривична 
дела чине. Оваква ситуација се директно одржава на повећање могућности приступа опојним 
дрогама  од  стране  већ  регистрованих  уживалаца,  као  и  на  опасност  повећања  броја 
уживалаца.

Не можемо прецизно рећи колико зависника има у  општини  Књажевац.  Оно што се  јасно 
уочава јесте да се велики број зависника регрутује у извршиоце кривичних дела. Након што 
лице постане зависник, неопходан му је новац за куповину наркотика сваког дана. Након што 
потроши  сав  новац  који  поседује,  узима  новац  из  своје  породице,  продаје  ствари  и 
драгоцености из куће, а након тога почиње да врши кривична дела како би дошао до новца. 
Одређен број зависника почиње да се бави препродајом наркотика и на тај начин долази до 
новца. У оба случаја зависник врши кривична дела,  док је из овога искључен само мали број 
богатих  зависника.  Општина  Књажевац  и  Тим  за  израду  Акционог  плана  за  превенцију  и 
сузбијање болести зависности су анализирајући ову ситуацију донели одлуку да учине први 
корак  на  решавању  овог  проблема  кроз  израду  и  спровођење  овог  стратешки  важног 
документа.  Гледано  у  будућност,  превентивно  деловање  усмерено  ка  младој  популацији 
смањиће број могућих зависника, а самим тим и број потенцијалних извршилаца кривичних 
дела. Повећано расветљавање кривичних дела које врше лица под дејством ПАС или лица која 
се  баве  препродајом  наркотика  омогућено  је  набавком  одговарајуће  опреме,  едукацијом 
полицијских  службеника  и  умрежавањем  институција  на  локалном  и  регионалном  нивоу. 
Самим тим, побољшаће се безбедносна ситуација и смањити доступност наркотика. Наравно, 
свесни смо чињенице да је могуће да наркотици поскупе на овом тржишту и да ће се због тога 
повећати број кривичних дела, тј. због потребе за већом количином новца за куповину.



Према евиденцијама Полицијске станице у Књажевцу, за претходних три  година, највећи број 
кривичних дела врше лица која су зависници од наркотика. Евидентирано је око 52 различитих 
лица од којих су велики број и  зависници, а извршили су кривична дела. У овом трогодишњем 
периоду лица која су регистрована као наркомани, осим кривичних дела у вези дроге, 
извршила су на подручју Књажевца и 18 других дела- 6 крађа, 7 тешких крађа, 1 разбојништво 
итд.Најчешћа кривична дела су имовински деликти или кривична дела у вези са продајом, 
производњом и омогућавањем уживања ПАС. Број уживаоца ПАС који врше кривична дела је 
сваке године све већи, уз велики број повратника. 

Због оваквог стања у општини и великог броја нерешених кривичних дела, неопходно је 
обезбедити континуирано техничко опремање служби које се баве откривањем извршилаца 
кривичних дела на основу трагова, и то опремом за детекцију наркотика и опремом за 
прикупљање и обраду трагова који настају извршењем кривичног дела. Ово води ка 
ефикаснијем и бржем откривању извршилаца кривичних дела. Опрема за брзу детекцију 
наркотика је обезбеђена и води ка тренутном утврђивању хемијског састава супстанце 
пронађене код осумњиченог лица, чиме се убрзава кривични поступак.

У психолошком смислу највећи број зависника регрутује се из групе која има преморбидне 
(пренаркоманске)  особине:  ниска  толеранција  на  фрустрацију,  константно  осећање  ниже 
вредности,  доживљај  страха,  несигурност  и неадекватност  у  контакту са другима,  емотивна 
зависност,  константно  осећање  досаде,  незрелост.  Дакле  доминирају  особе  из  групе 
неуротских поремећаја, поремећаја личности , поремећаја расположења (депресија).

У  социолошком  смислу  кључна  је  улога  породице.  Постојање  алкохолизма,  никотинизма, 
злоупотребе  дрога  у  породичној  историји,  поремећаји  комуникације  између  чланова 
породице,  недовољно јасна породична правила у вези са коришћењем ПАС, запостављање 
деце као и претерана брига могу бити значајни фактори ризика за злоупотребу ПАС код деце. 
Свакако да се не сме занемарити ни улога шире друштвене заједнице – економска, социјална 
криза,  криза  морала  праћена  високом  стопом  криминала,  закони  и  норме  заједнице  који 
толеришу употребу дрога , доступност дрога и алкохола. Процес децентрализације је довео до 
тога да је дрога лако доступна и њена злоупотреба сада није реткост ни у сеоској средини.

Из медицинског аспекта, у смислу лечења и третирања хероинске зависности, примењује се 
третман  који  у  првој  фази  подразумева  лишавање  од  супстанце  која  изазива  зависност  уз 
терапију медикаментима која олакшава апстиненцијални синдром. Терапија се спроводи уз 
сарадњу  и активно учешће чланова породице. Након фазе детоксикације и провере присуства 
опијата  тестом  на  ПСА  у  мокраћи,  уколико  је  тест  негативан  у  терапију  је  могуће  увести 
опијатске антагонисте (Налореx) уколико пацијент прихвати, с   обзиром да се лек у целости 
плаћа и да није ни мало  доступан. У  нашој  установи се  не спроводи метедонски програм. 
Пацијенти који испуњавају критеријуме за метадонску терапију по оцени комисије психијатара 
у  КЗЗМЗ  у  Ниш  упућују  се  у  дневну  болницу  психијатријске  службе  у  Зајечару. Најчешће 
долазимо у контакт са зависницима у служби Хитне помоћи када траже нашу помоћ у стањима 
акутне  интоксикације,  предозираности  или  апстиненцијалној  кризи  услед  недостатка 
супстанце.  У   ординацију  долазе  углавном  под  притиском  чланова  породице  или  закона 
најчешће због насиља у породици. 



г ) Ресурси

Људски – Стручан кадар из институција и стручан кадар ангажован у пројектима.

 На  пословима  сузбијања  наркоманије  у  ПС  Књажевац  не  постоји  довољан  број 
систематизованих радних места. Постојећим правилником о систематизацији радних места у 
МУП РС није систематизовано радно место инспектора за сузбијање наркоманије у Полицијској 
станици у Књажевцу.  Реална потреба за тим радним местом постоји.  Тренутно се проблем 
правазилази ангажовањем инспектора распоређених на другим пословима сузбијања општег 
криминалитета и других полицијских службеника за рад на сузбијању наркоманије.

Обученост  полицијских  службеника  није  на  одговарајућем  нивоу,  у  складу  са  методама  и 
опремом, транспортом и "алатима" које користе дилери дроге. 

Потпуно  употребљиве  ресурсе  представљају  и  психолошко-педагошке  службе  основних  и 
средњих школа, наставници биологије који су обучени на адекватним семинарима, наставници 
верске наставе, лекари специјалисти за лечење болести зависности. Ученици који су прошли 
обуке за вршњачке едукаторе, као и разне семинаре за превенцију болести зависности. 

У оквиру  Центра  за  социјални  рад   употребљиве  ресурсе  представљају  стручни  радници 
службе за заштиту деце и младих као и стручни кадар саветовалишта за брак и породицу.  
Посебни  тимиви  који  би  се  бавили  овом  проблематиком  у  ЦСР  не  постоје,  али  је  могуће 
формирање тима у оквиру рада  служби ЦСР. Профили стручног кадра који би се бавио овом 
проблематиком састојао би се од психолога, педагога и андрагога. Недостајући људски ресурс 
у тиму кога сматрамо изузетно важним за бављење овом проблематиком јесте дипломирани 
правник.  Улога  правника  је  значајна  у  делу  пружања  правне  подршке  породици и  деци у 
случајевима  покретања  кривичних  поступака  према  малолетницима  као  и  у  превентивним 
активностима,  упознавања  са  ресторативним  правом,  васпитним  мерама,  промовисање 
дечијих права и низ других активности. 

Искуства лица која су учествовала у пројектима представљају значајан ресурс који доприноси 
бољем планском процесу и квалитетном спровођењу планираних активности.  

Технички  –  Средства  за  рад  која  су  на  располагању  институцијама  и  организацијама.  
Степен опремљености за бављење овом проблематиком. ( извући поједине информације од  
муп)

Полицијску  станицу у Књажевцу карактерише  неадекватна техничка опремљеност,  али ипак 
прихватљива опремљеност рачунарима и компјутерском опремом, без одговарајуће опреме за 
документовање. Застарела техничка опрема не омогућава квалитетно прикупљање, обраду и 
чување  доказа  у  ПС  Књажевац.  Нема  никаквих   специјалних  средстава  за  откривање 
наркотика.  Лабараторијске  анализе  заплемењених  наркотика  врши  се  у  Београду.  Све  то 
наводи на закључак да је Полицијска станица у Књажевцу технички неопремљена за рад на 
сузбијању наркоманије.

Лечењем зависника у оквиру ЗЦ Књажевац бави се специјалистичко консултативна служба тј  
одсек  за  неурологију  и  психијатрију,  као и  примарна  здравствена  заштита  која  препознаје 
проблем  зависности  и  спроводи  мере  лечења.  Соматске  последице  зависности  лече  се  у 
оквиру  интернистичког  и  хируршког  одељења. Наведене  службе  спроводе  амбулантни 



третман зависника док за стационарно лечење не постоје услови те се пацијенти упућују у СПБ 
Г.Топоница или психијатријско одељење Зајечар,а веома мали број зависника одлази у Завод 
за болести зависности Београд. Програма за бесплатну поделу стерилних игала за сада нема. 
Оне се купују у апотекама по ниским (прихватљивим) ценама.

Средства за рад која су на располагању Центру за Социјални Рад и степен опремљености за  
бављење овом проблематиком. Просторија Дневног боравка опремљена је видео пројектором 
и  флип  чартовима  неопходних  за  реализацију  радионачарског  рада  или  презентације.  На 
располагању  је  и  раскалпајући  сто  за  стони-тенис  у  оквиру  реализације  слободних-
рекреативних  активности.  Недостајаћа  техничка  опрема  ових  просторија  односи  се  на 
компијутерску опрему и радионичарски материјал.

Имајући у виду да се у школама може вршити само едуковање младих у циљу превенције 
болести зависности, школе углавном располажу потребним материјално-техничким условима. 
То су: графоскопи, видео пројектори и рачунари, видео-рикордери и остала опрема.

Материјални  –  Просторни  капацитети  институција  и  организација  за  бављење  овом 
проблематиком.

Просторни капацитети криминалистичке технике ПС Књажевац су реновирани и омогућавају 
квалитетнији  рад  ове  службе као уз  коришћење  нове  опреме.  Овај  простор  је  погодан  за 
организовање различитих предавања и усавршавања, не само за полицијске службенике, већ 
за  све  партнере  који  се  баве  овом  проблематиком.  Поред  овог,  просторије  локалних 
институција и организација доступне су како за организацију предавања и састанака, тако и 
других промотивних догађаја.

Просторни  капацитети  Центра  за  Социјални  Рад. Центар  располаже  просторијама 
саветовалишта  и  простором  Дневног  боравка. Овај  простор  је  погодан  за  организовање 
различитих  радионичарских  превентивних  програма,  саветовања,  рада  са  децом  и 
родитељима,  предавања  али  и  усавршавања  за  све  партнере  који  се  баве  овом 
проблематиком. Просторије су доступне и за организацију предавања и састанака, и других 
промотивних догађаја.

Д) НАЦИОНАЛНИ, СЕКТОРСКИ И ЛОКАЛНИ ОКВИРИ

Национална стратешка документа

1. Стратегија за смањење сиромаштва у Србији

2. План акција за децу

3. Општи  протокол  за  заштиту  деце  од  злостављања  и  занемаривања,  Влада 
Републике Србије, август 2005. године

4. Национална  стратегија  реформе  правосуђа, усвојена  и  донета  од  стране 
Министарства правде у априлу 2006.г. по којој се на нов начин одређује положај и улога 



јавног  тужиоца.  Према  овој  стратегији  јавни  тужилац  није  само  извршни,  већ  и 
правосудни  орган  који  мора  бити  самосталан  у  свом  раду,  што  уствари  и  одређује 
његово место у правосудном систему и однос према другим гранама власти.

Препоруке  и  приоритетне  области  деловања  дефинисане  у  наведеним  стратешким 
документима,  пажљиво  су  размотрене  и  консултоване,  док  су  дефинисани  приоритети, 
циљеви и активности у акционом плану у потпуности са њима и усклађени.

Секторска стратешка документа

1. Стратегија развоја здравља младих у Србији

2. Посебни протокол о поступању полицијских службеника у заштити малолетних  
лица  од  злостављања  и  занемаривања,  Министарство  унутрашњих  послова, 
11.10.2006. – Протокол је потписан од стране министра и достављен свим Полицијским 
управама 

3. Посебни  протокол  за  заштиту  деце  у  установама  социјалне  заштите  од  
злостављања  и  занемаривања,  Министарство  рада,  запошљавања  и  социјалне 
политике, фебруар 2006. године. 

Наведена  секторска  стратешка  документа  односе  се  области  које  су  у  уској  вези  са 
превенцијом болести зависности као и са сузбијањем наркоманије, од здравства до реформе 
правосуђа. 

Општинска стратешка документа

1. Стратегија одрживог  развоја Општине Књажевац

2. Акциони план за младе 2010-2014

3. Стратегија о социјалној политици општине Књажевац

Акциони  план  за  превенцију  и  сузбијање  болести  зависности  у  складу  је  са  локалним 
стратешким документима. Акциони план за младе општине Књажевац препознала је проблем 
болести  зависности  и  дефинисала  исти  као  један  од  приоритетних  области  деловања  које 
захтевају  пажњу. У   процени су  наведени подаци  добијени од релевантних  институција  са 
територије општине Књажевац, попут Полицијске станице, Zdravstvenog centra, итд.

3. Стратегија и приоритети
Акциони план фокусиран је на примарну превенцију болести зависности, посебно се осврћући 
на наркоманију.  Овај  вид превенције има задатак да спречи настанак проблема везаних за 
узимање дрога. На основу процене стања и реалних потреба, стратегија акционог плана је и да 
створи  услове  за  друштвено  прихватљиву  другу  фазу  активности  која  ће  за  циљ  имати 
секундарну и терцијарну превенцију, односно активности који се односе директно на циљну 
групу самих зависника. Секундарна превенција има задатака што раније откривање особа које 
користе  ПАС  и  мотивисање  таквих  особа  да  престану  са  коришћењем,  док  терцијарна 
превенција има задатак да ублажи негативне ефекте настале због употребе дрога,  односно 
фокусира активности у правцу медикаментозног и психотерапијског лечења и рехабилитације. 

Акциони план је базиран на следећим принципима процеса:
 то  је  политички  процес  који  одликује  постојање  политичке  свести  неопходне  за 

усвајање и касније спровођење активности,
 транспарентност процеса планирања,



 примена партиципативног приступа у изради акционог плана,
 самоодрживост предложених механизама
 коришћење  доказа  и  познавања  проблема  из  области  болести  зависности  ради 

развијања циљева,
 међусекторска сарадња,
 коришћење примера добре праксе и сопственог искуства,
 перманентна анализа постигнутог у процесу планирања (позитивног и негативног),

као и на наведеним принципима услуга:
 доступност и квалитет услуга,
 компетентност и стално усавршавање пружалаца услуга,
 партнерство између свих институција и организација где год је то могуће,
 усклађеност услуга са стварним потребама,
 перманентно праћење активности и процена успешности,
 тренутни ефекти и дугорочна перспектива.

4. Приоритетне области и 
дефинисани циљеви
 На основу анализе ситуације и не постојања одговарајућих установа за лечење зависника на 
територији  општине  Књажевац,  Радна  група  за  израду  Акционог  плана   поставила  је  као 
приоритет превенцију злоупотребе ПАС и младу популацију узраста 14-19 година као циљну 
групу. Циљ је да младима јасно ставимо до знања куда води употреба наркотика, колико је 
употреба штетна по здравље,  да их усмеримо ка здравим стиловима живота. Такође, циљ је и 
да  подигнемо  свест  јавности,  породице  и  васпитно-образовних  установа  о  проблему 
наркоманије.

Анализа  и  истраживања  на  подручју  општине   Књажевац  у  последње  4  године  указују  на 
следеће:

- константан раст броја особа која користе дрогу,
- старосна граница првог контакта са дрогом је смањена (на 10-14 година),
- старосна граница лица која су постали зависници се смањила,
- повећан  је  број  кривичних  дела  која  врше  овисници,  посебно  пораст  тешких  дела 

(тешке крађе и разбојништва),
- повећан је број лица која продају дрогу, односно дрога је постала доступнија, нарочито 

малолетним лицима,
- увећан је број различитих врста и облика дрога, посебно разних врста и облика таблета, 

односно хемијских психоактивних супстанци и
- начини допреме наркотика се мењају, уз постојање стандардних метода (пакети брзе 

поште,  избацивање пакета  на договореним локацијама,  примопредаје  у току вожње 
итд).

Овај акциони план је први корак Локалне самоуправе у решавању проблема злоупотребе ПАС. 
Он предвиђа и следеће нивое,  лечења и социјализације зависника,  што ће бити урађено у 
следећем кораку, у посебном стратешком документу општине Књажевац.



Акциони  план  за  превенцију  и  сузбијање  болести  зависности  обухвата  три  приоритетне 
области које су дефинисане у складу са текућом ситуацијом у општини Књажевац,  као и са 
потребама грађана.

1. ЗАШТИТА МЛАДИХ ОД УПОТРЕБЕ ПСИХОАКТИВНИХ СУПСТАНЦИ
2. СУЗБИЈАЊЕ НАРКОМАНИЈЕ
3. БУЂЕЊЕ И ПОДИЗАЊЕ ЈАВНЕ СВЕСТИ

Како  би  се  остварили  циљеви  постављени  у  овом  документу,  утицај  ће  бити  мерен  на 
месечном  нивоу  и  оствариће  се  прогрес  који  ће  бити  видљив током  и  након  спровођења 
планираних активности. 

Циљеви
Превенција и заштита младих од употребе ПАС



Општи: - Смањење процента младих који користе ПАС за 10% , ради 
заштите њиховог здравља, безбедности и унапређења квалитета 
живота уопште

Специфични: - Увећање броја компетентног наставног и ненаставног особља у 
школама  који су обучени за рад на тему превенције болести 
зависности за 80%

- Увећање броја младих који имају знање о штетности ПАС и 
ризика везаних за злоупотребу за најмање 90%

- Увећање броја родитеља који имају нове информације и знања 
на тему превенције болести зависности, као и о штетности ПАС и 
ризика везаних за злоупотребу за најмање 90%

Сузбијање наркоманије
Општи: - Смањење доступности ПАС и заштита младих од употребе и 

последица употребе наркотика уз перманентно повећање 
безбедности свих грађана

Специфични: - Стварање техничких услова за ефикаснији  рад полиције у циљу 
смањења процента тешких кривичних дела која врше лица под 
дејством наркотика за 10% до јуна 2013.

- Стварање услова за ефикасније откривање путева допреме 
наркотика и пресецање ланаца допреме на територији општине 

Буђење и подизање јавне свести
Општи: - Информисање и сензибилисање шире јавности за проблем 

наркоманије
Специфични: - Јачање подршке јавности за превенцију и сузбијање 

наркоманије, 
- Промоција здравих стилова живота.



5.  Праћење  активности  и  процена 
успеха
Радна  група  за  израду  Акционог  плана  за  превенцију  и  сузбијање  болести  зависности  на 
територији општине Књажевац  је основни носилац имплементације Акционог плана. Подршка 
Локалне самоуправе и свих стејкхолдера на територији општине  је очекивана и присутна и 
биће  искоришћена  ради  достизања  постављених  циљева  и  успешне  имплементације 
планираних активности. 

Акциони  план  ће  бити  ревидиран  на  годишњем  нивоу,  док  ће  се  праћење  и  процена 
успешности  спроводити  у  оквиру  редовног  рада  Тима  за  имплементацију  пројекта,  али  и 
Општинског већа, по завршетку имплементације пројекта. 

Ревизија  ће  се  радити  након  разматрања  постигнутих  резултата  и  ефеката  спроведених 
активности и објављивања Извештаја о процени успешности, тако да ће се ревизија документа 
радити на основу закључака и перманентног праћења потреба и тренутне ситуације.  



 6. ПРИОРИТЕТ 1 

Акциони план за заштиту младих од употребе ПАС

Општи  циљ Специфични 
циљеви Активности Индикатори Временски оквир

Смањење 
процента 
младих који 
користе ПАС 
за 10% ради 
заштите 
њиховог 
здравља, 
безбедности 
и 
унапређења 
квалитета 
живота 
уопште

1. Увећање броја 
компетентног 
наставног и 
ненаставног 
особља у 
школама  који 
су обучени за 
рад на тему 
превенције 
болести 
зависности за 
најмање 80% 

1. Додатно информисање наставног 
и ненаставног школског особља о 
штетностима ПАС, симптомима 
који указују на зависност, као и о 
механизму деловања у таквим 
ситуацијама (активност се 
спроводи истовремено уз 
активност 2)

a. Додатно информисано наставно 
и ненаставно особље

b.92 од 115 запослених (80%) у 
средњим школама 

c. 185 од 231 запослених у ОШ (80%)

- До 31.10. 2012. године и 
трајно;

2. Информисање наставног и 
ненаставног особља  у сврху 
раног препознавања лица која се 
баве продајом наркотика, лица 
која су под дејством ПАС и 
поступку деловања у таквим 
ситуацијама, као и о новим 
облицима и изгледом наркотика 
(активност се спроводи 
истовремено уз активност 1)

a. Информисано наставно и 
ненаставно особље:

b.92  од 115 запослених (80%) у 
средњим школама 

c. 185 од 231 запослених у ОШ (80%). 
d. Након извршених активности 1 и 2 

извршиће се и квалитативна анализа 
путем евалуационих листова пре и 
после активности.

- До 31.10.2012. године и 
трајно;

3. Едукација наставног особља - 
наставника верске наставе и 
грађанског васпитања за рад на 
превенцији болести зависности

a.Реализована едукација  6 наставника 
грађанског васпитања и верске 
наставе

b. (90% минимум од назначеног 
броја) из свих Средњих и ОШ и 
извршена квалитативна анализа 
након завршене едукације путем 
евалуационих упитника.

c. Планиран број радионица 10

- Од 06.10. - 14.10.2012. 
године,  и трајно;



2. Увећање броја 
младих који 
имају знање о 
штетности ПАС и 
ризика везаних 
за злоупотребу 
за најмање 90%

4. Обука вршњачких едукатора у 
свим школама на територији 
општине (по двоје из сваког 
одељења I разреда средњих 
школа и по двоје из свих VI 
разреда основних школа)

a.Едуковано укупно 56-60 вршњачких 
едукатора (од 30 – 36  из ОШ и 20  из 
средњих школа). 

b.Планиран укупан број радионица од 
20.

c. Након едукације биће извршена и 
квалитативна анализа која ће 
показати промене у 
информисаности и ставовима о 
узроцима и последицама 
злоупотребе ПАС

- Обука едукатора до 
31.12. 2012 и трајно;

5. Редовна (системска) едукација 
ученика VI разреда основне и I 
разреда средњих школа – током 
сваке школске године.

a. Извршена прва  едукација 
ученика свих 6. разреда ОШ и свих 1. 
разреда средњих школа на 
територији Општине у школској 
2012/2013 год. Предвиђено је по 10 
радионица  за свако одељење у току 
једне школске године.

b.Укупан број деце која су едукована је 
240 из ОШ и 210  из Средњих школа 
(100% деце из наведених разреда).

c. Са програмом се наставља сваке 
следеће школске године.

Надзирање спровођења програма у 
школама ће вршити директори школа 
и о томе извештавати председнике 
актива директора који су у обавези да 
синтетизован извештај сваке године 
достављају Одбору за безбедност.

- Активност ће се одвијати 
дугорочно, сваке 
школске године, 
почевши од школске 
2012/2013. по завршетку 
активности 3 и 4

4. Увећање броја 
родитеља који 
имају нове 
информације и 
знања на тему 
превенције 
болести 
зависности, као 
и о  штетности 

6. Редовно информисање 
родитеља од стране наставног 
особља о свим аспектима 
коришћења ПАС-а, (преношење 
знања стеченог током 
информисања из активности 1 и 
2).

Извршено информисање родитеља у 
току школске 2012/2013 године. Надзор 
над активношћу спроводиће директори 
школа и о томе извештавати 
председнике актива директора који су 
у обавези да синтетизован извештај 
сваке године достављају Одбору за 
безбедност.

- У новембру 2012.године, 
почев од првог 
родитељског састанка 
за прво тромесечје, а 
након тога дугорочно. 
Активности ће се 
одвијати дугорочно и 
током школске 



ПАС и ризика 
везаних за 
злоупотребу за 
најмање 90%

2013,2014,2015,год

Наративни опис активности:
Активност 1:  Први део предавања има за циљ упознавање са основним појмовима из области болести зависности-дефинисање појмова 
психоактивна супстанца, зависник од ПАС-и, апстиненцијална криза, предозирање и уочавање разлике између термина психичке и физичке  
зависности.  Такође,  у  првом  делу  предавања  обрађује  се  и  подела  дрога,  почев  од  ненаучне-лаичке  која  је  и  најзаступљенија  у 
свакодневном животу на лаке и тешке дроге. са акцентом на чињеницу да не постоје лаке дроге и да марихуана која се најчешће сврстава у 
ту групу није лака дрога. Представља се шема поделе ПАС према дејству на централни нервни систем која је у науци опште прихваћена. У  
овом  уводном  делу  дају  се  и  основне  одлике  савремене  наркоманије-истицање  проблема  све  присутнијих  новодизајнираних  дрога,  
истовремене злоупотребе већег броја ПАС, проблема везаног за компликације злоупотребе-инфекције вирусима ХИВ-а и Ц-хепатитиса.

У другом делу предавања акценат се ставља на узроке злоупотребе дрога и чињеницу да ниједан од три фактора – дрога, личност, друштво  
– изоловано не доводи до зависности. Зависност је процес, мултифакторски узрокован поремећај и битно је садејство сва три наведена  
фактора. Креће се од особина личности, развојних животних фаза које су под ризиком и наводе се корелације одређених понашања и 
злоупотребе.  Наводећи фактор  друштво  креће  се  од дезорганизације  породице  као  основне  јединице друштва  и  завршава  са  широм 
друштвеном  заједницом  –  економски  услови,  културолошки  став  према  ПАС-а,  законска  регулатива,  доступност  дрога,  развијеност 
илегалног тржишта.

У трећем делу предавања детаљније се представљају три ПАС-е : марихуана, хероин и екстази, јер су то најчешће коришћене дроге у нашој  
средини.  Наводе  се  клиничке  слике  акутне  интоксикације-акутног  тровања  и  хроничне  употребе.  Објашњава  се  и  хероинска 
апстиненцијална криза и предозирање.

Активност 2: У овом делу предавања дају су смернице како посумњати и препознати особу у фази експериментисња – повременог узимања,  
фази  континуиране  злоупотребе-токсикоманској  фази,  апстиненцијалној  кризи.  Навели  смо  карактеристике  „наркоманског  понашања“.  
Завршава се са давањем смерница коме се могу обратити за помоћ и где потражити савет у случају постојања сумње на постојање проблема 
злоупотребе. Укратко се представљају и фазе лечења болести зависности које се актуелно спроводе у Здравственом центру Књажевац. За  
предаваче су одабрани лекари-психијатри и психолози који се највише и баве проблемом болести зависности и имају највеће искуство у  
раду са наведеним профилом пацијената.



Активност 3: Едукација наставног особља – наставника верске наставе и грађанског васпитања за рад на превенцији болести зависности у 
школама биће извршена на основу консултација са представницима школа и чланова Тима за имплементацију  Акционог плана.  Избор 
наставника извршиће се на основу процене представника школа да су часови ових предмета и њихови наставни програми флексибилни у тој  
мери колико је  потребно да се у оквиру редовне наставе  реализује  програм превенције у трајању од 10 тематских радионица.  У  току 
интерактивног семинара који ће похађати,  ови наставници и професори стећи ће додатна знања и компетенције за рад на превенцији  
злоупотребе дрога. Учесници семинара добиће одговарајућу литературу која ће им помоћи у реализовању програма са децом.

Активност 4:  Паралелно са претходном активношћу одвијаће се и обука вршњачких едукатора. Програмом ће бити обухваћено по двоје  
деце  из  сваког  6.  разреда свих  oсновних  школа  (13  год.)  и  по  двоје  деце  из  сваког  I разреда  свих  средњих  школа  (16  год.).  Одабир 
вршњачких едукатора вршиће у школама, а критеријум за избор је била лидерска позиција те деце у комбинацији са позитивним узором  
понашања. Укупно је планирано да се едукује око 60 вршњачких едукатора. Програм који деца похађају усаглашен је са програмом који  
похађају наставници верске наставе и грађанског васпитања  а радионице прилагођене узрасту. Вршњачки едукатори ће након завршетка 
едукације, заједно са својим професорима), у школи да реализују програм превенције у својим разредима. Поред реализовања програма у  
школама,  вршњачки едукатори се укључују  и у  друге  пројектне активности:  лепљење плаката,  дељење едукативних  летака,  учешће на 
спортским манифестацијама. 

Активност 5: Пре реализовања пројектних активности 17 и 18, тематске целине програма превенције ПАС-а су планиране и имплементиране 
у наставним плановима за часове верске наставе и грађанског васпитања. Након реализованих активности 17 и 18, у школама ће се сваке 
школске године у свим одељењим 6. разреда Основне и 1. разреда Средње школе реализовати програм превенције злоупотребе дрога.  
Реализатори ће бити едуковани наставници  (из акт.17) заједно са  обученим вршњачким едукаторима (акт.18). Планира се реализовање 
програма сваке школске године у свим 6.разредима Основне школе и свим 1. разредима  Средње школе кроз 10 тематских радионива у  
оквиру редовне наставе. О спровођењу програма у школама Тим за имплементацију Акционог плана  ће извештавати директори школа  
преко својих представника.

Активност 6: Наставно особље (из активности 5 и 6 ) ће у току школске године (а најмање 2 пута ) на родитељским састанцима разговарати  
са родитељима о штетности ПАС, симптомима који указују на зависност, механизмима деловања у таквим ситуацијама и размењивати друге  
информације које је наставно особље добило кроз активност 5 и 6. О реализовању ове активности ће Одбор за безбедност обавештавати  
директори школа преко својих представника.



9. ПРИОРИТЕТ 2 

Акциони план за сузбијање наркоманије

Општи  циљ Специфични 
циљеви Активности Индикатори Временски оквир

Смањење 
доступности 
ПАС и заштита 
младих од 
употребе и 
последица 
употребе 
наркотика уз 
перманентно 
повећање 
безбедности 
свих грађана

Стварање 
техничких услова 
за ефикаснији 
рад полиције у 
циљу смањења 
процента тешких 
кривичних дела 
која врше лица 
под дејством 
наркотика за 10% 
до јуна 2013. 
односно 20 % до 
јуна 2015.

7. Набавка специјализоване 
опреме за криминалистичку 
технику и групу за сузбијање 
наркоманије и опреме за 
презентације

- Опрема набављена,
- полицијски службеници на 

пословима криминалистичке 
технике обучени за рад, 
- опрема стављена у свакодневну 

употребу
- повећано расветљавање кривичних 

дела за 10% у односу на исти период 
претходне године/а, 

- До 31.12.2015.

8. Израда и формирање базе 
података лица која се баве 
производњом, продајом и 
омогућавањем уживања ПАС

- База направљена и формирана 
(извршен унос података за 
одговарајућа лица )

База се редовно ажурира и користи

До 31.08.2013.

Стварање услова 
за ефикасније 
откривање путева 
допреме 
наркотика и 
пресецање 
ланаца допреме 
на територији 
општине

9. Спровођење едукације за 
раднике ПС Књажевац о ПАС, 
карактеристикама  и начинима 
допреме и коришћења

- одржане 3 једнодневне обуке 
полицијских службеника ПС 
Књажевац
- обучено 20 пол. Службеника ПС 

Књажевац
- Одржана једна радионица за обуку 

припадника граничних полицијских 
управа (обучено 8 службеника из 4 
околна округа)

- До 7.12.2013.

10. Студијска посета ЕУ и 
институцијама које се баве 
проблемом и сузбијањем 
наркоманије у ЕУ

- посета извршена 
- усвојена и прилагођена једна 

метода ЕУ партнера 
одржана једнодневна обука за 
пол.службенике ПС Књажевац (6 

До 10.12.2014.



часова)
11. Појачана контрола васпитно-
образовних и других установа и 
околине

- Дефинисан протокол о поступању и 
контроли

Протокол имплементиран у акта 
установа (Правилник о безбедности у 
школама)

31.12.2013. и трајно

12. Јачање сарадње са полицијом у 
некој од земаља ЕУ – примена 
метода и активности које користи 
полиција из ЕУ

- Примењена и законски прилагођена 
једна метода ЕУ партнера

- остварена сарадња са ЕУ 
партнерима / једна узвратна 
посета, договорена посета ЕУ 
следеће године)

До 31.12.2013.   и трајно

13. Обука и коришћење 
специјализоване опреме у 
откривању лица која се баве 
продајом ПАС

Обучено 6 инспектора за рад са 
делом опреме и информисано о 
техничким могућностима целокупне 
опреме

- До 31.12.2013.
-  и трајно

Стварање услова 
за ефикаснији рад 
судског система  у 
циљу повећања 
броја расветљених 
кривичних дела 
која врше лица 
под дејством 
наркотика 
повећањем стопе 
пресуда за 15% до 
јуна 2013. године.

14. Стварање системског 
партнерства између судства и 
осталих ресорних актера на 
локалном нивоу  

- Формиран тим за координацију
- одржан по један састанак сваког 

месеца тима за координацију

- До 1.12.2013. и трајно

Стварање услова 
за ефикаснији 
рад 
специјалистичко 
консултативне 
службе тј одсека 
за неурологију и 
психијатрију, у 

15. Набавка техничке опреме - Опрема набављена,
- опрема стављена у свакодневну 

употребу
-

До 31. децембра 2013. и 
трајно



оквиру ЗЦ 
Књажевац

Наративни опис активности:
У оквиру ових  активности  предвиђено је  и  набављено  специјализовано  возило  за  вршење увиђаја.  Напомињемо  да према анализи и 
статистичким подацима полицијске управе Књажевац,  највећи проценат кривичних дела чине лица која су под дејством ПАС. Возило је 
опремљено  опремом  која  је  такође  набављена  у  оквиру  овог  пројекта  и  опрема  се  користи  за  проналажење  трагова  које  остављају 
извшиоци кривичних дела, и уз помоћ ове опреме олакшано је прикупљање трагова а самим тим и идентификација извршилаца кривичних  
дела. Набављени су и детектори за 10 врста наркотика, тако да се уз индикацију присуства ПАС у пронађеним супстанцама код лица убрзава  
кривично-правни поступак.

Пројектом је предвиђена набавка и опремање учионице за презентације (видео пројектор, лап-топ, камере, дигитални апарати, флип чарт,  
скенер, штампачи...) чиме се подиже ниво едукације полицијских службеника и осталих актера у пројекту. 

Предвиђена је едукација припадника полиције из Књажевца  са темама из области злоупотреба ПАС, изгледа ПАС као и обука радника  
криминалистичке  технике  у  раду  са  новонабављеном  форензичарском  опремом  (специјалне  УВ  лампе,  коморе  за  изазивање  трагова, 
специјални несесери за биолошке трагове-ДНК, тестера за детекцију наркотика). 

Такође,  предвиђено је  умрежавање са  полицијским управама које  се  граниче  са  полицијском управом  Књажевац  (Зајечар,  Сокобања,  
Пирота и Ниша), и то презентовање могућности новонабављене опреме као и повезивање ових полицијских управа на локалном нивоу.

Предвиђено је и формирање базе података лица која се баве производњом и продајом ПАС. Након формирања и попуне базе података  
извршиће се ажурирање овакве базе података и у наведеним полицијским управама и размена података тако да ће база података садржати 
евиденције лица са ширег подручја, обзиром да лица која врше кривична дела врло често иду из града у град да би вршила кривична дела.

Предвиђена је и могућност да инспектори на линији сузбијања наркоманије имају трајни задатак обиласка свих основних и средњих школа, 
формирање досијеа школа, повезивање са педагозима и психолозима школа и проверу употребе и имплементације протокола о поступању 
у кризним ситуацијама.



9. PRIORITET 3
 Акциони план за буђење и подизање јавне свести

Општи  циљ Специфични 
циљеви Активности Индикатори Временски оквир

Информисање и 
сензибилисање 
шире јавности за 
проблем 
наркоманије

Информисање и 

Јачање подршке 
јавности за 
превенцију и 
сузбијање 
наркоманије

16. Директна (циљна) кампања 
кроз израду и слање писама 
родитељима и деци

- Повећана обавештеност родитеља и 
деце о проблему наркоманије 
(основну информацију добили сви 
ученици и њихови родитељи на 
територији општине)

15. 8. – 31. 9. 
2012.године  и 
трајно

17. Стратешка медијска кампања
Једносмерна:  Леци,  плакати, 
билборди, радио и тв спотови

- Скренута пажња јавности са 5000 
летака, 500 плаката, 5 билборда, 5 
радио и 5 ТВ спотова 

1. 9. – 
31.12.2012.године и 



сензибилисање 
шире јавности за 
проблем 
наркоманије

Интерактивна: Радио и тв емисије, 
колумна у локалном недељнику и 
интернет страница

- Одговорено на десетине питања и 
недоумица јавности у вези са 
проблемом наркоманије у 10 
радио и 10 телевизијских емисија, и 
у 50 стручних одговора у колумни 
локалних новина.
- Повећано знање и свест грађана о 

штетности и последицама 
наркоманије

Више стотина директних укључења у 
дијалог радио слушалаца, 
телевизијских гледалаца, читалаца 
новина и интернета 

трајно

Промоција здравих 
стилова живота
Јачање подршке 
јавности за 
превенцију и 
сузбијање 
наркоманије

18. Партнерско промотивно 
учешће у спортским 
манифестацијама на 
територији општине

1. Кампања повезана са по 10 
фудбалских, кошаркашких  и 
рукометних професионалних 
утакмица, и 5 турнира млађих 
категорија или аматера у разним 
спортовима

1. 9. – 31.12. 
2012.године и 
трајно

19. Партнерско промотивно 
учешће у културним 
манифестацијама на 
територији општине

- Кампања повезана са 5 културних 
манифестација 

1. 9. – 31.12. 
2012.године и трајно

20. Алтернативне промотивне 
кампање (промотивни аутобус, 
транспаренти, мајице, качкети...

Кампању приметио велики број 
грађана на улици (преко 
промотивног аутобуса и 
транспарената на јавним 
установама)

Велики број младих носи обележја 
кампање по граду и даље је 
рекламира (мајице, качкети...)

1. 9. – 31.12. 
2012.године и 
трајно



21. Директна (циљна) кампања 
кроз израду и слање писама 
родитељима и деци

- Повећана обавештеност родитеља и 
деце о проблему наркоманије 
(основну информацију добили сви 
ученици и њихови родитељи на 
територији општине)

15. 8. – 31. 9. 
2012.године и 
трајно

22. Стратешка медијска кампања
a. Једносмерна:  Леци,  плакати, 

билборди, радио и тв спотови
b. Интерактивна:  Радио  и  тв 

емисије, колумна у локалном 
недељнику  и  интернет 
страница

- Скренута пажња јавности са 5000 
летака, 500 плаката, 5 билборда, 5 
радио и 5 ТВ спотова 
- Одговорено на десетине питања и 

недоумица јавности у вези са 
проблемом наркоманије у 10 
радио и 10 телевизијских емисија, и 
у 50 стручних одговора у колумни
- Повећано знање и свест грађана о 

штетности и последицама 
наркоманије

Више стотина директних укључења у 
дијалог радио слушалаца, 
телевизијских гледалаца, читалаца 
новина и интернета 

1. 9. – 31.12. 
2012.године и 
трајно

Промоција здравих 
стилова живота

23. Партнерско промотивно 
учешће у спортским 
манифестацијама на 
територији општине

- Кампања повезана са по 10 
фудбалских, кошаркашких  и 
рукометних професионалних 
утакмица, и 5 турнира млађих 
категорија или аматера у разним 
спортовима

- 1. 9. – 31.12. 
2012.године и 
трајно

24. Партнерско промотивно 
учешће у културним 
манифестацијама на 
територији општине

- Кампања повезана са 5 културних 
манифестација 

1. 9. – 31.12. 
2012.године и 
трајно



Наративни опис активности:
У оквиру прве активности написано је и одштампано писмо за родитеље које су на родитељским састанцима добили сви родитељи. У 
позадини писма је лого и назив кампање.

Поред писма за родитеље, у оквиру ове активности написан је и оштампан летак за тинејџере који такође у позадини има препознатљив 
лого и назив кампање. На летку који је у облику тролиснице оштампане су поруке на 6 страна.
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