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Признание

Оваа евалуација беше овозможена со финансиска подршка на Глобалниот фонд за 
борба против ХИВ/СИДА, туберкулоза и маларија во рамките на регионалниот проект 
„Одржливост на сервисите за клучните популации во регионот на Источна Европа и 
Централна Азија“ реализиран од Здружение ХОПС – Опции за здрав живот Скопје. Голе-
ма благодарност упатуваме до сите министерства, институции, здруженија на граѓани и 
експерти кои учествуваа во интервјуата, прашалникот, фокус групите и состаноците. По-
себна благодарност упатуваме до претседателката на Меѓуресорската комисија за дроги 
на Република Северна Македонија Лидија Савиќ за целокупната поддршка и помош во 
текот на целиот процес.
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1 Вовед

Република Северна Македонија, како и повеќето земји во регионот, во последниве 
25 години се соочуваше со зголемена употреба на психоактивни супстанции. Во соглас-
ност со тоа надлежните институции, вклучително и многубројните граѓански организа-
ции, преземаат соодветни мерки за надминување на сите проблеми кои произлегуваат 
од производството, трговијата и употребата на дрогите. Владата на Република Северна 
Македонија во 2014 година ја усвои Националната стратегија за дроги на Република 
Македонија 2014–2020 година, како и Националниот план за активности 2014–2017 го-
дина. Во 2018 година се изработи Акциски план за периодот 2019–2020 година и една 
од предвидените активности во овој план е спроведување на независна евалуација на 
Националната стратегија за дроги 2014–2020 година. Во согласност со ова, Здружението 
на граѓани ХОПС – Опции за здрав живот Скопје во рамките на регионалниот грант на 
Глобалниот фонд за борба против ХИВ/СИДА, туберкулоза и маларија предвиде спрове-
дување на независна евалуација на Националната стратегија за дроги 2014–2020 година. 
Како резултат на оваа иницијатива и со целосна поддршка на Меѓуресорската комисија 
за дроги на Република Северна Македонија, како и на Националната фокусна точка за 
дроги, беше спроведена првата независна евалуација на една национална стратегија за 
дроги, во конкретниов случај Националната стратегија за дроги 2014–2020 година. 

2 Цели на евалуацијата

Главната цел на евалуацијата беше да даде одговор на следниве 5 прашања:

1. Колку целите и активностите на Стратегијата и на акциските планови се 
релевантни за состојбата со проблемот со дроги во РСМ во периодот од 2014 до 
2020 година?

2. Колкаво е влијанието на Стратегијата и на акциските планови врз националниот 
одговор на проблемот со дроги во РСМ?

3. Колкав е степенот на имплементација на мерките од акциските планови 2014–
2017 година и 2019–2020 година?

ЕВАЛУАЦИЈА НА НАЦИОНАЛНАТА СТРАТЕГИЈА 
ЗА ДРОГИ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

2014–2020 ГОДИНА
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4. Кои пречки и бариери се појавиле во имплементацијата на акциските планови? 
Кои биле системите или ресурсите на поддршка во имплементацијата на 
мерките од акциските планови?

5. Кои насоки и приоритети треба да бидат запазени во креирање на новата 
стратегија и новите акциски планови?

3 Методологија

Истражувачките прашања всушност врамуваат 5 области кои се опфатени во евалу-
ацијата, и тоа:

1. Релевантност

2. Влијание

3. Имплементација

4. Пречки/бариери 

5. Насоки за идни политики.

За да се одговори на овие прашања беа користени квантитативни и квалитативни 
истражувачки методи кои беа применети во 3 фази на евалуацијата.

А Подготвителна фаза
Во оваа фаза се реализираа следниве активности:

• Селектирање на клучни засегнати страни.

• Идентификување и анализа на клучни документи, истражувања, извештаи 
кои ја опишуваат состојбата со дроги во Република Северна Македонија 
(РСМ) или ги мониторираат и ги оценуваат клучните политики од областа на 
дрогите.

• Развивање клучни прашања на кои треба да одговори евалуацијата;

• Информирање на сите засегнати страни за процесот на евалуација.

Б Истражувачка фаза
Во оваа фаза беа спроведени најголемиот дел од истражувачките активности:

• Развивање прашалник за испитување на засегнати страни;

• Спроведување на онлајн испитување на прашалникот и негово 
пополнување од претставници на сите институции и здруженија на граѓани 
вклучени во спроведувањето на активностите на Стратегијата;

• Спроведување на една фокус група со луѓе кои употребуваат дроги/крајни 
корисници;
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• Спроведување на една фокус група со претставници на здруженија на 
граѓани;

• Анализа на собраните податоци;

• Развивање прашалник за полуструктурирани со селектирани клучни актери 
врз база на собраните податоци;

• Спроведување на интервјуата со клучните актери;

• Анализа на сите собрани податоци.

В Известувачка фаза
• Состанок за потврдување на добиени резултати (validation meeting) со 

селектирани засегнати страни со цел постигнување консензус за резултатите 
и препораките од евалуацијата;

• Нацрт-извештај и презентирање на извештајот.

Евалуацијата беше спроведена во периодот од ноември 2019 година до април 2020 
година.

4 Ограничувања

Во текот на евалуацијата се појавија мал број ограничувања кои сметаме дека немаат 
големо влијание на резултатите од евалуацијата. Првото ограничување се однесуваше 
на прогласување на вонредна состојба на ниво на цела држава поради кризата со ко-
вид-19. Поради тоа состанокот со една фокус група и состанокот за потврдување на до-
биените резултати (validation meeting) беa направени онлајн.

Уште едно ограничување беше незаинтересираноста за пополнување на електронски-
от прашалник. Имено, од предвидените 50 испитаници, претставници на различни инсти-
туции и граѓански организации до кои беше испратен прашалникот, тој беше пополнет од 
23 испитаника или 46%. 

5. Резултати

5.1 Релевантност на Стратегијата

Мерењето на степенот на релевантност на Стратегијата за дроги има цел да ни пока-
же: а) колку Стратегијата ги адресира клучните и релевантни приоритети и потреби на 
сите поединци и институции кои се засегнати од овој документ и б) колкав е степенот на 
апликативност и на практичност на Стратегијата за носителите на одлуки, односно во 
кој степен Стратегијата е применлива за нивните интервенции од областа на дрогите. 
Клучно прашање за кое е изграден интересот за оваа тема беше колку целите и активно-
стите на Стратегијата и на акциските планови се релевантни за состојбата со проблемот 
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со дроги во Република Северна Македонија во периодот од 2014 до 2019 година. Преку 
ова клучно прашање и сет од контекстуално дефинирани потпрашања низ интервјуата 
добивме слика за релевантноста на овој документ. 

Прашањето за релевантноста на Стратегијата беше поставено во анкетата и низ ин-
тервјуата со клучните актери. Анкетата покажа дека испитаниците во најголем дел (63%) 
целосно се согласуваат или се согласуваат со ставот дека Стратегијата ги покрива сите 
релевантни области. Сепак, не се занемарливи и 32% од испитаниците кои сметаат дека 
Стратегијата не ги покрива сите релевантни области. Анализата на сите анкетни пра-
шања е дадена како Анекс бр. 3 од овој извештај.

ГРАФИКОН 1 Стратегијата за дроги ги покрива сите релевантни области
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Низ интервјуата со клучни актери од институциите на системот, вклучително и здру-
женијата на граѓани, дознавме дека Стратегијата за дроги во голема мера е релевантна, 
односно ги отсликува и ги адресира реалните состојби со проблемот на дроги во Ре-
публика Северна Македонија. Сепак, за да можеме со сигурност да кажеме дека Стра-
тегијата е релевантна би требало да имаме проценка на потребите и на приоритетите 
на поединците и на институциите кои се засегнати. Постоењето на ваква проценка би 
можела да послужи за креирање на вистински релевантна стратегија која ќе ги адреси-
ра најголемиот дел потреби и приоритети на засегнатите страни. Имајќи предвид дека 
процесот на креирање на Стратегијата бил транспарентен и партиципативен, особено 
за институциите на системот, можеме да кажеме дека недостасувало поактивно вклучу-
вање на перспективата на зависниците од дроги и лицата кои употребуваат дроги. Непо-
стоење конкретни информации, односно проценка на потреби и на приоритети за оние 
групи луѓе кои се во најголема мера засегнати од оваа состојба го отежнува мерењето 
на релевантноста.

Според дел од испитаниците, Стратегијата повеќе претставува препишување на гло-
бални цели и насоки без земање предвид на националниот контекст. Со други зборови, 
голем дел од Стратегијата е пишуван во согласност со клучни меѓународни документи и 
стратегии, а во помал дел процесот на пишување се фокусирал на спецификите кои про-
излегуваат од националниот и локален контекст. За дел од институциите овој пристап е 
проблематичен бидејќи не успеваат да ги адресираат своите потреби или да го најдат 
своето конкретно место во Стратегијата. Сепак, тие посочуваат дека акциските планови 
значително подобро ги отсликуваат релевантните проблеми, потреби и приоритети и 
нивните контекстуални (национални и локални) специфики. Сепак, дел од испитаниците 
предложија и ревизија на акциските планови на годишно ниво заради поголема реле-
вантност.

Од аспект на социјалната заштита, релевантноста е помала бидејќи испитаничката од 
овој сектор смета дека потребите од областа се значително поголеми од оние адреси-
рани во Стратегијата. Испитаничката ја повтори потребата од проценка на потреби и на 
приоритети за лицата кои употребуваат дроги, особено во насока на креирање на услуги 
и мерки од социјалната заштита кои ќе ги адресираат сите проблеми и потреби на лица-
та во ризик. Таа укажа и на проблемот со намалување, наместо зголемување, на услугите 
и на сервисите во рамките на системот на социјална заштита, кои се наменети за лицата 
кои употребуваат дроги. Еден пример за ова намалување на ресурси е затворањето на 
дневните центри за лица кои употребуваат дроги. Понатаму, поради слаб фокус на ризи-
кот – употреба или зависност од дрога, стручните работници од системот на социјална 
заштита ги третираат овие лица преку други ризици, како на пример развод на брако-
вите. Ова остава дупка во системот кој не успева да ја следи состојбата со употреба или 
злоупотреба на дроги како ризик по социјалната заштита. 

Од аспект на здравство и здравствена заштита, Стратегијата во голема мера е ре-
левантна и ги адресира клучните потреби и приоритети на засегнатите. Сепак, и овие 
испитаници потсетуваат дека доколку постои квалитетна и посветена имплементација 
на целите, тогаш релевантоста би била сосема солидно оценета. Вака останува дека 
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Стратегијата е повеќе „мртви зборови на хартија“. Во услови кога имплементацијата не е 
доволна, релевантноста на Стратегијата станува второстепена. 

Од аспект на сузбивање на понуда на дроги, релевантноста на Стратегијата повтор-
но е оценета многу високо, односно Стратегијата ги отсликува состојбите и проблемите 
кои ги смета за приоритетни Министерството за внатрешни работи. Сепак, испитаникот 
укажува на фактот дека проблемот со дроги и пазарот на дроги е прилично жива мате-
рија која многу често се менува. Овие промени не се однесуваат само на начините на 
пренос (шверц) и продажба на дроги, туку и на честата појава на нови видови дроги 
кои носат свои специфики кои не се опфатени со Стратегијата бидејќи во моментот на 
пишување тие не постоеле или не биле адресирани. И во оваа област акциските планови 
се оценети како порелевантни бидејќи се носат на секои 3 години, па оваа динамика 
дозволува вклучување на промените кои се случуваат во меѓувреме. 

Конечно, третманот и ресоцијализацијата како област не се доволно застапени во 
Стратегијата. Со други зборови, во однос на релевантноста, Стратегијата не успева да ги 
адресира клучните потреби и проблеми поврзани со третман и ресоцијализација. Тука 
се надоврзува и незастапеноста на делот за намалување на штети во Стартегијата, но и 
Акцискиот план 2014–2017 година.

5.2 Влијание на Стратегијата

Стратешкото влијание претставува концепт кој потекнува од воените и геополитич-
ки стратегии. Меѓутоа денес доминантно се користи и за оценување и евалуација на 
стратегии од различни области, вклучително и од областа на дрогите. Оценувањето на 
влијанието на Стратегијата во оваа евалуација претставува оценка на степенот на спо-
собноста и можноста овој документ да ги мотивира и да ги обликува интервенциите 
на засегнатите актери (институции на системот) во носење одлуки кои се релевантни 
за областа на дрогите. Клучно прашање за кое е изграден интересот за оваа тема беше 
колкаво е влијанието на Стратегијата и на акциските планови врз националниот одговор 
на проблемот со дроги во Република Северна Македонија во периодот од 2014 до 2019 
година. Преку ова клучно прашање и сет од контекстуално дефинирани потпрашања низ 
интервјуата добивме слика за влијанието на овој документ. 

За разлика од релевантноста која беше оценета многу високо, влијанието од страна 
на најголем дел од испитаниците беше оценето како недоволно. 

Влијанието на Стратегијата во однос на тематските области (превенција, лекување, 
намалување на штети, ресоцијализација и реинтеграција, вклученост на граѓанското 
општество, намалување на понуда, меѓународна соработка, координација и истражу-
вања, мониторинг и евалуација) го меревме преку анкетата. Резултатите од анкетата 
покажаа неконзистентност во одговорите, односно еднаква дистрибуција на одговори 
кои позитивно го оценуваат влијанието и промените кои ги носи Стратегијата во дадена 
област и одговори кои негативно го оценуваат истото тоа. Поради тоа решивме низ ин-
тервјуата да ја продлабочиме оваа тема и да стигнеме не само до оценка за влијанието, 
туку и да ги откриеме причините за неа.
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Клучен проблем од аспект на влијание на Стратегијата е тоа што Владата и минис-
терствата многу ретко ја консултираат неа кога се носат одлуки, се предлагаат закони 
или политики. Оттука невозможно е да зборуваме за сериозен степен на влијание врз 
интервенциите на власта кои директно или индиректно го засегаат проблемот со дроги. 
Пример за ова е непочитувањето на еден од основните принципи на Стратегијата – по-
читување на човековите права. Како што истакнаа некои од интевјуерите и претставни-
ците на луѓето кои користат дроги не ретко се случува oдредени институции кои учест-
вуваат во спроведувањето на оваа Стратегија да не го почитуваат овој принцип и да ги 
прекршуваат нивните права. Дел од испитаниците објаснија дека проблемот со слабото 
влијание лежи во лошата системска поставеност на документот во рамките на едини-
ците на власта. Имено, фактот што Стратегијата подразбира координирано дејствување 
на повеќе министерства и институции, а надлежноста за нејзино спроведување е на 
Меѓуресорската комисија за дроги, го прави влијанието помало затоа што министер-
ствата кои се членки на Комисијата немаат мандат да си даваат обврски и задолженија 
едни на други и да се санкционираат меѓусебе кога тие не се реализирани. Понатаму, за 
дел од испитаниците проблематично е и ниското ниво на политичка култура, односно 
фактот дека во нашиот контекст одлуки се носат според волјата на оној кој ја има моќта 
(министри), а не според постоечки документи, политики, планови и стратегии. Со други 
зборови, отсуството на институционална меморија на сметка на политичка волја на пое-
динци го намалува степенот на влијание на Стратегијата.

И покрај овој системски недостаток, испитаниците споделија и позитивни примери 
кои укажуваат на фактот дека Стратегијата сепак имала одредено влијание кај некои ми-
нистерства или некои конкретни активности. Па така, дел од испитаниците споделија 
дека одредени министерства, особено Министерството за труд и социјална политика, 
ја консултираат Стратегијата кога ги планираат своите активности. Оттука влијанието 
на документот зависи повеќе од волјата на одредени министерства отколку од самиот 
тој документ, неговата замисла и проекција за реализација. Испитаничката од Заводот 
за социјални дејности сподели еден позитивен пример на влијание на Стратегијата врз 
активности на Министерството за труд и социјална политика. Имено, испитаничката по-
сочи дека преземањето мерки и активности од страна на Министерството поврзани со 
малолетните зависници од дроги потекнало токму од Стратегијата. Доктор кој работи 
во Метадонски центар исто така укажа дека во однос на третманот Стратегијата имала 
влијание врз опфатот на клиенти, но не и врз другите аспекти на работата. Ова укажува 
на фактот дека со редовно и посветено консултирање на овој документ можни се ак-
тивности и реформи кои го засегаат проблемот со дроги. Токму затоа испитаниците се 
согласни дека постоењето на Стратегијата сепак не е апсолутно бесполезно. Со други 
зборови, доколку не би постоела оваа Стратегија, некои активности и мерки кои се ис-
клучително важни за лицата засегнати со овој проблем не би се имплементирале. 

Конечно, еден од испитаниците посочи на уште еден проблем кој го намалува влија-
нието на Стратегијата, а тоа е нејзиниот правно необврзувачки карактер. Испитаникот 
се повикува на фактот што Стратегијата е усвоена на седница на Владата, па смета дека 
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треба да се изнајдат механизми кои ќе ги обврзат институциите на системот да ја спрове-
дуваат, како на пример одредување благи санкции и одговорности за неспроведување. 

5.3 Имплементација на Стратегијата

Евалуацијата на Стратегијата има цел да го измери и степенот на имплементација на 
овој документ, а понатаму да ги испита пречките/бариерите, но и системите на поддршка 
кои ги о(не)возможувале овие процеси. Стратешката имплементација претставува про-
цес во кој плановите и стратегиите се реализираат заради постигнување на посакувана-
та цел. При мерењето на имплементацијата најголем фокус беше ставен на двата акци-
ски плана кои се реализирале во периодот кој го опфаќа Стратегијата. Клучно прашање 
за кое е изграден интересот за оваа тема беше колкав е степенот на имплементација на 
мерките од акциските планови 2014–2017 година и 2019–2020 година. Преку ова клуч-
но прашање и сет од контекстуално дефинирани потпрашања низ интервјуата добивме 
слика за имплементацијата на овие документи. 

Генералната оценка на сите испитаници е дека Стратегијата е делумно имплементи-
рана. Одредени испитаници сметаат дека е имплементирана околу една третина, а оста-
натите околу една половина. Одговорите најчесто зависеа од тоа од која институција или 
организација доаѓа испитаникот. Па така, одредени министерства имаат поголем про-
цент на реализација споредено со останатите. Генерален е заклучокот дека развојните, 
односно новите активности во Стратегијата не се реализирани.

Имплементацијата во однос на тематските области (превенција, лекување, намалу-
вање на штети, ресоцијализација и реинтеграција, вклученост на граѓанско општество, 
намалување на понуда, меѓународна соработка, координација и истражувања, монито-
ринг и евалуација) ја меревме преку анкетата. Резултатите од анкетата покажаа некон-
зистентност во одговорите, односно еднаква дистрибуција на одговори кои позитивно 
ја оценуваат имплементацијата и промените кои ги носи таа во дадена област и одго-
вори кои негативно ја оценуваат неа. Поради тоа решивме низ интервјуата да ја прод-
лабочиме оваа тема и да стигнеме не само до оценка за имплементацијата, туку и да ги 
откриеме причините за неа.

Причините за слабата имплементација на Стратегијата се многу, но испитаниците 
издвоија три клучни. Според дел од испитаниците, една од клучните причини за слаба 
имплементација лежи во преамбициозноста на документот и отсуството на политичка 
волја и интерес кај власта за оваа проблематика. Стратегијата претставува „желботека“ и 
не ја зема предвид незаинтересираноста на оние кои треба да ја спроведуваат. Според 
една испитаничка токму бесприговорното усвојување на толку амбициозна стратегија 
од страна на Владата јасно зборува дека тие се апсолутно свесни дека таа нема да се 
имплементира. Понатаму, следна причина за слабата имплементација на Стратегијата 
лежи во фактот што најголем дел од активностите од акциските планови се обврска на 
различни министерства, тела или институции. Отсуството на разработени механизми на 
соработка дополнето со честото префрлање на одговорност кај другиот ја кочи импле-
ментацијата. Една испитаничка сподели дека кога ја консултирале за Стратегијата и за 
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Целосно
реализирани 21%

Делумно 
реализирани 50%

Не реализирани 29%

Реализација на активности од Акцискиот План 2014 - 2017

ГРАФИКОН 2 Реализација на активности од Акцискиот план 2014–2017 година

акциските планови во креирање на сопствената годишна програма се соочиле со по-
тешкотии при имплементацијата на тие активности поради игнорирање и несоработка 
од останатите задолжени институции. Третата причина за слабата имплементација на 
Стратегијата која ја споделија испитаниците е отсуство на координација и систем на ре-
довно известување за степенот на имплементација. Испитаничката од Меѓуресорската 
комисија за дроги укажа на недостаток од систем за известување за имплементацијата, 
што го отежнува нејзиното редовно следење.

За да утврдиме колкав е степенот на имплементација на активностите од акциски-
те планови 2014–2017 година и 2019–2020 година со сите интервјуери разговаравме за 
имплементацијата на оние цели и активности за кои се одговорни институциите и орга-
низациите кои ги претставуваат испитаниците. Според нивните одговори може да заклу-
чиме дека Акцискиот план 2014–2017 година е делумно реализиран. 

Најголемиот дел, односно 50% од планираните 56 активности колку што содржи пла-
нот се делумно реализирани, 21% се целосно реализирани, а 29% воопшто не се реали-
зирани.



18 Евалуација на Националната стратегија за дроги на Република Македонија 2014–2020 година

Според области реализацијата е следна (види табела 1): Во областа „Намалување на 
побарувачката (превенција, третман, ресоцијализација)“ делумно реализирани актив-
ности се 63%, целосно реализирани само 3% и нереализирани се 33%. Потребно е да се 
спомне дека во овој акциски план целосно се изоставени активностите за намалување 
на штети од употреба на дроги кои се реализираа со голем успех во тој период и доколку 
тие беа дел од овој акциски план, степенот на реализација на областа „Намалување на 
побарувачката“, а со тоа и на целиот Акциски план 2014–2017 година ќе беше поголем. 
Во областа „Намалување на понудата“ целосно реализирани се 61% од активностите, 
делумно реазлизирани се 31% и нереализирани се 8%. Во областа „Координација“ ни-
една активност не е целосна реализирана, 50% се делумно реализирани, а 50% не се 
реализирани. Во областа „Меѓународна соработка“ планирани се само 2 активности и 
тие се целосно реализирани. Во последната област „Истражување, мониторинг и ева-
луација“ предвидени беа 3 активности и сите 3 се со различен степен на реализација. 
Една активност е целосно реализирана, една делумно реализирана и една активност е 
нереализирана.

Во однос на Акцискиот план 2019–2020 година ситуацијата е малку поразлична. Прво, 
анализата се однесува само за првата година од планот, 2019 година. Поради тоа некои 
од активностите сè уште се во тек, додека други активности кои не се реализирани или 
се реализирани делумно можеби ќе се реализираат дополнително во последната година 
од акцискиот план. Другата разлика е тоа што овој акциски план според структурата се 
разликува од претходниот и наместо пет содржи три области – „Намалување на побару-
вачката“ (овој пат се вклучени и активностите за намалување на штети од употреба на 
дроги), „Намалување на понудата“ и „Координација“.

Област
Број на 
активности Реализирани

Делумно 
реализирани Нереализирани

Превенција 17 0 14 3

Третман 12 1 5 6

Ресоцијализација 1 0 0 1

Намалување на понуда 13 8 4 1

Координација 8 0 4 4

Меѓународна соработка 2 2 0 0

Истражување, мониторинг, 
евалуација

3 1 1 1

Вкупно 56 12 28 16

ТАБЕЛА 1 Реализација на активности од Акцискиот план 2014–2017 година
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Заклучно со декември 2019 година, Акцискиот план 2019–2020 година е реализиран 
делумно, и тоа 46% од предвидените активности се реализирани целосно, 15% се делум-
но реализирани, 35% не се реализирани, а 4% се во тек.

Според области, реализацијата е следна (табела 2): во областа „Намалување на по-
барувачката (превенција, третман, ресоцијализација, намалување на штети)“ целосно се 
реализирани 33% од предвидените активности, делумно реализирани се 23%, во тек се 
4%, а не се реализирани 40% од предвидените активности. 

Во областа „Намалување на понудата“, целосно реализирани се 78% од активностите, 
11% се во тек и исто толку (11%) не се реализирани. 

И во последната област „Координација“, од предвидените 7 активности, 43% или 3 
активности се целосно реализирани, додека 57% или 4 активности не се реализирани.

Целосниот приказ на реализацијата на акциските планови 2014–2017 година и 2019–
2020 година е даден во Анекс бр. 1 и Анекс бр. 2.

ГРАФИКОН 3 Реализација на активности од Акцискиот план 2019–2020 година

Целосно
реализирани 46%

Делумно 
реализирани 15%

Во тек 4%

Не реализирани 35%

Реализација на активности од Акцискиот План
2019-2020 година
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5.4  Пречки и бариери кои ја отежнувале  
имплементацијата на Стратегијата

Процесот на евалуација на Стратегијата ги испитуваше степените на релевантност, 
влијание и имплементација на овој документ. Целта на процесот на евалуација не беше 
само да ги детектира овие степени и врз база на тоа да донесе оценка за нов. Низ про-
цесот, понатаму, ние се фокусиравме на испитување на пречките и на бариерите, но и на 
системите на поддршка кои ја отежнувале или поттикнувале имплементацијата на Стра-
тегијата. За нас ова беше важно аналитичко прашање бидејќи преку одговорите стигну-
вавме до причините поради кои некои цели, планови или активности не се исполниле. 
Во евалуацијата на Стратегијата појдовме од ставот дека не постои најдобра или најефи-
касна јавна политика, туку процес на усовршување, односно дека со посветено следење 
и евалуација секој следен стратешки документ може да биде подобар од претходниот. 
Преку овие детектирани причини понатаму се обидовме да дадеме насоки и препораки 
кои би можеле да гарантираат поголема успешност на идната стратегија. Клучни пра-
шања за кои е изграден интересот за оваа тема беа кои пречки и бариери се појавиле 
во имплементацијата на акциските планови и кои биле системите или ресурсите на под-
дршка во имплементацијата на мерките од акциските планови. Преку овие две клучни 
прашања и сет од контекстуално дефинирани потпрашања низ интервјуата добивме 
слика за пречките и системите на поддршка на имплементацијата на овој документ. 

Преку анкетата успеавме да стигнеме до неколку клучни пречки и бариери кои ги де-
финираа испитаниците во однос на имплементацијата на Стратегијата. Анализирајќи ги 
одговорите и групирајќи ги во кластери сличните одговори стигнавме до 5 предизвици 
кои ја попречувале имплементацијата на овој документ.

А Отсуство на политичка волја и слаби капацитети и знаења од областа на дрогите 
кај институциите на системот задолжени за спроведување на Стратегијата.

ТАБЕЛА 2 Реализација на активности од Акцискиот план 2019–2020 година

Област
Број на 

активности Реализирани
Делумно 

реализирани Во тек
Нереализи-

рани

Превенција 10 4 4 0 2

Третман 5 0 1 0 4

Ресоцијализација 6 4 0 1 1

Намалување на штети 9 2 2 0 5

Намалување на понуда 9 7 0 1 1

Координација 7 4 0 0 3

Вкупно 46 21 7 2 16
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Б Недоволно финансии алоцирани за имплементација на Стратегијата.

В Отсуство на меѓусекторски пристап и координација меѓу засегнатите 
институции на системот.

Г Постоење стигма и негативни ставови кон корисниците на дроги од страна на 
луѓето во институциите.

Д Слаба вклученост на граѓанското општество во имплементацијата на 
Стратегијата.

Понатаму низ интервјуата ги продлабочивме овие одговори.

Една од најопштите пречки и бариери која ја детектираа речиси сите испитаници е 
отсуството на политичка волја и мотивираност на носачите на одлуки и политичкиот ес-
таблишмент за имплементација на Стратегијата како еден од чекорите во процесот на 
справување со проблемот на дроги. Некои од причините за ова отсуство на политичка 
волја лежат во непознавањето на проблемот, но и кокетирањето со гласачкото тело пре-
ку потврдување на широко распространетите стереотипи и предрасуди кон лицата кои 
употребуваат дроги од страна на политичарите. Токму ова потврдување на доминант-
ните ставови, стереотипи и предрасуди кон лицата кои употребуваат дроги нè носи кон 
втората селектирана бариера, односно стигмата. Оттука може да заклучиме дека овие 
вредносни системи ги обликуваат ставовите на политичарите, па често носачите на од-
луки не ја живеат материјата која ги засега нивните одлуки, не ја разбираат, дури според 
една испитаничка „имаат различна ментална логика која не се совпаѓа со логиката на на-
уката. Политиката би требало да се заснова на практика и на наука, но тоа во реалноста 
секогаш не се случува“. 

Уште една пречка која беше детектирана низ процесот на евалуација се однесуваше 
на законската регулатива која ја опфаќа темата на дроги. Имено, оваа Стратегија за дел 
од испитаниците претставува регрес споредено со претходната во однос на законската 
регулатива. Претходната Стратегија вклучуваше мерка според која требало да се напра-
ват законски промени во насока на одредување на количини за лична употреба. Оваа 
мерка не се реализирала, но проблем е што актуелната Стратегија нема континуитет за 
ова прашање. Стигмата кон лицата кои употребуваат дроги е многу висока во нашава 
земја. Овие вредносни рамки во кои општеството ги сместува лицата кои употребуваат 
дроги понатаму резултираат со социјално исклучување кое се одвива на сите нивоа од 
општественото живеење, од лични искуства, па сè до политичка и системска дискрими-
нација и игнорирање. Низ интервјуата имавме можност да дознаеме дека стигмата не 
се задржува само на лицата кои употребуваат дроги, туку е раширена и кон сите инсти-
туционални и професионални актери кои се ангажирани во различните видови третма-
ни на дрогите (медицински, социјален, правен итн.). Испитаниците споделија дека и во 
рамките на својата професионална фела, оние кои се занимаваат со проблематиката на 
дроги се сместени пониско на хиерархијата и често игнорирани во обидите темата да ја 
искачат повисоко на агендата на институциите. Една од испитаничките изјави дека има 
чувство „дека државата кренала раце и оставила пет луѓе да горат во процесите“. Други 
испитаници потврдија дека кога некој од највисоките позиции ќе направи нешто на оваа 
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тема се однесува како да прави услуга некому, а не како да е тоа нормален начин на 
работа.

Системските аномалии на нашево општество исто така силно влијаат на имплемен-
тацијата на Стратегијата. Честите промени на клучните политички и професионални ак-
тери како министри, раководители на сектори, директори влијае врз неконзистентност 
на преземените интервенции од оваа област. Причина за ова е генералното непозна-
вање на проблематиката на дрогите и употребата на дрогите кај носачите на одлуки. 
Потребното време за сензибилитет трае неколку години, но штом заврши тој период 
во најголем број случаи следува смена на кадар и процесите на сензибилитет мораат 
да започнат одново. Ова особено е проблематично во здравствениот систем каде што 
отсуството на стабилен и обучен кадар резултира со штети по здравјето и благосостој-
бата на најранливите во процесот, пациентите. Дополнително генералното отсуство на 
медицински кадар особено се рефлектира врз здравјето на пациентите кои се лекуваат 
од зависност од дроги. Ова негативно се одразува и на малиот број професионалци кои 
го носат најголемиот дел од товарот и се грижат за пациентите. Понатаму, единиците на 
локална самоуправа не финансираат локални програми. Со други зборови, отсуствува 
политичка волја кај локалните самоуправи (освен Град Скопје) за поддршка на програми 
за дроги. Отсуството на институционална меморија претставува сериозна пречка и ба-
риера за имплементација на Стратегија која има шестгодишна временска рамка. 

Посебен предизвик претставува координацијата меѓу институциите засегнати и оп-
фатени со Стратегијата. Најголемиот дел од испитаниците потенцираа дека институции-
те мора да ја унапредат својата координација кога станува збор за имплементација на 
заеднички активности предвидени со Стратегијата. 

Отсуството на интерсекторски пристап се должи на немањето јасни модели и меха-
низми за соработка меѓу институциите на системот. Со самото ова имплементацијата е 
оневозможена поради тоа што таа зависи исклучиво од заедничкото дејствување на раз-
лични институционални, политички и општествени актери. Меѓуресорската комисија за 
дроги нема јасно дефиниран мандат и тоа раѓа проблеми. Со други зборови, Комисијата 
има свој претседател, но е во рамките на Министерството за здравство кое има своја 
структура на одлучување. Понатаму, во Комисијата често пати членуваат луѓе кои се 
комплетно незапознаени со проблематиката. Комисијата мора да биде составена само 
од експерти кои имаат големо познавање од проблематиката. Како што веќе посочивме 
погоре, здруженијата на граѓани сметаат дека најдобро е државата да го следи примерот 
на сите држави членки на ЕУ и да формира посебен орган налик на поранешниот Уред 
за дроги во Република Хрватска или посебно тело/одделение кое ќе биде задолжено за 
сите прашања и политики поврзани со дрогите. Во надлежност на тој орган, меѓу остана-
тото, да биде и изработката, спроведувањето и следењето на стратегијата и на акциските 
планови.

Отсуството на ресурси е уште една пречка и бариера која ја истакнаа испитаници-
те. Отсуството на човечки ресурси влијае врз квалитетот и степенот на имплементација 
на Стратегијата. Покрај човечките, просторните ресурси се прилично ограничени и тоа 
влијае врз спроведување на дел од активностите предвидени со Стратегијата. Финан-
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сиските ресурси се третиот тип клучни ресурси кои недостасуваат кога е во прашање 
имплементацијата на Стратегијата. Отсуството на финансиска поддршка на процесите за 
имплементација на Стратегијата најјасно говори за степеност на посветеност и сериоз-
ност кон овој национален стратешки документ. 

Повеќе испитаници посочија дека Стратегијата и првиот акциски план биле прео-
пшто напишани и повеќе изгледале на список на желби отколку јасно дефинирана стра-
тегија и интервенции. За разлика од ова, вториот акциски план беше посочен како подо-
бар затоа што ги зел предвид недостатоците на првиот, но и ги вклучил активностите кои 
веќе се опфатени со годишните програми на министерствата и останатите релевантни 
институции. 

Конечно, испитаниците изјавија дека недостасува системска реформа и тоа во насо-
ка на заземање пристап на кохезивна/поврзана политика, а не како сега кога политиката 
на дроги е некохезивна, активностите се дивергентни наместо врзани. Сето ова делумно 
се должи и на недостатоци во легислативата како регулативи за новите психоактивни 
супстанции, воспоставување систем за рано предупредување, формирање национална 
опсерваторија за дроги и така натаму. Тие ја дадоа Португалија како добар пример за 
политики за дроги и кохезивност во пристапот.

Системите на поддршка кои ги детектираа испитаниците најмногу се однесуваат на 
подобрување на соработката и на довербата меѓу граѓанското општество и институции-
те на системот. Испитаниците се согласија дека во последниве години се забележува рас-
тење на заеднички иницијативи и доверба меѓу граѓанските здруженија кои работат на 
полето на дроги и институциите на системот кои се засегнати од оваа проблематика. Дел 
од испитаниците посочија дека Стратегијата најсериозно е третирана од страна на здру-
женијата на граѓани кои често се поттик за реализација на активностите од страна на 
институциите. Во овој дел особено беа нагласени обуките кои ги спроведуваат органи-
зациите меѓу стручните, професионалните, здравствените и административните работ-
ници, а чија цел е сензибилитет на кадарот и градење специфични вештини за работа со 
маргинализирани заедници, вклучително и лица кои употребуваат дроги. Посебно беше 
нагласена и логистичката и финансиска поддршка за изработка на вториот акциски план 
за дроги од страна на ХОПС. Имајќи предвид дека Стратегијата токму соработката со 
граѓанското општество ја има дефинирано како цел, вреди да се споделат одговорите 
од анкетата во однос на оваа цел. Одговорите во анкетата ја потврдуваат оваа констата-
ција од интервјуата. Па така, за една од целите на Стратегијата „Продолжување на сора-
ботката со граѓанското општество кое е важен партнер во достигнување на намерите и 
целите на Националната стратегија за дрога и е соодветно вклучено во сите аспекти на 
политиката на РМ за дроги“, резултатите од анкетата укажуваат на најпозитивни одго-
вори споредено со другите цели. Имено, најголем дел од испитаниците (72,7%) сметаат 
дека состојбата за која е напишана оваа цел значително или делумно се подобрила. Мал 
дел од испитаниците (22,7%) сметаат дека состојбата не се променила.

Поддршката од Глобалниот фонд за борба против ХИВ/СИДА, туберкулоза и маларија 
и пред сè EMЦДДА преку проектите кои ги финансираа беа посочени како клучни за 
јакнење на капацитетите на државните институции и пред сè за спроведување на повеќе 
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истражувања, биобихејвиорални истражувања, ЕСПАД-истражување итн. Исто така како 
значајни партнери беа спомнати и УНОДЦ, Советот на Европа – Група Помпиду.

5.5 Насоки и препораки за идна стратегија

Откако ги дефиниравме степените на релевантност, влијание и имплементација и 
ги истраживме пречките и бариерите, како и нивните причини во процесите на импле-
ментација, последен чекор беше да се дефинираат насоки и препораки кои ќе ја дадат 
рамката за идната национална стратегија за дроги. Клучно прашање за кое е изграден 
интересот за оваа тема беше кои насоки и приоритети треба да бидат запазени во креи-
рањето на новата стратегија и новите акциски планови. Преку ова клучно прашање и 
сет од контекстуално дефинирани потпрашања низ интервјуата добивме препораки и 
насоки за идните стратешки и акциски документи и планови.

Низ анкетата добивме и неколку препораки за тоа на кои области/проблеми треба 
новата стратегија да обезбеди посилен фокус. Прашалникот понуди 18 теми и сите беа 
избрани од испитаниците. Од овие 18, најчесто одбирани теми беа:

• Ресоцијализација и интеграција (59,1%)
• Координација на политиката за дроги во државава (54,5%)
• Намалување на штети (50%)
• Вклученост на граѓанското општество (40,9%)
• Третман/лекување (40,9%)
• Развивање информативен систем (известување и размена на извештаи 

[36,4%])
• Активности во затворски систем (36,4%)
• Евалуација на програмите за намалување на побарувачка (31,7%).

Понатаму низ интервјуата се обидовме да ги продлабочиме овие одговори.
Клучна насока која беше предложена од најголем број на интервјуери се однесува 

на префрлање на мандатот за креирање, спроведување и оценување на политиките на 
дроги од политичарите кон експертите од областа на дрогите. Со други зборови, креи-
рањето, спроведувањето и оценувањето на Стратегијата треба да претставува процес во 
кој политиката, практиката и науката треба да бидат еднакво застапени. 

Имајќи предвид дека координацијата и системската поставеност на Меѓуресорската 
комисија беа детектирани како клучни слабости, добивме неколку препораки за нив-
но надминување. Најопштата препорака беше Стратегијата да биде пократка и појасно 
фокусирана, да биде реална и да се базира пред сè на сервисите и на услугите, тие да 
бидат главниот фокус на Стратегијата. Некои испитаници предложија креирање на сис-
тем или протокол за координација меѓу сите институции опфатени со Стратегијата. Дел 
од испитаниците предложија Меѓуресорската комисија да стане национално тело кое 
ќе обединува експерти кои ја познаваат проблематиката со дроги од различни аспекти 
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(здравствен, социјален, безбедносен, правен итн.). Ова тело би било носител на страте-
гијата и одговорно за координација, би имало мандат од 4 години и да биде самостојно, 
односно да дејствува како засебен ентитет, а не дел од постоечкото Министерство. Тре-
тиот предлог се надоврзува на вториот, но оди малку пошироко. Имено, дел од испита-
ниците препорачаа креирање на тело налик на Националната опсерваторија за дроги 
(National Drug Observatory) чиј мандат нема да биде само координација на стратегијата, 
туку и креирање, следење и оценување на сите политики и закони за дроги. Од здруже-
нијата на граѓани пак наведуваат дека најдобро е државата да го следи примерот на сите 
држави членки на ЕУ и да формира посебен орган налик на поранешниот Уред за дроги 
во Република Хрватска или посебно одделение кое ќе биде задолжено за сите прашања 
и политики поврзани со дрогите. Во надлежност на тој орган меѓу останатото да биде и 
изработката, спроведувањето и следењето на стратегијата и на акциските планови. По-
натаму здруженијата на граѓани препорачаа формирање национален центар за дроги 
кој ќе врши мониторинг на сите програми за зависности.

Повикувајќи се на преопштиот текст на Стратегијата, како и преоптовареноста со 
цели кои не ја земаат предвид реалноста и можноста за нивна имплементација, дел од 
испитаниците дадоа насоки за поинаков пристап во креирање на идната стратегија од 
досегашниот. Имено, пишувањето на стратешкиот документ треба да се води од реал-
носта и реалните капацитети и ресурси на државата. Со други зборови, наместо десе-
тици цели, подобро е да се дефинираат две или три за кои сме сигурни дека можеме 
да ги оствариме во зададената временска рамка. Оттука пристапот треба да биде по-
малку амбициозен, а повеќе реален, без притоа да се изгубат мотивот и инспирацијата 
за промени и прогрес. Понатаму овој пристап треба да ги вклучи и реалните финансиски 
алокации за имплементација на стратегијата. Испитаниците сметаат дека за да се прис-
тапи кон пишување на нова стратегија мора да се има точна финансиска рамка со која 
ќе се располага, но и проценка на капацитетите и на ресурсите. Стратегијата треба да 
се креира во рамките на ресурсите кои постојат за да не остане само текст на хартија. 
Здруженијата на граѓани од областа на дрогите посочија дека новата стратегија треба да 
дефинира модели на финансиска одржливост на програмите за намалување на штети и 
другите програми кои ги спроведуваат здруженијата.

Граѓанското општество беше посочено како можен клучен актер кој би требало да 
преземе дел од активностите планирани според Стратегијата. Дел од испитаниците сме-
таат дека Стратегијата треба да вклучи како цел преземање на најголемиот дел од про-
цесот на ресоцијализација и реинтеграција на лицата кои употребуваат дроги од страна 
на здруженијата на граѓани. Со други зборови, програмите за ресоцијализација да бидат 
во рамките на годишните планови на МТСП, но да ги спроведуваат граѓанските организа-
ции. Здруженијата на граѓани кои беа дел од фокус групата организирана во процесот на 
истражување посочија дека е потребна стандардизација на услугите кои ги нудат здру-
женијата и дека таа треба да биде еден од приоритетите на следната стратегија (како до-
бар пример ја посочија праксата на МТСП за лиценцирање на здруженијата). Сепак, дел 
од испитаниците споделија искуство со одредени здруженија кои се неактивни подолго 
време и препорачаа нивно повторно активирање и посветено работење на темата. Како 
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пример беше посочен оглас објавен од страна на Министерството за труд и социјална 
политика за психосоцијална поддршка на лица зависни од дроги. Иако постои здруже-
ние на граѓани кое се занимава токму со ова, тоа никогаш не се јавило на огласот. 

Испитаниците дадоа и тематски препораки од различни области, а во однос на дефи-
нирање на целите на новата стратегија:

• Воведување мерки за декриминализација на дрогите.

• Отворање програми за лекување на зависности во: Гостивар, Прилеп, Струга 
и Кичево.

• Креирање модели на супервизија на квалитетот на програмите за лекување.

• Делот од превенцијата кој се однесува на обуки на млади да не биде како 
досега – предавања од возрасни лица на ученици, туку да се преземе 
системот на врснички едукатори. Министерството за образование и наука 
да стане поактивен чинител во имплементацијата на Стратегијата преку 
преземање, координирање и спроведување на овој процес на врсничка 
едукација.

• Превенцијата како дел од образовниот систем да биде вклучена во 
курикулумите, но заснована на докази и на наука, а не на лични мислења и 
на застарени информации;

• Заводот за социјални дејности, кој е еден од најактивните институции во 
областа на социјална заштита на лица кои употребуваат дроги, да биде 
препознаен како засебен ентитет и да биде вклучен во сите стратешки 
процеси (пишување, имплементација, следење и евалуација).

• Малолетните зависници од дроги да бидат препознаени и третирани во 
Стратегијата на начин што ќе гарантира индивидуален пристап и креирање 
на индивидуален план наместо сместување на овие лица во установи.

• Лица кои употребуваат дроги и излегуваат од затвор да бидат опфатени со 
Стратегијата, особено од аспект на ресоцијализација и реинтерграција.

• Отворање програми за намалување на штети во затворите.

• Обезбедување на лекот налоксон во затворите.

• Децентрализацијата на третманот да биде вклучена како цел во Стратегијата, 
како начин на обезбедување пристап и достапност на третман за сите 
пациенти.

• Стратегијата да вклучи цел која се однесува на влегување на трет лек (покрај 
бубренорфинот и метадонот), особено имајќи предвид дека Буџетот за 2021 
година е зголемен во тој дел.

• Автомобилите кои се запленети во акциите за сузбивање на производство 
и продажба на дроги да се доделат на службите за борба против дрога низ 
градовите.
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• Да се формира агенција за борба против дрога во рамките на МВР, која ќе 
претставува централизирано место кое ги обединува сите тела и сектори кои 
се занимаваат со намалување на понудата.

• Стратегијата да предвидува истражувања кои ќе направат проценка на 
пазарот на дроги (колку пари дневно се трошат на дрога, кои видови дрога 
итн.).

• Воспоставување електронска база на податоци за дроги во согласност со 
индикаторите за кои известува државата кон EMЦДДА.

• Проширување на програмата за ХИВ/СИДА со издвојување на финансиски 
средства што ќе бидат исклучиво наменети за лицата кои користат дроги.

Конечно, испитаниците сметаат дека Националната стратегија за дроги не може да 
се третира како засебен документ издвоен од останатите политики и документи на др-
жавава. Заради тоа тие даваат насока за вклучување на темата на дроги и во други стра-
тегии каде што тоа е логично. Една испитаничка даде пример со процесот на креирање 
на Стратегијата за млади во кој не бил вклучен ниеден од експертите кои работат со про-
блематиката на дроги и покрај фактот што дрогите претставуваат предизвик пред сè за 
младите. Оттука препораката е да се креира стратегија која ќе дише со другите страте-
гии, ќе ги надополнува, но и ќе се надополнува себеси со останатите политики. 

Како последна препорака која ја предложија повеќе испитаници е Стратегијата да 
има обврзувачки карактер за оние кои презеле одговорност да ги реализираат предви-
дените стратешки активности.

Насоки и приоритети според лицата кои употребуваат дроги

Процесот на истражување ни покажа дека лицата кои употребуваат дроги и нивната 
перспектива во однос на политиките за дроги се ретко консултирани или земани пред-
вид. Токму затоа решивме да направиме фокус група со лица кои употребуваат дроги 
и да ја испитаме нивната перспектива во однос на овој стратешки документ. Сосема 
очекувано ниеден од испитаниците не беше запознаен со Стратегијата и не можеше да 
даде свои коментари и оцени за неа. Истражувачот го искористи времето да ги запознае 
со овој документ, а дискусијата се фокусираше на насоки и приоритети кои лицата кои 
употребуваат дроги сметаат дека треба да се внесат во новата стратегија. Фокус групата 
броеше 5 лица кои употребуваат дроги, а поради вонредната состојба поради ковид-19, 
состанокот на групата се одржа онлајн. Испитаниците ги селектираа следниве теми како 
приоритети за новата стратегија:

1 Да се декриминализира поседувањето на сите видови дроги за лична употреба 
(пример: според португалскиот модел);

2 Да се воведат повеќе опции за лекување на зависности со нови лекови;

3 Да се следи светската пракса за употреба на психоактивни супстанции за 
третман на психички болести (пример: псилоцибин, ЛСД);
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4 Да се подобри квалитетот на програмите за лекување, особено во насока на тоа 
метадонот да не биде третман за цел живот во ситуации каде што е остварливо 
тоа;

5 Воведување нови лекови за хепатитис Ц;
6 Одржливо финансирање на здруженија на граѓани кои работат со лица кои 

употребуваат дроги;
7 Да се овозможи отворање на соби за инјектирање како влог во намалување на 

штети и безбедна употреба;
8 Да се промени судската пракса во насока на неказнување на поседувањето на 

дроги за лична употреба;
9 Да се вклучат луѓето кои користат дроги во креирање на политики за дроги;
10 Да се стави фокус на програми за интеграција и вработување на лицата кои 

користат дроги;
11 Да се овозможи поголема достапност на налоксон;
12 Налоксонот да може да го даваат и здруженијата на граѓани.
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АНЕКС 1

РЕАЛИЗАЦИЈА НА ПЛАН ЗА АКТИВНОСТИ НА НАЦИОНАЛНАТА 
СТРАТЕГИЈА ЗА ДРОГА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

ЗА ПЕРИОДОТ 2014‐2017 ГОДИНА

Цел Активност Реализација
Одговорна 

институција
1 Спроведување на превентивни 

активности за спречување на 
земање на дрога:

• универзална превенција која е 
насочена на на населението во 
целина и има за цел развојот на 
вештини и вредности, норми, 
перцепција и интеракција со 
врсниците и општествениот живот;

• селективно превенција е насочена 
на ранливите групи , каде што 
користењето на недозволени 
супстанции често се концентрирани 
и се фокусира на подобрување 
на нивните можности во тешките 
животни и социјални услови ;

• индицирана превенција е насочена 
на ранливи поединци и им помага 
во справувањето со нивните 
индивидуални особини на личноста 
кои ги прават повеќе ранливи за 
употреба на дрога.

• превенција во рамките на 
животната средина е насочена на 
општествените норми

1 Училишни - базирани програмите 
за превенција.

• Насоки кон развивање на социјални 
вештини (емпатија, комуникација), 
лични вештини (донесување 
одлуки,справување со одредени 
состојби) и информации за дрогата.

• Програми за родителите. Повеќето 
од овие програми се состоjат од 
информативни сесии, обуки со 
родителите и децата кои ги објаснуваат 
очекувања, воспоставување на 
соодветна дисциплина, управување 
со силни емоции и ефикасна 
комуникација.

• Peer-to-peer интервенции каде 
младите се обучуваат за да се пренесат 
интервенции на нивните врсници.

• Алтернативни интервенции за 
ранливите млади луѓе. Масовни 
медиуми кампањи, кои информираат 
за ризиците и опасностите од дрогата.

• Советување и информативни пристапи 
за ноќниот живот и организирањето на 
забави.

• Интервјуирање за мотивацијата 
и интервенции за млади луѓе кои 
употребуваат дрога.

• Советување и интервенции за 
младите престапници во и надвор 
од училишниот систем (со насоки за 
повторно вклучување).

• Обезбедување на сигурна средина за 
учење во училиштата

• Континуирана мултимедијална 
едукација од најмала возраст со 
методи кои дале високи резултати во 
превенцијата [1]

Делумно • МОН,
• Биро за развој на 

образованието,
• Регионалнит 

е единици за 
координација на 
локално ниво,

• МТСП
• МЗ.
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Цел Активност Реализација
Одговорна 

институција
2 Спроведување на модели на 

програми за т.н. Општини кои 
се грижат за својата младина 
(Communities That Care СТС)[2]

• превенција која користи јавно-
здравствен пристап за да се спречи 
проблематичното

• однесување на младите како 
насилство, криминал, напуштање 
на училиштето и злоупотреба на 
супстанции [3-4].

Во овој модел се користат:

• консултации
• истражувања врз база на кои се 

дизајнира модел на обуки, да се 
разберат и применат информациите за 
ризик и заштитните фактори,

• промовирање здрав развој на 
младите, за ефикасно решавање 
на состојби и прашања со кои се 
соочуваат,

• медиумски кампањи, преку кои ќе се 
информира за ризиците и опасностите 
од дрогата.

Оваа превенција се фокусира на 
зајакнувањето на заштитните фактори 
и промовирање на позитивен развој 
на младите, а се земат предвид:

(а) ризик факторите како што се 
возраста, полот; културни и 
социјални фактори;

(б) состојбените фактори на ризик како 
што се бездомниците; употреба 
на дрога во ноќен живот и на 
рекреативни места; на работното 
место, возење под влијание на дрога 
и

(в) индивидуални фактори на ризик 
како што ментално здравје; 
проблематично однесување 
и психосоцијален развој; и 
други фактори кои влијаат врз 
индивидуална ранливост со 
употреба на дрога, како што се 
генетските влијанија и семејни 
околности

Делумно
Не реализирано 
 
 

Делумно 
 
 

Не реализирано 
 

 
 
 

• Единиците 
на Локалната 
Самоуправа,

• Регионалните 
единици за 
координација 
локално ниво,

• МЛС,
• ЗЕЛС,
• МЗ,
• МОН,
• Агенција за 

млади и спорт

3 Превенција со цел справување со 
растечкиот тренд на неправилна 
употреба (злоупотреба) на 
лекови кои содржат опиоиди 
и други контролирани 
психоактивни суспстанции.

• Бројни иницијативи фокусирани 
на зголемување на свесноста и 
информираноста за штетните 
последици од неправилна употреба 
(злоупотреба) на лекови кои содржат 
контролирани психоактивни 
суспстанции .

• Евидентирање и анализирање на 
податоците за нивото на користење на 
лекови со психоактивно дејство 

Делумно 
 
 
 
 
 

Делумно

• МЗ

4 Подобрување на ефикасноста и 
квалитетот на третманот на лица 
со развиена зависност од дрога, 
вклучувајќи и психијатриски 
ко-морбидитет (60,6% од 
пациентите со зависност од 
психоактивни супстанции имаат 
во моментот психијатриски 
коморбидитет, а повеќе од 
30% имаат најмалку две 
психијатриски нарушувања [5]).

• Проширување на достапноста 
на третман со метадон (ММТ) во 
сите општини во градот Скопје во 
медицинските установи (по примерот 
на ГОБ „8-ми септември“), каде ќе 
работат млади мотиворани лекари 
од општа пракса, во тим со мед. 
сестри, психолози, соц. работници, 
супервизирани од психијатри за 
фармаколошкиот дел (кои ќе бидат 
како специјалисти лиценцирани за

Не реализирано
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Цел Активност Реализација
Одговорна 

институција
 пропишување на метадон), со цел 

да се посвети поголемо внимание на 
психијатрискиот дел на третманот,

• Модел на јавно-приватно 
партнерство, преку соработка со 
трите психијатриски приватни 
ординации активни во овој дел, а кој 
имплементираат препознаени добри 
практики и експертиза за тетман на 
лица со зависност од дрога.

• Дисперзија на третман на зависност 
од дрога на ниво на матични лекари 
во градови  со  ниска  застапеност  на 
зависници од дрога (Берово, Радовиш, 
Кратово, Дебар, Ресен, итн) кои ќе 
работат супервизирани од поголеми 
центри во општината.

• Дисперзија на третман на зависност од 
дрога со препаратот бупренорфин

 
 

Не реализирано 
 
 
 
 
 

Не реализирано 
 
 
 
 
 

Не реализирано

5 Супституциона терапија на 
зависност од дрога - сеопфатен 
и квалификуван пристап, 
вклучувајќи психијатриски, 
психотерапевтски и / или 
психосоцијални мерки на 
третман и нега [7-8].

• Задолжителен вработен психијатар во 
институциите кои пружаат третман на 
зависност од дрога [9]

• Да се изработат и имплементитираат 
индивидуални планови за третман 
(фармаколошки и психијатриски) кои 
треба да бидат дизајнирани за секој 
еден пациент.

• Примена на: психосоцијална 
поддршка, групна терапија и работна 
терапија под надзор, интервјуирање 
за мотивацијата за третман, техники 
превенција од повторено земање 
на дрога (релапс), когнитивно-
бихевиорална терапија, терапија 
со семејството, и третман терапи 
базирани во домашни услови (онаму 
каде е применливо).

Делумно 
 

Делумно 
 
 
 

Делумно

• Клиника за 
токсикологија

• Психијатрис ка 
болница „Скопје“ 
- Скопје

• ГОБ „8-ми 
септември“ - 
Скопје

• Центри за 
третман на 
зависност 
од дрога при 
ЈЗОпшти 
Болници низ РМ

• ПЗО за третман 
на зависност од 
дрога

6 Изработка, усвојување и 
воведување на специјализирани 
водичи за лица со зависност од 
дрога.

• Водич за третман на нарушувања 
поврзани со употреба на Canabis,

• Водич за третман на нарушувања 
поврзани со употреба на кокаин, 
амфетамин, екстази и халуциногени 
дроги,

• Водич за третман со бупренорфин,
• Водич за рано дијагностицирање и 

третман на деца кои започнале со 
користење на дрога, психотропни 
супстанции и други психоактивни 
супстанции во установи од примарна 
здравствена заштита.

Не реализирано 

Не реализирано 
 
 

Реализирана
Делумно

• МЗ МТСП
• НВО сектор

7 Превенција на употреба на дрога 
и меѓународно контролирани 
психоактивни супстанции од 
страна на спортисти, лица 
кои активно имаат спортски 
активности, лица кои тренираат, 
вклучувајќи ги и бодибилдери,

• Измена и дополнување на законот 
за контрола на опојни дроги и 
психотропни супстанциии, со цел 
воведување на засилен надзор над 
нелегалното користење на стумуланси 
и други контролирани супстанци 
ососбено во теретаните, 

Не реализирана • МЗ
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Цел Активност Реализација
Одговорна 

институција
 спречување на нелегална 

трговија и дистрибуција на 
контролирани супстанции 
(стимуланси) во места каде се 
спортува (теретани).

 како и усвојување на дополнителна 
национална листа за контрола на 
во моментот „легални“ супстанции 
( прекурсори на Гама хидробутерна 
киселина, gamma- butyrolactone (GBL) 
and 1,4-butanediol (1,4BD); употреба 
наТрамадол итн)

8 Продлжувањена на развивањето 
на програми за третман, кај лица 
со равиена зависност од дрога, 
со супституциона и психијатриска 
терапија и во останатите затвори 
низ Република Македонија

• Проценка на состојбата, видот и 
оправданоста (согласно бројот на 
затворени лица кои се со зависност од 
дрога) и воспоставување на соодветна 
програма за третман во затворски 
услови

Делумно • МП, Управа за 
извршување на 
санкции

9 До образование и подготовка за 
ресоцијализација и социјална ре- 
интеграција по завршување на 
казната на зависниците од дрога 
кои се на издржување на казна 
затвор.

• Проценка на состојбата и потребите 
и воспоставување на соодветни 
програма за едукација во затворски 
услови, како и подготовка за 
ресоцијализација по завршување на 
казната.

Не реализирана • МП, Управа за 
извршување на 
санкции

• МЗ МТСП

2 НАМАЛУВАЊЕ НА СНАБДУВАЊЕТО СО ДРОГА, основна цел на 
активностите е да придонесат за мерливо редуцирање на достапноста и 
снабдувањето со дрога во Република Македонија.

Цел Активност Реализација
Одговорна 

институција
1 Засилување на ефективна 

соработка, координација и 
опертивни активности во 
борбата против криминалот 
поврзан со дрога, согласност со ЕУ 
стандардите[10]

• Употреба на достапните податоци и 
разузнавачки информации, добиени 
од сопствени извори или преку 
размена со помош на расположиви 
полициски инструменти (ПИМ мерки), 
комуникациска технологија која 
овозможува прибирање на податоците 
и анализа со цел продуцирање на 
информации.

Реализирана • МВР 
• ЦУ

2 Идентификување на приоритети 
и закани со криминалот поврзан 
со дрога

• Засилување на активностите 
со учество во регионалните и 
меѓународните платформи за 
размена на податоци и информации, 
особено со иницијатива за учество во 
размената на доверливи, сензитивни 
информации преку Prüm Convention 
[11]

Реализирана • МВР
• Јавно 

обвинителство 
за организиран 
криминал

• ЦУ

3 Подобрување на стратешките 
и оперативните анализи на 
нелегалните активности 
поврзани со дрога

• Изготвување на анализи (не само 
опис на криминалнитеслучаи и сурови 
податоци, туку обработени податоци 
во информации) на квартални и шест 
месечни временски рамки по основ на:
- криминалните случаи поврзани со 

дрога и прекурсори,

Реализирана • МВР
- Сектор 

Аналитика во 
соработка со

- Сектор за 
Стратешки 
операции
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Цел Активност Реализација
Одговорна 

институција
- запленетите количини на дрога 

на мало и на големо (од улична 
продажба и во организирани фоми 
на криминал) и прекурсори,

- цена и чистота на дрогата (од улична 
продажба и во организирани фоми 
на криминал),

- изречени прекршоци за 
нарушување на јавниот ред и мир 
под дејство на дрога,

• Анализите треба да ги опфаќаат 
активностите на регионите СВР-ата 
на територија на РМ и активностите 
наСекторот за спречување на 
организиран криминал поврзан со 
дрога

• Подготвување на сеопфатни анализи 
и проценки за заканите од сериозен 
и организиран криминал поврзан со 
дрога, како и поврзани криминални 
активнсти (перење пари, трговија 
сооружје, трговија со луѓе, тероризам).

 
 
 

 
 

 
 

Реализирана 
 
 
 
 

Реализирана

• ЦУ 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

• МВР
- Сектор 

Аналитика во 
соработка со

- Сектор за 
Стратешки 
операции

• ЦУ
4 Зголемување на активностите 

за спречување на влез и излез 
на дрога преку граниица: 
аеродроми, езерски граници, 
зелените граници како и 
останатите гранични премини 
како и во случај на синтетски 
дроги и нови видови на „легални 
дроги“ преку поштенски пратки.

• Зголемување на истражните постапки 
на границите за кои анализите на 
заплените утврдуваат дека се влезни 
места (потекло) на соодветен вид на 
дрога,

• Потпишување на меморандуми за 
соработка со релевантните институции 
како што се аеродромите, поштата, 
компаниите кои организираат 
автобуски превоз, вулканизерите на 
гуми (имајќи ги пред вид начините 
на криумчарење на дрогата во 
изминатиот период)

Делумно • МВР
• Царинска Управа

5 Засилување на активностите 
за превенција на диверзија 
на прекурсорите и пред 
прекурсорите за нелегално 
производство на дрога

• Воспоставување на заемна соработка 
меѓу државните институции и 
домашните производители и 
трговските компании со цел да се 
постигне размена на информации 
за сомнителни нарачки и можни 
нелегални трансакции, за да се 
открие и спречи преусмерувањето на 
прекурзорите на нелегалниот пазар.

• Обука на Заеднички истражни тимови 
(ЗИТ) и инспектори за поефикасно 
следење на работата на хемиските 
фабрики и компаниите кои вршат 
промет со прекурзори.

Делумно 
 
 
 
 
 
 
 

Реализирана

• МВР
• Царинска Управа
• МЗ

6 Воведување и донесување на 
нови законодавни мерки на 
ЕУ за решавање на појавата, 
користење и брзото ширење на 
нови психоактивни супстанции

• Измени и дополнувања на законот 
за контрола на дрога и психотропни 
супстанции, во насока на регулирање 
на новите психоактивни супстанции 
(разврстување во листи на

Не реализирана • МЗ
• МВР
• МП
• Царинска Управа
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Цел Активност Реализација
Одговорна 

институција
 контролирани супстанции) и соодветно 

Измена и дополнување на Законот за 
кривичнапостапка

7 Борба против употребата на 
одредени фармаколошки 
активни супстанции (како што е 
дефинирано во Директивата на 
ЕУ 2011/62) со кои се надополнува 
волуменот на дрогата

• Имплементирање на Директивата 
на ЕУ (најчесто за зголемување 
на волуменот на кокаин, според 
извештаите од лабораториие се 
употребуваат benzocaine, phenacetin 
и lidocaine) и прекин на мрежите за 
снабдување со овие супстанции

Реализирана • МВР
• Царинска Управа
• МЗ

8 Каде што е соодветно и во 
согласност со правните рамки, 
овозможување на алтернативи 
за присилно санкции

• Измена и дополнување на законската 
регулатива (Закон за спроведување 
на јавен ред и мир; Закон за контрола 
на опојни дроги и психотропни 
супстанции, Закон за кривична 
постапка)

Реализирано • МЗ,
• МВР

9 Подобрување на ефикасна судска 
соработка и законодавството 
во регионот и во билатерална 
соработка со земји членки на ЕУ

• Зајакнување на ЕУ судска соработка во 
насочување трговија прекугранична 
трговија со дрога, перењето пари, 
во конфискација на приносите од 
организираниот криминал поврзан со 
дрога

Делумно • МП
• Јавно 

обвинителство 
за организиран 
криминал

• МВР
• ЦУ

10 Истражување за поврзаност на 
користење на бензодијазепини и 
други психоактивни супстанции 
(опојни дроги, психотропни 
супстанции и/или прекурзори) 
и зголемен број на сообраќајни 
несреќи, во голем број случаи со 
смртен исход

• Спроведување на анализа на 
биолошките материјали кај смртни 
случаи при сообраќајни несреќи и 
корелација со употреба на лекови 
од групата на бензодијазепини 
(диазепам, бромазепам, 
алпразолам....), согласно со научните 
сознанија и научни истражувања[12].

Делумно • МВР
• Институт за 

судска медицина
• Сектор за 

контролирани 
супстанции, МЗ

Цел Активност Реализација
Одговорна 

институција
1 Зголемување на капацитетот 

на Државната меѓуресорска 
комисија за борба против 
дроги, проактивно вклучување 
во имплементацијата на 
Стратегијата за дроги

• Развој на регионални координативни 
тела (единици) во областа на дрогите 
на локално ниво (согласно член 9 
од Законот за контола на дроги и 
психотропни супстанции).

• Воспоставување на стручно 
медицинско тело за надзор и 
едукација на спроведувањето 
на третманот (фармаколошки и 
психијатриски) на лицата со развиена 
зависност од дрога

• Воспоставување на стручно тело 
за надзор над спроведувањето на 
превентивните активности од областа 
на дрогите

Не реализирана 
 
 
 

Не реализирана 
 
 
 
 

Не реализирана

• МЛС
• Единици 

за локална 
самоуправа

• ЗЕЛС
• МП, Упрва за 

извршување на 
санкции

• МЗ МОН

3 ВКРСТЕНИ ТЕМА : Координација
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Цел Активност Реализација
Одговорна 

институција
1 Зајакнување на партнерството 

и ефективната соработка со ЕУ и 
ООН агенциите, меѓународни и 
регионални тела, организации и 
иницијативи

• Размена на информации, учество во 
заеднички активности, платформи за 
соработка.

Реализирано • Државна 
меѓуресорска 
комисија за 
борба против 
дроги

2 Од есенцијална важност е 
зајакнување на националните 
капацитети во борбата 
против нeлегалната трговија 
и организирани криминални 
активности со дрога, рано 
предупредување а новите 
трендови и предизвици, со ЕУ 
програмите и телата

• Продолжување на успешната 
соработка со:
- Еuropol, EMCDDA, Eurojust, EU Judical 

Network, Frontex, SELEC, WCO.

Реализирано • МВР
• ЦУ
• МЗ
• Јавно 

обвинителство 
за органзиран 
криминал

• МНР

4 Вкрстени тема: Меѓународна соработка

Цел Активност Реализација
Одговорна 

институција
2 Интегрирање на МКД 

стратегијата за дроги во 
меѓународните активности , 
приоритети, иницијативи за 
борба против дрога

• Воспоставување на балансиран 
координиран пристап, базиран 
на евидентирани сознанија, во 
имплементацијата на целите и 
активностите во намалувањето на 
побарувачката и снабдувањето со 
дрога, меѓународната соработка

Делумно

3 Продолжување на меѓусебната 
соработка со граѓанскиот сектор 
особено во засилен регонален и 
локален развој

• Бројни активности во делот на 
превенција на употреба на дрога 
(семинари, работилници, кампањи) 
организирани од страна на Локалната 
самоуправа, а во соработка со 
Граѓанскиот сектор,

• Воспоставување на бесплатни 
телефонски СОС линии во повеќето 
регионални единици,

• Воспоставување на советувалишта 
за различни видови на дрога и 
забранети психоактини супстанции, 
во поглед на штетни последици 
од дрога. Советувањата ќе се 
наменети за младите, родителите 
заинтересираните лица, а ќе бидат 
достапни на локално ниво.

• Воспоставување на советувалишта 
за социјална интеграција на лица 
на третман на зависност од дрога, 
базирани на добри практики, 
организирање на обуки за градење 
на вешини кои можат да придонесат 
за работно ангажирање на лицата кои 
имаат развиена зависност од дрога и 
се на третман.

Делумно 
 
 
 
 

Не реализирана 
 

Делумно 
 
 
 
 
 
 

Делумно

• НВО
• Локална 

самоуправа
• ЗЕЛС Агенција за 

млади и спорт
• МТСП МОН МЗ
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Цел Активност Реализација
Одговорна 

институција
1 Инвестирање во истражување, 

собирање на податоци, 
мониторирање, евалуација и 
размена на научни сознанија за 
сите аспекти на фноменот дрога.

• Промовирање на научна евалуација 
на политиките и интервенциите 
предвидени во рамките на 
Стратегијата за дроги

Не реализирано • Сектор за 
контролирани 
супстанции, 
Центар за 
следење 
на дрога и 
зависности од 
дрога, МЗ

2 Продолжување на 
вмрежувањето, соработка и 
развивање на капацитети во 
градењето на инфраструктура 
на МКД за информации, 
истражувања, мониторинг и 
евалуација.

• Зголемена достапност и на податоци 
од индикаторите за намалување на 
снабдувањето со дрога.

• Подобрување на собирањето 
на податоци и известување за 
намалување на побарувачката на 
дрога; како што polydrug употреба 
(користење на повеќе супстанции 
во исто време), злоупотребата на 
пропишани контролирани лекови; 
психијатриски ко-морбидитет; 
проблемите со дрога меѓу 
затворениците и достапноста на 
интервенции за намалување на 
побарувачката на дрога во затвор

Реализирано 
 

Делумно

• Сектор за 
контролирани 
супстанции, 
Центар за 
следење 
на дрога и 
зависности од 
дрога, МЗ

5. Вкрстени тема : информации, истражувања, мониторинг и евалуација
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АНЕКС 2

РЕАЛИЗАЦИЈА НА АКЦИСКИ ПЛАН ЗА 2019 - 2020 ГОДИНА
ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА НАЦИОНАЛНАТА СТРАТЕГИЈА ЗА ДРОГА 

НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 2014 - 2020 ГОДИНА

A. НАМАЛУВАЊЕ НА ПОБАРУВАЧКАТА НА ДРОГА
1. ПРЕВЕНЦИЈА

1.1 Цел: Превенција од употреба на алкохол, пушење, психотропни супстанции,бихевиорална 
зависност и малолетничка деликвенција во основните и средните училишта

Активности Реализација Одговорна институција

Обука на учениците од основните и средните 
училишта за спречување дискриминација 
и превенција од злоупотреба на алкохол, 
пушење, психоактивни супстанции и нови 
психоактивни супстанции 
Усвојување на постојните и изработка на 
нови прирачници за наставници и стручни 
служби

Не реализирано • Министерство за здравство
• Здружение ХОПС – опции за здрав живот – 

Скопје
• Здружение за унапредување на 

превенцијата, третманот и соцојалното 
вклучување на лица кои злоупотребуваат 
дроги и други психоактивни супстанции 
,,Доверба“

• Здружение за советување, лекување, 
реинтеграција и ресоцијализација на лица 
зависни од психоактивни супстанции ИЗБОР 
Струмица

Учесници:
• Комисија за спречување на дискриминација
• Биро за развој на образование
• Министерство за образование, 

Министерство за правда, Министерство за 
внатрешни работ, Агенција за млади и спорт, 
Министерство за култура

Обука на наставници и стручни служби за 
препознавање и работа со ранливи групи 
на деца (развод, губење на работа на 
родителите, губиток на родител, семејно 
насилство, употреба на дроги и сл)

Делумно • Министерство за труд и социјална работа, 
Центри за социјална работа

Анализа за потребите од ревидирање 
на наставните програми по предметите 
Општество, Граѓанско образование.
Препораки до училиштата за реализација

Делумно • Министерство за образование и наука, Биро 
за развој на образованието, Педагошка 
служба
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Активности Реализација Одговорна институција

на темата за Превенција од злоупотреба 
на психотропни супстанци кои се дел од  
Прирачникот за  образование на животните 
вештини за VII-IX  одделение
Одржување на информативни родителски 
состаноци и/или консултативни состаноци 
на кои ќе се обработуваат теми за здрав 
животен стил и превенција на зависност

Делумно • Основни  и средни училишта во Република 
Северна Македонија

Организирање на културни, забавни, 
спортски и други активности за подигање на 
свеста кај младите за штетното влијание на 
ПАС врз младите

Делумно • Граѓански организации, сите општина во  
Република Северна Македонија

1.2 Подобрување на достапноста и пристапноста на превентивни сервиси

1.3 Унапредување на знаењето и вештините на педагошкo - психолошките служби за 
превенција од дроги

Активности Реализација Одговорна институција

Советување на млади за превенција 
од употреба на дрога, алкохол, тутун и 
бихевиорлна зависност во советувалишта 
(Водно и  Шуто Оризари)

Реализирано • Советувалиште за млади-Сакам да знам – 
ГО ХЕРА 

Online сервиси (drughelp.eu) за рана 
детекција и интервенција- тестирање за 
самопроценка на ризикот од употреба на 
дроги 

Реализирано • Министерство за здравство

Online сервис за советувањена лица кои 
користат дроги преку веб  страната drughelp.
eu со примена на КБТ

Не реализирано • Министерство за здравство

Активности Реализација Одговорна институција

Обука на наставници и педагошко 
психолошките служби од средните училишта  
на Град Скопје за превенција од дрога и 
бихевиорална зависност

Реализирано • ГО ХЕРА,Град Скопје
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2. ЛЕЧЕЊЕ И ПСИХО-СОЦИЈАЛЕН ТРЕТМАН НА ЛИЦА ЗАВИСНИ ОД ПАС

2.1 Цел: Подобрување на системот на третман (достапен, пристапен,привлечен и соодветен на 
потребите)

3. НАМАЛУВАЊЕ НА ШТЕТИ

3.1 Цел: Одржување висок опфат и квалитет на програмите за намалување на штети за 
корисници на дроги

Активности Реализација Одговорна институција

Кадровска екипираност на постоечките 
центри за третман на лица зависници од 
дрога во РМ

Делумно • Министерство за здравство

Отварање на Центри за превенција и 
третман на зависности од дроги при ЈЗУ во 
Прилеп, Кичево, Струга и Гостивар

Делумно • Министерство за здравство

Континуирана едукација на персоналот 
во Центрите за превенција и третман на 
зависности од дроги при ЈЗУ

Делумно • Министерство за здравство, Национален 
центар за превенција и третман на 
зависност од дроги

Изготвување на Акциски план за развивање 
на програма за жени кои употребуваат 
дроги

Не реализирано • Министерство за здравство

Вклучување на примарна здравстена 
заштита во третман на ЛИД за преземање на 
дел од пациентите од Националниот центар 
за превенција и третман на зависност од 
дроги  и  Центрите за превенција и третман 
на злоупотреба и зависност од дроги

Не реализирано • Министерство за здравство

1.4 Унапредување на знаење и вештини на учениците за превенција од дрога

Активности Реализација Одговорна институција

Обука на ученици за  превенција и вештини 
за резистенција за употреба на дрога и 
бихевиорална зависност

Реализирано • Советувалиште за млади-Сакам да знам – 
ГО ХЕРА 

• Средни училишта во Град Скопје

Активности Реализација Одговорна институција

Одржување на стационарните и теренските 
сервиси за корисниците на дроги 
спроведувани од граѓанскиот сектор 
(дистрибуција на: стерилен прибор за 
инјектирање, кондоми, лубриканти, 
информативно-едукативни материјали, 
медицински, социјални и правни услуги)

Реализирано • Здружение ХОПС – опции за здрав живот – 
Скопје

• Здружение за унапредување на 
превенцијата, третманот и соцојалното 
вклучување на лица кои злоупотребуваат 
дроги и други психоактивни супстанции 
,,Доверба“
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Активности Реализација Одговорна институција

• Здружение за советување, лекување, 
реинтеграција и ресоцијализација на лица 
зависни од психоактивни супстанции ИЗБОР 
Струмица

• Центар за развој и унапредување на јавниот 
живот Тетово

• Македонски црвен крст Кичево
• Македонски црвен крст Прилеп
• Македонски црвен крст Велес
• Виа Вита Битола
• Избот Гевгелија
• Опција Охрид
• Хелп Гостивар
• Зона Кавадарци
• Асоцијација за здрав животен стил Пулс 

Куманово
• Клуб на млади Штип

3.2 Цел: Воспоставување нови програми за НШ со фокус на жени КД и лица на издржување 
казна затвор

3.3 Цел: Обезбедување долгорочен и стабилен механизам за програмите за зависности 
спроведувани од страна на ГО

Активности Реализација Одговорна институција

Воспоставување нова програма за 
намалување на штети кај жени кориснички 
на дроги во Скопје

Не реализирано • Министерство за здравство

Воспоставување на програмите за 
намалување на штети кај осудени лица кои 
издржуваат казна затвор

Не реализирано • Министерство за правда – Управа за 
извршување на санкции, Министерство 
за здравство и Министерство за труд и 
социјална политика

Едукација на затворскиот персонал за НШ и 
грижа за КД базирано на докази и принципи 
на човекови права

Не реализирано • Министерство за правда – Управа за 
извршување на санкции, Министерство 
за здравство, Министерство за труд и 
социјална политика

Активности Реализација Одговорна институција

Обезбедување соодветни финансиски 
средства од акцизите за алкохол и 
алкохолни пијалоци, тутунски производи за 
програмите за зависности

Не реализирано • Министерство за здравство
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3.4 Намалување на смртноста кај лицата кои употребуваат дроги

3.5 Цел: Подршка на активности на Дневен центар за намалување штети од злоупотреба на 
дроги

Активности Реализација Одговорна институција

Измена и дополнување на подзаконски 
акти за овозможување на дистрибуција на 
опиатни антагонисти – Налоксон

Делумно • Министерство за здравство

Набавка на  опијатни антагонисти – 
Налоксон

Делумно • Министерство за здравство

Дистрибуција на опијатни антагонисти - 
Налоксон преку здруженија на граѓани кои 
имплементираат програми за намалување 
на штети

Не реализирано • Здружение ХОПС – опции за здрав живот – 
Скопје

• Здружение за унапредување на 
превенцијата, третманот и соцојалното 
вклучување на лица кои злоупотребуваат 
дроги и други психоактивни супстанции 
,,Доверба“

• Здружение за советување, лекување, 
реинтеграција и ресоцијализација на лица 
зависни од психоактивни супстанции ИЗБОР 
Струмица

Активности Реализација Одговорна институција

Подршка на активности на Дневниот центар 
го води здружението ХОПС-Опции за здрав 
живот

Реализирано • Невладина организација ХОПС-Опции за 
здрав живот

4. РЕСОЦИЈАЛИЗАЦИЈА И РЕИНТЕГРАЦИЈА

4.1 Цел: Унапредување на системот на  рехабилитација, ресоцијализација и реинтеграција на 
лицата зависни од психоактивни супстанци 

Активности Реализација Одговорна институција

Поддршка на лицата зависни од ПАС 
вклучително и  осудените лицата  по 
отпуштање од казнено поправната 
установа преку учење на вештини 
(прекфалификација, докфалификација, 
спортско културни-едукативни активности, 
дооформување на образованието) за 
полесно вклучување во општествениот 
живот и  вклучување на пазарот на трудот

Не реализирано • Граѓански сектор,
• Агенција за вработување на Република 

Северна Македонија,Министерство 
за образование и наука -Центар за 
образование на возрасни,Министерство за 
правда -Управа за извршување на санкции

Пилот проект  за формирање на станбени 
заедници за поранешни лица зависни од 
ПАС кои неможат да се вратат во своите 
домови или немаат сопствен дом  во 
Струмица

Во тек • ГО Избор, ХАБИТАТ и ЕЛС Струмица



42 Евалуација на Националната стратегија за дроги на Република Македонија 2014–2020 година

Активности Реализација Одговорна институција

Изготвување на Програма за сеопфатен 
третман и лекување на малолетници кои 
користат дроги

Реализирано • Министерство за здравство,Министерство 
за труд и социјална политика, Министерство 
за внатрешни работи, Министерство за 
образование и наука,Министерство за 
правда,ХОПС

Изготвување на Акциски план за 
спроведување на Програмата за сеопфатен 
третман и лекување на малолетни лицa кои 
користат дроги

Во тек • Министерство за здравство

Преттретманско советување за ЛИД и нивни 
семејства за дроги, ХИВ, ХЦВ и други крвно и 
сексуално преносливи инфекции

Реализирано • Здружение за унапредување на 
превенцијата, третманот и соцојалното 
вклучување на лица кои злопотребуваат 
дроги и др.психоактивни супстанции 
,,Доверба“

4.2 Цел: Подршка на Програми за Центар за рехабилитација и ресоцијализација

Активности Реализација Одговорна институција

Подршка на програми за Центар за 
рехабилитација и ресоцијализација з 
корисници на дроги и членови на нивни 
семејства

Реализирано • ХОПС

B. НАМАЛУВАЊЕ НА ПОНУДА
1 Цел: идентификување и унапредување на приоритети и заканисо криминалотповрзан 

со дроги, како иефективна соработка,координација иопертивни активностиво борбата 
противкриминалот поврзан со дроги (согласно ЕУ сандардите)

Активности Реализација Одговорна институција

Прибирање, анализа и употреба на 
обработени податоци од терен кои 
идентификуваат потреба од спроведеување 
на заеднички операции. 
Употреба на достапните податоци и 
разузнавачки информации, добиени од 
сопствени извори или преку размена. 
Прибирање на податоците и анализа на 
истите преку комуникациска технологија 
(Бази на информации)

Реализирано • Министерств за внатрешни работи и
• Министерство за финансии - Царинска 

управа

Меѓугранична соработка,
билатерална и мултилатерална
соработка и иницијативи.за превземање на 
заеднички мерки и активности

Реализирано • Министерство за внатрешни работи и
• Министерство за финансии - Царинска 

Управа
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Активности Реализација Одговорна институција

Активности со учество во регионалните и 
меѓународните платформи за размена на 
податоци и информации. 
Ниво на размена на информации преку 
активни и ефективни мрежи и офицери за 
врска (соработка со Interpol, Europol, SELEC, 
DEA)

Реализирано • Министерството за внатрешни работи и 
• Министерството за финансии - Царинска 

управа во соработка со разузнавачки и 
истражни тимови од меѓународен карактер 
(JIT- Joint Investigate Teams)

2 Цел: Зголемување наактивностите заспречување на влез иизлез на дроги, прекурзории 
психотропни супстанци прекуграници: аеродроми,езерски граничен појас,патни гранични 
премини 

3 Цел: Зголемување на капацитетите на лабораториите на Крим-техника при МВР и 
лабораторијата на Институтот за Судска медицина при Министерство за здравство, како и 
усогласување на начинот на вештачења на дрогите со лабораториите од Земјите на ЕУ

Активности Реализација Одговорна институција

Преземање на истражни постапки на 
надлежните институции на граничните 
премини и зголемена контрола на 
останатиот граничен појас.

Реализирано • Министерство за внатрешни работи и 
• Министерство за финансии - Царинска 

управа

Брза размена на информации помеѓу 
државните институции и трговските 
друштва во однос на сомнителни пратки 
и можни нелегални трансакции со цел 
спречување и откривање на нелегален 
транспорт на дроги, прекурзори и 
психотропни супстанци.
Следење на финансиски трансакции на 
физички (таргет) лица преку банкарски 
сметки, нивна опсервација на гранични 
премини (со prearrival info) како и брза 
размена на податоци со МВР и странски 
релевантен фактор.

Во тек • Министерство за внатрешни работи 
• Министерство за финансии - Царинска 

управа и 
• Агенција за лекови и медицински средства

Контрола на мали пратки кои ги примаат 
физички лица од странство (посебна 
активност) (Prearrival)

Реализирано • Министерство за финансии - Царинска 
управа

Активности Реализација Одговорна институција

Вршење на вештачење на дрогите по однос 
на чистота (сите супстанции содржани 
во запленетата дрога, а не само вид и 
количина)

Не реализирано • Министерство за внатрешни работи

Известување за состојбите со недозволената 
трговија со дрога во однос на бројот на 
заплени на дроги, прекурзори и

Реализирано • Министертво за правда
• Министерство за внатрешни работи
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Активности Реализација Одговорна институција

психотропни супстанции, број на откриени 
сторители на кривични дела и број на 
откриени организирани криминални групи 
и меѓународни канали до Државната 
меѓуресорка комисија против дроги

• Институт за судска медицина, 
криминалистика и медицинска деонтологија

Доставување извештаи за состојбите со 
недозволената трговија со дрога во однос 
на бројот на заплени на дроги, прекурзори 
и психотропни супстанции, број на откриени 
сторители на кривични дела и број на 
откриени организирани криминални групи 
и меѓународни канали до Европскиот 
мониторинг центар за дроги и зависност од 
дроги (EMCDDA).

Реализирано • Меѓуресорка државна комисија за борба 
против недозволено производство, трговија 
и злоупотреба на дроги

C. КООРДИНАЦИЈА
2 Цел: Следење на работата на центрите за рехабилитација и ресоцијализација

Активности Реализација Одговорна институција

Координација и следење на работата на 
постоечките центри за рехабилитација и 
ресоцијализација

Не реализирано • Министерство за здравство во соработка 
со граѓански сектор, Министерство за 
труд и социјална политика - Агенција 
за вработување на Република Северна 
Македонија

Организирање на работни состаноци 
(квартални/полугодишни, по потреба), со 
сите релевантни институции/организации 
вклучени во реализација на овие 
активности

Не реализирано • Министерство за здравство во соработка 
со граѓански сектор, Министерство за 
труд и социјална политика – Агенција 
за вработување на Република Северна 
Македонија

Прибирање на теренски податоци на 
спроведените програмите

Делумно • Министерство за здравство во соработка 
со граѓански сектор, Министерство за 
труд и социјална политика – Агенција 
за вработуање на Република Северна 
Македонија

2 Цел: зајакнување на системот на меѓусебно информирање

Активности Реализација Одговорна институција

Зајакнување на системот за меѓусебно 
информирање помеѓу сите засегнати страни

Не реализирано • Министерство за здравство, Министерство 
за внатрешни работи, Министерство за 
правда, Министерство за правда – Управа 
за извршување на санкции, Министерство 
за надворешни работи, Министерство за 
земјоделство, шумарство и водостопанство, 
Министерство за локална самоуправа, 
Министерство за образование и наука, 
Министерство за труд и социјална политика, 
Министерсто за финансии – Царинска
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Активности Реализација Одговорна институција

 управа, Агенција за млади и 
спорт,Институтот за јавно здравје, 
Јавните здравствени установи, Приватни 
здравствени установи

Воспоставување на национален софтвер 
за прибирање и анализа на податоци за 
дрогите

Не реализирано • Министерство за здравство

Надворешна евалуација на имплементација 
на Националната стратегија за дроги за 
2014 – 2020

Во тек • Министерство за здравство

Формирање на работна група за Национална 
стратегија за дроги 2021 - 2025 

Реализирано • Министерство за здравство
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АНЕКС 3

ОБРАБОТКА НА АНКЕТИ

Акетата беше испратена по електронска пошта до 50 институции, министерства и 
граѓански организации. Во рокот од 30 дена беа добиени вкупно 23 одговори. Во прилог 
се обработените одговори.

1 Во која област работи вашата институција/организација?

23 одговори

0.0 2.5 5.0 7.5 10.0 12.5

2 (8.7%)

0 (0%)

1 (4.3%)

7 (30.4%)

6 (26.1%)

2 (8.7%)

1 (4.3%)

1 (4.3%)

0 (0%)

12 (52.2%)

0 (0%)

Спроведување на законот
(Полиција, Обвинителство,

Царина и друго)

Друго

Гранична контрола, царина

Здравствени сервиси

Социјални сервиси

Образование

Координација

Национална влада

Други владини институции

Здружение на граѓани

Друго
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2 Која е вашата позиција/работно место?

19 одговори

1 (5.3%) 1 (5.3%) 1 (5.3%)

2 (10.5%) 2 (10.5%)

1 (5.3%) 1 (5.3%) 1 (5.3%) 1 (5.3%) 1 (5.3%) 1 (5.3%) 1 (5.3%) 1 (5.3%)

2 (10.5%)

1 (5.3%) 1 (5.3%)

Правен советник
Директор Координаторка на програма ... Помлад соработник Управител

Координатор Администратор Раководител на оддел ...
0

1

2

3 На кое ниво работите?

23 одговори

13 (56.5%)

5 (21.7%)

10 (43.5%)

Национално

Регионално

Локално

0 5 10 15
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4 Колку долго работите во областа на дрогите?

21 одговор

1 (4.5%)

3 (14.3%)

1 (4.5%) 1 (4.5%) 1 (4.5%) 1 (4.5%) 1 (4.5%) 1 (4.5%) 1 (4.5%) 1 (4.5%) 1 (4.5%) 1 (4.5%) 1 (4.5%)

2 (9.5%)

1 (4.5%) 1 (4.5%) 1 (4.5%) 1 (4.5%)

11 год. 12 год. 16 год. 18 год. 20 год. 23 год. 5 год. 7 год. не многу
0

1

2

3

5 Кој од следниве искази е најапликативен за вас?

23 одговори

0 (0.0%)Незнам дек постои национална стратегија

3 (13%)Знам дека постои национална стратегија

11 (47.8%)Сум ја прочитал стратегијата

4 (17.4%)Имам придонес во изработката на најионалната стратегија

6 (26.1%)Учествував во изработката на националната стратегија

0.0 5.0 7.5 10.0 12.52.5
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6 Дали се согласувате со изјавата „Стратегијата ги покрива сите релевантни области“?

Стратегијата за дроги ги покрива сите релевантни области
0

5

10

Целосно  се согласувам Се согласувам Не се согласувам Целосно не се согласувам Не знам

Анкетата покажа дека испитаниците во најголем дел (63%) целосно се согласуваат 
или се согласуваат со ставот дека Стратегијата ги покрива сите релевантни области. Се-
пак, не се занемарливи и 32% од испитаниците кои сметаат дека Стратегијата не ги по-
крива сите релевантни области.

7 Во Стратегијата за дроги треба повеќе да се посвети внимание на:

Испитаниците одговорија на кои теми сметаат дека треба повеќе да им се обрне вни-
мание во Стратегијата. Прашалникот понуди 18 теми и сите беа избрани од испитаници-
те. Од овие 18, најчесто одбирани теми беа:

• Ресоцијализација и интеграција (59,1%)

• Координација на политиката за дроги во државава (54,5%)

• Намалување на штети (50%)

• Вклученост на граѓанското општество (40,9%)

• Третман/лекување (40,9%)

• Развивање информативен систем (известување и размена на извештаи 
[36,4%])

• Активности во затворски систем (36,4%)

• Евалуација на програмите за намалување на побарувачката (31,7%).
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8 ЦЕЛ: Намалувањето на побарувачката на дрога да биде интегрирано во пошироката 
општествена благосостојба со промовирање на здравјето и на превентивните 
едукативни програми.

За 23% од испитаниците оваа цел не е доволно јасна. Останатите испитаници во 
најголем дел (36,3%) сметаат дека во периодот на имплементација на Стратегијата оваа 
цел воопшто не ја променила (ниту ја подобрила ниту ја влошила) состојбата за која е 
напишана. Со други зборови, целта не е постигната и не е јасна за најголем дел од испи-
таниците. Сепак, значителен дел од испитаниците (27%) сметаат дека целта делумно ја 
подобрила состојбата за која е напишана, само еден испитаник смета дека целта значи-
телно ја подобрила состојбата, а еден испитаник смета дека целта значително ја влошила 
состојбата за која е напишана. 

9 ЦЕЛ: Подобрување на пристапот до различни програми за третман (и со метадон и со 
бупренорфин), вклучувајќи интегрирана психосоцијална и фармаколошка грижа, но и 
осигурување дека и квалитетот на програмите кои се имплементираат ќе се зголеми.

Оваа цел е појасна за испитаниците од претходната, односно само еден испитаник 
одбрал дека целта е нејасна. Кај останатите испитаници имаме еднаква дистрибуција на 
одговори, односно една третина (32%) сметаат дека Стратегијата целосно или делумно 
ја подобрила состојбата за која е напишана, една третина сметаат дека нема никаква 
промена во состојбата и една третина сметаат дека дошло до делумно влошување на 
состојбата. 

10 ЦЕЛ: Надминување на слабостите на третманот на зависност од дроги, кои се појавени 
поради кумулираност на голем број на пациенти.

И оваа цел е прилично јасна за испитаниците (освен за еден). Кај останатите испи-
таници повторно имаме дистрибуција на одговорите во сите понудени опции, но овој 
пат таа не е апсолутно еднаква. Најголем дел од испитаниците (36,3%) сметаат дека во 
предвидениот рок на Стратегијата состојбата за која е напишана оваа цел делумно или 
целосно се влошила. Понатаму, 32% сметаат дека состојбата останала иста, односно ниту 
се подобрила ниту се влошила. Помал дел од испитаниците (23%) сметаат дека во пред-
видениот рок на Стратегијата состојбата за која е напишана оваа цел значително или 
делумно се подобрила. Причината за овие различни одговори веројатно лежи во фактот 
што испитаниците доаѓаат од различни институции кои ја дефинираат состојбата од раз-
личен аспект. 

11 ЦЕЛ: Воспоставување систем за лиценцирање на здравствениот медицински персонал 
кој ќе може да пропишува супституциска терапија на лицата со развиена зависност од 
дрога.
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Оваа цел е јасна за сите испитаници. Најголем дел од нив сметаат дека нема никаква 
промена во однос на воспоставување на овој систем, односно дека овој систем воопшто 
не е воспоставен. Останатите испитаници сметаат дека системот е воспоставен, но на 
различни нивоа на успешност. Со други зборови, само еден испитаник смета дека систе-
мот е целосно воспоставен (4,5%), два испитаника сметаат дека системот е значително 
воспоставен (9,1%), четири испитаника сметаат дека системот е делумно воспоставен 
(18,1%), а пет од нив сметаат дека системот е слабо воспоставен (22,7%). 

12 ЦЕЛ: Проширување на достапноста и опфатеноста на ефективни програми за третман и 
одржување на лица со развиена зависност од дрога.

Оваа цел е јасна за сите испитаници. Најголем дел од нив (45,4%) сметаат дека нема 
промена во состојбата за која е напишана оваа цел. Понатаму 27,2% сметаат дека состој-
бата целосно или делумно се подобрила, а ист процент 27,2% сметаат дека состојбата 
делумно или значително се влошила. 

13 ЦЕЛ: Развивање програми за советување и третман на неопиоидни корисници на 
дрога во согласност со релевантните потреби.

Оваа цел е јасна за сите, освен за еден испитаник. Најголем дел од испитаниците 
(45,4%) сметаат дека нема промена во состојбата за која е напишана оваа цел. Понатаму 
32% од нив сметаат дека состојбата е значително или делумно подобрена, а 18,1% смета-
ат дека состојбата е делумно влошена. 

14 ЦЕЛ: Развивање ефективни мерки за намалување на побарувачката на дроги за да 
одговори на предизвиците како што се: употреба на повеќе дроги во исто време 
(polydrug use) вклучувајќи и комбинирана употреба на законски недозволени 
супстанции, злоупотреба на пропишани контролирани лекови и употреба на нови 
психоактивни супстанции. 

Оваа цел не е јасна само за еден испитаник. Останатите испитаници во најголем дел 
(59%) сметаат дека состојбата за која е напишана оваа цел не се променила во периодот 
на имплементација на Стратегијата. Делумно подобрување забележуваат 22,7% од испи-
таниците, а само еден испитаник смета дека состојбата делумно се влошила. 

15 ЦЕЛ: Развивање интегрирани модели на грижа, покривајќи ги и потребите поврзани 
со ментални здравствени проблеми (коморбидитет) со вклучување на приватните 
психијатриски ординации и добрите практики кои се спроведуваат од нивна страна 
кај лицата со зависност од дрога по моделот на јавно-приватно партнерство кој носи 
забрзан развој и експертиза.
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Оваа цел не е јасна само за еден испитаник. Останатите во најголем дел (50%) сметаат 
дека во периодот на имплементација на Стратегијата состојбата за која е напишана оваа 
цел не се променила. Помал дел (22,7%) сметаат дека состојбата значително или делумо 
се подобрила, а мал дел од испитаниците (13,6%) сметаат дека состојбата значително или 
делумно се влошила. 

16 ЦЕЛ: Подобрување на достапноста на препаратот со интернационално незаштитено 
име налоксон, особено преку итните медицински служби со цел фармаколошка 
интервенција при опијатни предозирања. 

Оваа цел е јасна за сите испитаници. Најголем дел од испитаниците (59%) смеаат дека 
состојбата за која е напишана оваа цел не се променила. Помал дел (40,9%) сметаат дека 
состојбата значително или делумно се подобрила. Ниеден испитаник не забележал вло-
шување на состојбата.

17 ЦЕЛ: Подобрување на пристапот до програми (мерки) за рана интервенција, особено 
за младите луѓе со експериментална употреба на психоактивни супстанции. 

Оваа цел е јасна за сите испитаници. Најголем дел од испитаниците (50%) смеаат дека 
состојбата за која е напишана оваа цел не се променила. Помал дел (36,3%) сметаат дека 
состојбата значително или делумно се подобрила. Само два испитаника сметаат дека 
состојбата значително или делумно се влошила. 

18 ЦЕЛ: Програмите за намалување на побарувачката ќе бидат дизајнирани за да 
се одговори на потребите на населението во целина, како и на одредени групи на 
население, обрнувајќи посебно внимание на младите.

Оваа цел не е јасна за еден испитаник. Најголем дел од испитаниците (45,4%) смеа-
ат дека состојбата за која е напишана оваа цел значително или делумно се подобрила. 
Помал дел (27,2%) сметаат дека состојбата за која е напишана оваа цел не се променила. 
Само еден испитаник смета дека состојбата е делумно влошена. Вреди да се спомене 
дека за оваа цел 4 испитаника, односно 18,2% ја одбрале опцијата не знам/немам одго-
вор. 

19 ЦЕЛ: Програмите ќе бидат што е можно повеќе ефикасни, соодветни и достапни за 
оние групи луѓе изложени на најголем ризик, земајќи ги предвид разликите во полот, 
културата, возраста и образованието.

Оваа цел е јасна за сите испитаници. Најголем дел од испитаниците (54,5%) смеаат 
дека состојбата за која е напишана оваа цел не се променила. Помал дел (32%) смета-
ат дека состојбата значително или делумно се подобрила. Само два испитаника сметаат 
дека состојбата делумно се влошила. 
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20 ЦЕЛ: Подобрување на достапноста и на ефикасноста на програмите за превенција.

Оваа цел е јасна за сите испитаници. Најголем дел од испитаниците (50%) смеаат дека 
состојбата за која е напишана оваа цел не се променила. Значителен дел (45,4%) сметаат 
дека состојбата значително или делумно се подобрила. Само еден испитаник смета дека 
состојбата делумно се влошила.

21 ЦЕЛ: Користење на јасни, научно точни и веродостојни, културно валидирани, 
навремени информации во образовните програми и програмите за превенција, кои ќе 
се тестираат на мал примерок пред да бидат насочени кон целната популација.

Оваа цел е јасна за сите испитаници. Најголем дел од испитаниците (40,9%) смеаат 
дека состојбата за која е напишана оваа цел не се променила. Помал дел (32%) сметаат 
дека состојбата значително или делумно се подобрила. Најмал дел (13,6%) сметаат дека 
состојбата значително или делумно се влошила. Вреди да се спомене дека за оваа цел 3 
испитаника, односно 13,6% ја одбрале опцијата не знам/немам одговор. 

22 ЦЕЛ: Подигнување на јавната свест за опасностите од употребата на дроги и 
промовирање превентивни пораки против употребата на дроги во соработка со 
медиумите.

Оваа цел е јасна за сите испитаници. Најголем дел од испитаниците (45,4%) смеаат 
дека состојбата за која е напишана оваа цел не се променила. Значителен дел (40,9%) 
сметаат дека состојбата делумно се подобрила. Најмал дел (13,6%) сметаат дека состој-
бата значително или делумно се влошила.

23 ЦЕЛ: Развивање механизми за социјална реинтеграција на лица со развиена 
зависност од дрога, кои се на третман, фармаколошки и психијатриски, во поглед на 
обезбедување на: бесплатна правна советодавна помош, домување, образование, 
стручна обука и вработување, подигнување на јавната свест за опасностите од 
употребата на дроги и промовирање превентивни пораки против употребата на дроги 
во соработка со медиумите.

Оваа цел не е јасна за еден испитаник. Најголем дел од испитаниците (40,9%) смеаат 
дека состојбата за која е напишана оваа цел не се променила. Значителен дел (36,3%) 
сметаат дека состојбата делумно се подобрила. Најмал дел (18,2%) сметаат дека состој-
бата значително или делумно се влошила.

24 ЦЕЛ: Во рамките на системот на кривична правда, каде што е соодветно, градење 
на капацитети за помагање на зависниците од дрога кои се на издржување на казна 
затвор во поглед на дообразование и подготовка за ресоцијализација и социјална ре-
интеграција по завршување на казната.
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Оваа цел не е јасна за еден испитаник. Најголем дел од испитаниците (68,2%) смеаат 
дека состојбата за која е напишана оваа цел не се променила. Помал дел (9%), односно 
два испитаника сметаат дека состојбата делумно се подобрила. Два испитаника (или 9%) 
сметаат дека состојбата значително или делумно се влошила.

25 ЦЕЛ: Понатамошен развој и достапност на мерки кои имаат цел намалување на 
побарувачката на дрога во затвор (лекување, рехабилитација).

Оваа цел е јасна за сите испитаници. Најголем дел од испитаниците (59%) смеаат дека 
состојбата за која е напишана оваа цел не се променила. Помал дел (18,2%) сметаат дека 
состојбата делумно се влошила. Најмал дел (9%), односно два испитаника сметаат дека 
состојбата делумно се подобрила. Вреди да се спомене дека за оваа цел 3 испитаника, 
односно 13,6% ја одбрале опцијата не знам/немам одговор. 

26 ЦЕЛ: Развивање механизми кои имаат цел превенција на употреба на дрога и други 
меѓународно контролирани психоактивни супстанции од страна на спортисти, лица 
кои активно имаат спортски активности, лица кои тренираат, вклучувајќи ги и 
бодибилдери, со цел зголемување на атлетските перформанси.

Оваа цел е јасна за сите испитаници. Најголем дел од испитаниците (45,4%) смеаат 
дека состојбата за која е напишана оваа цел не се променила. Помал дел (22,7%) сметаат 
дека состојбата делумно се подобрила. Еден испитаник смета дека состојбата делумно 
се влошила. Вреди да се спомене дека за оваа цел високи 27,2% ја одбрале опцијата не 
знам/немам одговор. 

27 ЦЕЛ: Создавање и спроведување на систем за рано предупредување за нови дроги на 
пазарот според постојните ЕУ-регулативи.

Оваа цел не е јасна за еден испитаник. Најголем дел од нив (32%) сметаат дека овој 
систем е слабо развиен. За 22,7% од испитаниците воопшто нема промени во однос на 
оваа цел во периодот на имплементирање на Стратегијата. Делумно развиен сметаат 
дека е 18,2% од испитаниците, а еден испитаник смета дека системот е значиелно разви-
ен. Четири испитаника или 18,2% ја одбрале опцијата не знам/немам одговор. 

28 ЦЕЛ: Постојано следење на состојбите за можното зголемување на криминалот 
поврзан со дрога во РМ на меѓународниот пазар и преземање соодветни мерки.

Оваа цел не е јасна за два испитаника. Најголем дел од испитаниците (50%) сметаат 
дека состојбата за која е напишана оваа цел не се променила. Помал дел (18,2%) сметаат 
дека состојбата значително или делумно се подобрила. Еден испитаник смета дека сос-
тојбата делумно се влошила. Вреди да се спомене дека за оваа цел 4 испитаника, однос-
но 18,2% ја одбрале опцијата не знам/немам одговор. 
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29 ЦЕЛ: Зајакнување на граничната контрола, особено на влез во Република Македонија.

Оваа цел е јасна за сите испитаници. Најголем дел (45,4%) од испитаниците ја одбра-
ле опцијата не знам/немам одговор. Ова веројатно се должи на потребата од познавање 
на специфичната област („Намалување на понуда“) што ја имаат испитаниците кои до-
аѓаат од Министерството за внатрешни работи и сродните институции, а помалку испи-
таниците од други сектори/области. Поголем дел (32%) сметаат дека состојбата за која е 
напишана оваа цел не се променила. Помал дел (18,2%) сметаат дека состојбата делумно 
се подобрила. Еден испитаник забележал значително влошување на состојбата.

30 ЦЕЛ: Зајакнување на мерките за спречување на перењето пари и промовирање на 
конфискација на финансиските средства добиени од криминал поврзан со дрога.

Оваа цел не е јасна за еден испитаник. Најголем дел (40,9%) сметаат дека состојбата 
за која е напишана оваа цел не се променила. Значителен дел (32%) од испитаниците ја 
одбрале опцијата не знам/немам одговор. Ова веројатно се должи на потребата од по-
знавање на специфичната област („Намалување на понуда“) што ја имаат испитаниците 
кои доаѓаат од Министерството за внатрешни работи и сродните институции, а помалку 
испитаниците од други сектори/области. Помал дел (18,2%) сметаат дека состојбата де-
лумно се подобрила. Еден испитаник забележал делумно влошување на состојбата.

31 ЦЕЛ: Зајакнување на системот на контрола и супервизија врз центрите за медицинска 
и здравствена грижа кои имаат системи за издавање лекови, a кои во својот состав 
содржат контролирани супстанции според конвенциите на ОН.

Оваа цел не е јасна за еден испитаник. Најголем дел од испитаниците (63,6%) смеаат 
дека состојбата за која е напишана оваа цел не се променила. Помал дел (13,6%), однос-
но три испитаника сметаат дека состојбата делумно се подобрила. Еден испитаник смета 
дека состојбата делумно се влошила. Вреди да се спомене дека три испитаника, односно 
13,6% ја одбрале опцијата не знам/немам одговор. 

32 ЦЕЛ: Намалување на снабдувањето преку активности за спроведување на законот 
на улично ниво интегрирани во други програми кои имаат цел да ја намалат 
побарувачката на дрога.

Оваа цел е јасна за сите испитаници. Најголем дел (36,3%) сметаат дека состојбата 
за која е напишана оваа цел не се променила. Значителен дел (32%) од испитаниците ја 
одбрале опцијата не знам/немам одговор. Ова веројатно се должи на потребата од по-
знавање на специфичната област („Намалување на понуда“) што ја имаат испитаниците 
кои доаѓаат од Министерството за внатрешни работи и сродните институции, а помалку 
испитаниците од други сектори/области. Помал дел (22,7%) сметаат дека состојбата де-
лумно се подобрила. Два испитаника забележале делумно влошување на состојбата.
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33 ЦЕЛ: Подобрување на капацитетите за анализа на ризик на припадниците на 
Полицијата и на Царината.

Оваа цел не е јасна за еден испитаник. Најголем дел (40,9%) од испитаниците ја од-
брале опцијата не знам/немам одговор. Ова веројатно се должи на потребата од позна-
вање на специфичната област („Намалување на понуда“) што ја имаат испитаниците кои 
доаѓаат од Министерството за внатрешни работи и сродните институции, а помалку 
испитаниците од други сектори/области. Поголем дел (36,3%) сметаат дека состојбата за 
која е напишана оваа цел не се променила. Помал дел, односно три испитаника (13,6%) 
сметаат дека состојбата значително (еден испитаник) или делумно (два испитаника) се 
подобрила. Еден испитаник забележал значително влошување на состојбата.

34 ЦЕЛ: Зајакнување на соработката со Агенциите на ЕУ од областа на дрогите како 
ЕМЦДДА (EMCDDA), ЕВРОПОЛ (EUROPOL), EUROJUST, како и регионалните иницијативи и 
платформи.

Оваа цел е јасна за сите испитаници. Најголем дел (36,3%) сметаат дека состојбата 
значително или делумно се подобрила. Значителен дел (32%) сметаат дека состојбата 
за која е напишана оваа цел не се променила. Вреди да се спомене дека високи 32% ја 
одбрале опцијата не знам/немам одговор. Ова веројатно се должи на непознавање на 
конкретната област и дадените агенции од страна на овие испитаници.

35 ЦЕЛ: Упатување на сторителот на кривичното дело поврзано со дрога каде 
што е соодветно во согласност со историјатот (анамнезата) на сторителот, на 
соодветни алтернативи за присилни санкции како што се: образование, лекување, 
рехабилитација, социјална реинтеграција и спроведување на општо корисна работа.

Оваа цел е јасна за сите испитаници. Најголем дел од испитаниците (54,5%) сметаат 
дека состојбата за која е напишана оваа цел не се променила. Помал дел (27,2%) сметаат 
дека состојбата делумно се подобрила. Два испитаника сметаат дека состојбата делумно 
се влошила. 

36 ЦЕЛ: Да се продолжи со соработка, комуникација и ефикасна размена на информации, 
податоци и ставови во рамките на државната Меѓуресорска (министерска) комисија за 
борба против дроги.

Оваа цел е јасна за сите испитаници. Најголем дел од испитаниците (63,6%) сметаат 
дека состојбата за која е напишана оваа цел не се променила. Помал дел (18,2%) сметаат 
дека состојбата делумно се подобрила. Два испитаника сметаат дека состојбата делумно 
се влошила. 
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37 ЦЕЛ: Да се продолжи со соработка, комуникација и ефикасна размена на информации, 
податоци и ставови во рамките на државната Меѓуресорска (министерска) комисија за 
борба против дрога.

Оваа цел не е јасна за еден испитаник. Најголем дел од испитаниците (32%) смеаат 
дека состојбата за која е напишана оваа цел не се променила. Значителен дел (27,2%) 
сметаат дека состојбата делумно се подобрила. Најмал дел (13,6%) сметаат дека состој-
бата делумно се влошила. Вреди да се спомене дека 18,2% ја одбрале опцијата не знам/
немам одговор. 

38 ЦЕЛ: Активна анализа, мониторинг и евалуација на состојбата со дроги во областите 
поврзани со контрола на дрога и зависности од дрога.

Оваа цел не е јасна за два испитаника. Најголем дел од испитаниците (36,3%) смеа-
ат дека состојбата за која е напишана оваа цел делумно се подобрила. Значителен дел 
(32%) сметаат дека состојбата за која е напишана оваа цел не се променила. Еден испи-
таник забележува значително влошување. Вреди да се спомене дека 18,2% ја одбрале 
опцијата не знам/немам одговор. 

39 ЦЕЛ: Развој на регионални координативни тела (единици) во областа на дрогите на 
локално ниво.

Оваа цел е јасна за сите испитаници. Најголем дел од нив (36,3%) сметаат дека овие 
тела се делумно развиени. Значителен дел (32%) сметаат дека нема промени во однос на 
оваа цел. Помал дел (27,2%) сметаат дека овие тела се слабо развиени. 

40 ЦЕЛ: Воспоставување на стручно медицинско тело за надзор и едукација на 
спроведувањето на третманот (фармаколошки и психијатриски) на лицата со развиена 
зависност од дрога.

Оваа цел е јасна за сите испитаници. Најголем дел од испитаниците (40, 9%) смеаат 
дека состојбата за која е напишана оваа цел не се променила. Помал дел (27,2%) сметаат 
дека ова стручно тело е слабо разиено. Најмал дел (22,7%) сметаат дека ова стручно тело 
е значително или делумно развиено. 

41 ЦЕЛ: Воспоставување на стручно тело за надзор над спроведувањето на 
превентивните активности од областа на дрогите.

Оваа цел е јасна за сите испитаници. Најголем дел од испитаниците (50%) смеаат дека 
состојбата за која е напишана оваа цел не се променила. Помал дел (22,7%) сметаат дека 
ова стручно тело е слабо развиено. Само три испитаника (13,6%) сметаат дека ова струч-
но тело е делумно развиено. 
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42 ЦЕЛ: Продолжување на соработката со граѓанското општество кое е важен партнер 
во достигнување на намерите и на целите на Националната стратегија за дроги што е 
соодветно вклучено во сите аспекти на политиката на РМ за дроги.

Оваа цел не е јасна за еден испитаник. Најголем дел од испитаниците (72,7%) сметаат 
дека состојбата за која е напишана оваа цел значително или делумно се подобрила. Мал 
дел од испитаниците (22,7%) сметаат дека состојбата не се променила.

43 ЦЕЛ: Зајакнување на дијалогот и на соработката меѓу ЕУ и меѓународните организации 
за прашања поврзани со дрога.

Оваа цел не е јасна за еден испитаник. Најголем дел од испитаниците (40,9%) смеаат 
дека состојбата за која е напишана оваа цел не се променила. Значителен дел (27,2%) 
сметаат дека оваа состојба делумно се подобрила. Само еден испитаник забележува де-
лумо влошување. Вреди да се спомене и дека 5 испитаника (22,7%) ја одбрале опцијата 
не знам/немам мислење. 

44 ЦЕЛ: Зголемување на ангажманот на Република Македонија во меѓународната 
политика поврзана со дрога како во однос на преговорите со Европската комисија, така 
и на меѓународните организации и структури вклучувајќи ги и ОН, Советот на Европа и 
односите со трети земји.

Оваа цел е јасна за сите испитаници. Најголем дел од испитаниците (36,3%) смеаат 
дека состојбата за која е напишана оваа цел не се променила. Значителен дел (27,2%) 
сметаат дека оваа состојба делумно се подобрила. Вреди да се спомене и дека високи 
36,3% ја одбрале опцијата не знам/немам мислење. 

45 ЦЕЛ: Продолжување на интегрирањето на меѓународната соработка во областа 
на дрогите во рамките на спогодбите меѓу ЕУ и МКД, како и на протоколите, на 
договорите, на меморандумите за соработка на регионално ниво, со акцент и на 
земјите од соседството.

Оваа цел е јасна за сите испитаници. Најмногу испитаници (45,4%) ја одбрале оп-
цијата не знам/немам мислење. Кај останатите испитаници имаме еднаква дистрибуција 
меѓу оние кои сметаат дека состојбата не се променила (27,2%) и оние кои сметаат дека 
состојбата делумно или значително се подобрила (27,2%). 

46 ЦЕЛ: Фокус кон градење на капацитетите особено во намалување на понудата и на 
побарувачката на дрога врз основа на докази, ефикасно избалансирани стратешки 
активности за дрога, преку зајакната соработка, вклучително и споделување на 
најдобрите практики на ЕУ и учество, каде што е соодветно, во агенциите на ЕУ како 
што се ЕМЦДДА, Европол, Евростат и др.
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Оваа цел не е јасна за три испитаника. Најголем дел од испитаниците (45,4%) смеаат 
дека состојбата за која е напишана оваа цел не се променила. Помал дел (18,2%) сметаат 
дека оваа состојба значително или делумно се подобрила. Вреди да се спомене и дека 5 
испитаника (22,7%) ја одбрале опцијата не знам/немам мислење. 

47 ЦЕЛ: Идентификување, анализирање и класификување според доверливоста, 
квалитетот и употребливоста за политиката и за практика на постојните извори и бази 
релевантни за областа на дрогата.

Оваа цел не е јасна за два испитаника. Најмногу испитаници (45,4%) ја одбрале оп-
цијата не знам/немам мислење. Помал дел (27,2%) сметаат дека состојбата не е промене-
та. Најмал дел (18,2%) сметаат дека состојбата делумно се подобрила. 

48 ЦЕЛ: Понатамошно подобрување на знаењето, засилување на инфраструктурата 
во прибирањето и протокот на податоци до релевантните тела со цел подетално 
истражување на состојбите со дрога, следење и евалуација пред сè во соработка со 
Европскиот центар за следење на дрога и зависности од дрога (EMCDDA) и Европол 
(Europol).

Оваа цел не е јасна за еден испитаник. Најголем дел од испитаниците (54,5%) смеаат 
дека состојбата за која е напишана оваа цел не се променила. Помал дел (18,2%) сметаат 
дека состојбата делумно се подобрила. Еден испитаник забележува дека состојбата де-
лумно се влошила. Вреди да се спомене дека 4 испитаника (18,2%) ја одбрале опцијата 
не знам/немам одговор. 

49 ЦЕЛ: Поддршка и препознавање на улогата на научниот пристап и истражување, 
особено во евалуирањето на стратешките цели и интервенции со фокус на одредени 
наоди и индикатори како клучен елемент во зајакнување на пристапот кон состојбата 
со дрогата.

Оваа цел не е јасна за еден испитаник. Најголем дел од испитаниците (36,3%) смеаат 
дека состојбата за која е напишана оваа цел не се променила. Значителен дел (32%) сме-
таат дека состојбата делумно се подобрила. Еден испитаник забележува дека состојбата 
делумно се влошила. Вреди да се спомене дека 5 испитаника (22,7%) ја одбрале опцијата 
не знам/немам одговор. 

50 ЦЕЛ: Прераснување на Националната фокусна точка (Центар за следење на дрога и 
зависности од дрога, Сектор за контролирани супстанции) во опсерваторија за дрога.

Оваа цел е јасна за сите испитаници. Најголем дел од испитаниците (63,6%) смеаат 
дека состојбата за која е напишана оваа цел не се променила. Помал дел, односно три 
испитаника (13,6%) сметаат дека состојбата делумно се подобрила. Еден испитаник за-
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бележува дека состојбата делумно се влошила. Вреди да се спомене дека 4 испитаника 
(18,2%) ја одбрале опцијата не знам/немам одговор. 

51 ЦЕЛ: Вмрежување (софтверско поврзување) на сите здравствени институции кои се 
вклучени во третирање на проблематиката поврзана со дроги, како и на програмите 
за намалување на штети, со цел воспоставување електронски систем.

Оваа цел е јасна за сите испитаници. Најголем дел од испитаниците (77,2%) смеаат 
дека состојбата за која е напишана оваа цел не се променила. Два испитаника сметаат 
дека состојбата делумно се подобрила. 

52 Дали сметате дека во периодот на имплементација на Стратегијата активностите 
поврзани о превенцијата на употреба на дроги се зголемени?

22 одговори

0 (0.0%)

0 (0.0%)

0 (0.0%)

Не знам / Немам мислење

Се намалија малку

Се намалија значително

12 (54.5%)Нема промени

9 (40.9%)Се зголемија малку

0 5.0 7.5 10.0 12.52.5

1 (4.5%)Се зголемија значително

Одговорите на ова прашање сугерираат дека Стратегијата немала никакво влијание 
врз квантитетот на активностите поврзани со превенција. Ако на ова се додадат и од-
говорите поврзани со целите на Стратегијата, кои во најголем дел детектираат дека во 
периодот на имплементација всушност нема никакви промени, тогаш можеме да заклу-
чиме дека Стратегијата не влијаела многу врз состојбите во областа „Превенција“ заради 
кои е напишана. Сепак, еден дел од испитаниците детектираат првенствено делумно (во 
однос на целите) или мало (во однос на активностите) подобрување, односно зголему-
вање на активностите.
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53 Според вас, колкаво е влијанието на Стратегијата за ова зголемување/намалување на 
превентивни активноси?

22 одговори

0 (0.0%)Не знам / немам мислење

9 (40.9%)Не значајно влијание

5 (22.7%)Половично влијание

8 (36.4%)Значајно

1 (4.5%)Одлучувачко

0 2 4 6 8 10

Одговорите на ова прашање повторно сугерираат дека Стратегијата немала значај-
но влијание врз активностите за превенција. Сепак, значителен дел сметаат дека Стра-
тегијата имала значително влијание врз превентивните активности, а помал дел дека 
влијанието било одлучувачко или половично. 

54 Дали сметате дека во периодот на имплементација на Стратегуијата активностите 
поврзани со лекувањето на зависностите се зголемени?

22 одговори

1 (4.5%)

5 (22.7%)

2 (9.1%)

Не знам / Немам мислење

Се намалија малку

Се намалија значително 

7 (31.8%)Нема промена

7 (31.8%)Се зголемија малку 

0 4 6 82

0 (0%)Се зголемија значително 

Во областа „Лекување“ имаме еднаква дистрибуција меѓу одговорите, што укажува 
на неусогласен став меѓу релевантните актери од оваа област. Па така, еднаков број на 
испитаници сметаат дека активностите малку се зголемиле, дека квантитетот не е проме-
нет и дека тие се намалиле малку или значително.
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55 Според вас, колкаво е влијанието на Стратегијата за ова зголемување/намалување на 
активностите поврзани со лекувањето?

22 одговори

0 (0.0%)

Не знам / немам мислење

8 (36.4%)Незначајно влијание

3 (13.6%)

3 (13.6%)

Половично влијание

8 (36.4%)Значајно

Се зголемија одлучувачко

0 2 4 6 8

Во однос на влијанието на Стратегијата врз квантитетот на активностите од областа 
„Лекување“ повторно имаме еднаква дистрибуција меѓу испитаниците кои сметаат дека 
влијанието е значително и оние кои сметаат дека влијанието е незначајно. Мал дел сме-
таат дека Стратегијата имала половично влијание.

56 Дали сметате дека во периодот на имплементација на Стратегијата активностите за 
намалување на штети се зголемени?

22 одговори

2 (9.1%)

4 (18.2%)

2 (9.1%)

Не знам / Немам мислење

Се намалија малку

Се намалија значително 

8 (36.4%)Нема промена

4 (18.2%)Се зголемија малку 

0 4 6 82

2 (9.1%)Се зголемија значително 

Во областа „Намалување на штети“ најголем број испитаници сметаат дека Страте-
гијата не направила промена во однос на квантитетот на активностите. Останатите испи-
таници во еднаков број сметаат дека Стратегијата влијаела врз значително или мало зго-
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лемување на активостите и дека таа влијаела врз значително или мало намалување на 
активностите.

57 Според вас, колкаво е влијанието на Стратегијата за ова зголемување/намалување на 
активностите за намалување на штети?

21 одговори

0 (0.0%)Не знам / немам мислење

10 (47.6%)Незначајно влијание

3 (14.3%)Половично влијание

7 (33.3%)Значајно

1 (4.5%)Одлучувачко

0 2 4 6 8 10

За најголем дел од испитаниците влијанието на Стратегијата врз активностите од об-
ласта „Намалување на штети“ било незначајно. Сепак, значителен дел сметаат дека таа 
имала значајно влијание.

58 Дали сметате дека во периодот на имплементација на Стратегијата, активностите 
поврзани со ресоциалицазијата и реинтеграцијата се зголемени?

22 одговори

2 (9.1%)

2 (9.1%)

4 (18.2%)

Не знам / Немам мислење

Се намалија малку

Се намалија значително 

6 (27.3%)Нема промена

7 (31.8%)Се зголемија малку 

0 4 6 82

1 (4.5%)Се зголемија значително 
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Во областа „Ресоцијализација и реинтеграција“ повторно имаме безмалку еднаква 
дистрибуција меѓу одговорите. Па така, 36,3% сметаат дека активностите малку или зна-
чително се зголемиле, 27,2% дека не се променил бројот на активностите и 27,2% смета-
ат дека активностите малку или значително се намалиле.

59 Според вас, колкаво е влијанието на Стратегијата за ова зголемивање/намалување на 
активностите за ресоцијализација и реинтеграција?

22 одговори

2 (9.1%)Не знам / немам мислење

9 (40.9%)Незначајно влијание

4 (18.2%)Половично влијание

7 (33.3%)Значајно

0 (0.0%)Одлучувачко

0 2 4 6 8 10

Во линија на претходното прашање, најголем дел од испитаниците сметаат дека 
Стратегијата немала значајно влијание врз квантитетот на активностите од областа „Ре-
социјализација и реинтеграција“. Сепак, голем број испитаници рекле дека таа имала 
значајно влијание врз оваа област, а помал дел од испитаниците сметаат дека таа имала 
половично влијание.

60 Дали сметате дека во периодот на имплементација на Стратегијата вклученоста на 
граѓанското општество е зголемено?

22 одговори

0 (0.0%)

Не знам / немам мислење 1 (4.5%)

Се намалија значително

9 (40.9%)Нема промена

10 (45.5%)Се зголемија малку

2 (9.1%)Се зголемија значително

0 2 4 6 8 10
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Најголем дел од испитаниците сметаат дека вклученоста на граѓанското општество е 
значителна или малку зголемена. Сепак, значителен дел од испитаниците и за оваа об-
ласт смета дека Стратегијата не направила промена. Вреди да се спомене дека ниеден 
испитаник не смета дека вклученоста на ГО се намалила.

61 Според вас, колкаво е влијанието на Стратегијата за ова зголемување/намалување на 
вклученоста на граѓанското општество?

21 одговор

0 (0.0%)Не знам / немам мислење

9 (40.9%)

8 (38.1%)Незначајно влијание

4 (18.2%)Половично влијание

Значајно

0 (0.0%)Одлучувачко

0 2 4 6 8 10

Во однос на влијанието повторно имаме безмалку еднаква дистрибуција меѓу оние 
кои сметаат дека Стратегијата влијаела значајно врз вклученоста на ГО и оние кои смета-
ат дека влијаела незначајно. Мал дел сметаат дека таа имала половично влијание.

62 Дали сметате дека во периодот на имплементација на Стратегијата активностите за 
намалување на понудата од страна на Полицијата и Царината се зголемени?

22 одговори

0 (0.0%)

Не знам / немам мислење

Се намалија малку

7 (31.8%)Нема промена

10 (45.5%)

4 (18.2%)Се зголемија малку

2 (9.1%)Се зголемија значително

0 2 4 6 8 10

1 (4.5%)Се намалија значително
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Имајќи предвид дека областа поврзана со активности на Полицијата и на Царината 
не се познати за дел од испитаниците, не зачудува најголемиот процент на испитаници 
кои ја одбрале опцијата не знам/ немам мислење. Останатите испитаници во најголем 
број одговориле дека нема промена, а помал број дека активностите малку се зголеми-
ле.

63 Според вас, колкаво е влијанието на Стратефијата за ова згоолемување/намалување 
на активностите за намалување на понудата од страна на Полицијата и Царината?

22 одговори

9 (40.9%)Не знам / немам мислење

4 (18.2%)Незначајно влијание

5 (22.7%)Половично влијание

4 (18.2%)Значајно

0 (0.0%)Одлучувачко

0 2 4 6 8 10

Имајќи предвид дека областа поврзана со активности на Полицијата и на Царината 
не се познати за дел од испитаниците, не зачудува најголемиот процент на испитаници 
кои ја одбрале опцијата не знам/ немам мислење. А кај останатите испитаници повторно 
имаме безмалку еднаква дистрибуција на одговорите. Па така, една третина смеаат дека 
Стратегијата имала значајно влијание, една третина дека имала половично влијание и 
една третина дека имала незначајно.
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64 Дали сметате дека во периодот на имплементација на Стратегијата активностите за 
меѓународна соработка се зголемени?

22 одговори

1 (4.5%)

0 (0.0%)

0 (0.0%)

Не знам / немам мислење

Се намалија малку

4 (18.2%)Нема промена

8 (36.4%)

7 (31.8%)Се зголемија малку

Се зголемија значително

0 2 4 6 8 10

Се намалија значително

Голем дел од испитаниците (36,4%) не се запознаени и со оваа област. Најголем дел 
од испитаниците (40,9%) сметаат дека активностите за меѓународна соработка малку се 
зголемени. Помал дел (18,2%) сметаат дека нема никаква промена, а само еден испита-
ник смета дека активностите за меѓународна соработка малку се намалиле.

65 Според вас, колкаво е влијанието на Стратегијата за ова зголемување/намалување на 
активностите за меѓународна соработка?

22 одговори

0 (0.0%)

Не знам / немам мислење

8 (36.4%)Незначајно влијание

2 (9.1%)

5 (22.7%)

Половично влијание

7 (31.8%)Значајно влијание

Одлучувачко

0 2 4 6 8

Во однос на влијанието врз активностите за меѓународна соработка имаме речиси 
еднаква дистрибуција меѓу крајно спротивни одговори: 1/3 сметаат дека имала значи-



Евалуација на Националната стратегија за дроги на Република Македонија 2014–2020 година 69

телно и 1/3 дека имала незначително влијание. Два испитаника сметаат дека во оваа об-
ласт Стратегијата имала половично влијание.

66 Дали сметате дека во периодот на имплементација на Стратегијата активностите за 
коодинација од страна на Меѓуресорската комисија за дроги се зголеми?

22 одговори

6 (27.3%)

2 (9.1%)

1 (4.5%)

Не знам / Немам мислење

Се намалија малку

Се намалија значително 

8 (36.4%)Нема промена

5 (22.7%)Се зголемија малку 

0 4 6 82

0 (0%)Се зголемија значително 

Во однос на координацијата од страна на Меѓуресорската комисија, најголем дел 
од испитаниците сметаат дека нема промена (36,4%) или дека има мало зголемување 
(22,7%). Останатите сметаат дека активностите значително се намалиле (еден испитаник) 
или дека малку се намалиле (два испитаника).

67 Според вас, колкаво е влијанието на Стратегијата за ова зголемување/намалување на 
активностите за координација?

22 одговори

0 (0.0%)

Не знам / немам мислење

7 (31.8%)Незначајно влијание

4 (18.2%)

4 (18.2%)

Половично влијание

7 (31.8%)Значајно влијание

Одлучувачко

0 2 4 6 8
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Резултатите од прашањето за влијанието врз координацијата укажуваат на еднаква 
дистрибуција меѓу крајно спротивни одговори: 1/3 сметаат дека имала значително и 1/3 
дека имала незначително влијание. Помал дел (18,2%) сметаат дека Стратегијата имала 
половично влијание врз активностите за координација.

68 Дали сметате дека во периодот на имплементација на Стратегијата активностите за 
истражувања, мониторинг И евалуација се зголемени?

22 одговори

5 (22.7%)

1 (4.5%)

Не знам / Немам мислење

Се намалија малку

Се намалија значително 

8 (36.4%)Нема промена

8 (36.4%)Се зголемија малку 

0 4 6 82

0 (0%)

0 (0%)

Се зголемија значително 

Во однос на „Истражувања, мониторинг и евалуација“ имаме еднаков број на испи-
таници кои сметаат дека активностите се зголемиле малку (36,4%) и оние кои сметаат 
дека квантитетот не е променет (36,4%). Само еден испитаник смета дека активностите 
се намалиле значително.

69 Според вас, колкаво е влијанието на стратегијата за ова зголемување/намалување на 
активностите за истражувања, мониторинг и евалуација?

22 одговори

0 (0.0%)

Не знам / немам мислење

7 (31.8%)Незначајно влијание

4 (18.2%)

4 (18.2%)

Половично влијание

7 (31.8%)Значајно влијание

Одлучувачко

0 2 4 6 8
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Резултатите од ова прашање укажуваат на еднаква дистрибуција меѓу крајно спро-
тивни одговори: 1/3 сметаат дека имала значително (31,8%) и 1/3 дека имала незначи-
телно влијание (31,8%). Останатите (18,2%) сметаат дека Стратегијата имала половично 
влијание врз активностите за истражувања, мониторинг и евалуација.

70 Пречки и бариери

Испитаниците издвојуваат неколку клучни пречки и бариери кои сметаат дека се 
појавиле во имплементацијата на Стратегијата. Анализирајќи ги одговорите и групи-
рајќи ги во кластери сличните одговори стигнавме до 5 предизвици кои ја попречувале 
имплементацијата на овој документ.

А Отсуство на политичка волја и слаби капацитети и знаења од соодветната 
област кај институциите на системот задолжени за спроведување на 
Стратегијата.

Б Недоволно финансии алоцирани за имплементација на Стратегијата.

В Отсуство на меѓусекторски пристап и координација меѓу засегнатите 
институции на системот.

Г Постоење стигма и негативни ставови кон корисниците на дроги од страна на 
луѓето во институциите.

Д Слаба вклученост на граѓанското општество во имплементацијата на 
Стратегијата.

71 Насоки за приоритети

Испитаниците дадоа и свои насоки за приоритети кои треба да бидат дел од следната 
стратегија. Анализирајќи ги одговорите и групирајќи ги во кластери сличните одговори 
стигнавме до неколку приоритети кои експертите сметаат дека треба да бидат вклучени 
во новата стратегија.

А Воспоставување програми (родово и возрасно сензитивни) за рехабилитација и 
социјална реинтеграција на лекувани лица од зависност од дроги.

Б Воспоставување програми за третман на коморбидни состојби.

В Воспоставување програми за малолетници кои употребуваат дроги.

Г Подобрување на третманот/лекувањето преку подобрување на снабдувањето 
со метадонска терапија во недоволно развиените региони во државава, 
отворање нови центри во градовите, зголемување на квалитетот на програмите 
за лекување итн.

Д Развој и поддршка на квалитетни програми за намалување на штети.

Ѓ Развивање програми за зависност од рекреативни и стимулативни дроги.
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Е Вклучување на граѓанските организации во функционирањето и одлучувањето 
во Меѓуресорската комисија за дроги.

Ж Зголемување на финансиската, материјалната, инфраструктурната и 
професионалната поддршка на граѓанските организации кои работат во 
соодветната област.

З Формирање посебно одделение за дроги кое ќе ги координира сите активности.
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АНЕКС 4

ЛИСТА НА НАПРАВЕНИ ИНТЕРВЈУА 

Име Институција/организација

Лидија Савиќ • Меѓуресорска комисија за дроги

Марија Хаџихристовска • Министерство за здравство

Лидија Штерјов • Министерство за труд и социјална политика

Зоран Илиев • Министерство за внатрешни работи

Сања Јанчева • Министертсво за образование

Н.Н • Министерство за правда

Климентина Спасовска • Завод за социјални дејности

Елеонора Панчевска Николовска • Град Скопје

Лилјана Игњатова • Центар за превенција и третман на зависности од дроги Кисела Вода , Скопје

Дарко Костовски • Центар за превенција и третман на зависности од дроги  8 Септември , Скопје

Славица Гајдазиs Кнежевиќ • Хелиомедика

Сократ Манчев • Избор Струмица

Наташа Бошкова • Коалиција Маргини

Елизабета Божиновска • Хера

Ивица Цековски • ХОПС – Опции за здрав живот Скопје
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АНЕКС 5

ЛИСТА НА ЗДРУЖЕНИЈА НА ГРАЃАНИ 
ПРИСУТНИ НА ФОКУС ГРУПА 

Листа на здруженија на граѓани присутни на фокус група

• Избор Струмица

• ХОПС – Опции за здрав живот Скопје

• Хера

• Младински Клуб Штип

• Зона Кавадарци

• Црвен Крст

• Оција Охрид

• ХЕЛП Гостивар

• ЦРУЈЖ Тетово

• Виа Вита Битола

• Доверба Скопје

• Пулс Куманово 







Х О П С  -  О П Ц И И  З А  А Д Р А В  Ж И В О Т  С К О П Ј Е

Ирена Цветковиќ
Влатко Деков

јуни, 2020


