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  ЗАКОН 
 

О ПРОИЗВОДЊИ И ПРОМЕТУ ОПОЈНИХ ДРОГА 
 

 
 

I - ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ 
 

Члан 1. 
 
 Производња и промет опојних дрога и надзор над 
производњом и прометом опојних дрога врше се под 
условима одређеним овим законом. 
 

Члан 2. 
 
 Ради заштите живота и здравља људи овим законом се у 
циљу спречавања злоупотребе опојних дрога уређују: 
 - услови за узгој биљака из којих се могу произвести 
опојне дроге, те услови за производњу, посједовање и 
промет опојних дрога и супстанци које се могу употријебити 
за производњу опојних дрога; 
 - надзор над узгојом биљака из којих се могу произвести 
опојне дроге, те надзор над производњом, посједовањем и 
прометом опојних дрога и супстанци које се могу 
употријебити за израду дрога; 
 - мјере за сузбијање злоупотребе опојних дрога. 
 

Члан 3. 
 
 Дефиниције: 
 - Опојна дрога је свака супстанца природног или 
синтетичког поријекла, укључивши психотропне супстанце 
уврштене у листу опојних дрога и психотропних супстанци. 
 - Супстанца која се може употријебити за израду опојне 
дроге јесте свака природна или синтетичка супстанца која се 
може употријебити за израду опојне дроге (као прекурсори 
или друге хемикалије), уврштене у листу тих супстанци. 
 - Биљка или дио биљке из које се може произвести 
опојна дрога је свака биљка или дио биљке који се могу 
употријебити за производњу опојне дроге (опијумски мак, 
конопља и друга биљка прикладна за ту сврху), која је 
уврштена у листу тих биљака. 
 - Узгој биљке за производњу опојне дроге јесте набавка 
и посједовање сјемена, сјетва, садња, узгој биљке, узимање и 
посједовање дијелова биљке који служе за производњу 
опојне дроге. 
 - Производња је припрема, прерада, мјешање, 
прочишћавање, производња и свака друга радња којом се 
добија опојна дрога. 
 - Средство за производњу опојне дроге је предмет или 
друга справа која је намијењена или употријебљена за 
израду опојне дроге. 
 - Посједовање је власништво над опојном дрогом, 
биљком или супстанцом која се може употријебити за 
производњу опојне дроге. 
 - Промет је сваки начин стављања у промет опојне 
дроге, биљке, дијела биљке или супстанце која се може 
употријебити за производњу опојне дроге, а односи се на 
увоз, извоз, превоз, превоз или пренос, куповину, продају, 
замјену, издавање на рецепт, складиштење и слично. 
 - Употреба је једнократно, вишекратно, повремено или 
редовно узимање или излагање дјеловању опојне дроге. 
 - Зависност је стање потребе – психичке или физичке за 
употребом опојне дроге. 

 - Зависник је особа која се употребом опојне дроге 
довела у стање зависности. 
 - Повремени конзумент опојне дроге је лице које 
једнократно или повремено узима опојне дроге и код кога се 
још није развило стање зависности. 
 - Систем специфичних поступака за превентиву 
зависности и бригу о зависницима обухвата специфичне 
мјере и поступке усмјерене на сузбијање злоупотребе 
опојних дрога, смањење штетних посљедица и лијечење од 
зависности и опојној дроги, те осигурање сталне стручне 
помоћи и надзора над зависником. 
 - Помоћ зависнику и повременом конзументу опојне 
дроге је помоћ предузимањем мјера социјалне бриге 
(психосоцијална рехабилитација, савјетовање и 
ресоцијализација зависника о опојним дрогама). 
 - Злоупотреба опојне дроге обухвата неовлашћену: 
производњу, прераду, држање, продају, пренос, куповину 
ради продаје, посредовање у куповини и продаји, нуђење 
ради продаје, незакониту трговину прекурсорима, давање 
дрога на уживање и организовање мреже препродаје дроге 
или психотропних супстанци, навођење на уживање дроге, 
омогућавање уживања, стављање на располагање простора 
или просторија ради уживања, удруживање ради вршења 
дјела у вези са дрогом и фалсификовање љекарског рецепта 
ради добијања лијека који садржи опојну дрогу. 
 Листу опојних дрога, психотропних супстанци и 
прекурсора, те биљака из којих се може произвести опојна 
дрога, као и супстанци које се могу употријебити за 
производњу опојних дрога из овог члана тач. 1, 2. и 3. 
доноси министар надлежан за послове здравља. 
 

Члан 4. 
 
 Забрањује се узгој биљака из којих се могу произвести 
опојне дроге, те производња, посједовање и промет опојних 
дрога, биљака и дијелова биљака из којих се може добити 
опојна дрога, те супстанци које се ногу употријебити за 
производњу опојне дроге, осим под условима одређеним 
овим законом у медицинске, ветеринарске, прехрамбене, 
научно-истраживачке и наставне сврхе. 
 Забрањује се посједовање средстава за производњу и 
прераду опојне дроге, осим под условима одређеним овима 
законом у медицинске, ветеринарске, прехрамбене, научно-
истраживачке и наставне сврхе. 
 Забрањује се употреба и коришћење опојне дроге осим 
под условима који су прописани овим законом и другим 
прописима. 
 Производња и прерада, посједовање и промет супстанци 
које се могу употријебити за производњу опојне дроге 
допуштени су под условима одређеним овим законом. 
 Забрањена је директна и индиректна пропаганда, 
производње, посједовања, употребе и промета опојних дрога 
и пропаганда опојних дрога на било који други начин. 
 

Члан 5. 
 
 Годишње потребе опојних дрога, прекурсора опојних 
дрога и других психотропних супстанци које се могу ставити 
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у промет утврђује на темељу процјене министар надлежан за 
послове здравља. 
 Потребу годишњих процјена из става 1. овог члана, 
правна и физичка лица овлашћена за производњу, прераду и 
промет опојних дрога достављају у Агенцију за лијекове до 
31. јануара текуће године. 
 Агенција за лијекове је обавезна да збирне потребе из 
става 2. овог члана достави до 1. марта текуће године, у 
Министарство здравља и социјалне заштите и Институт за 
здравствену заштиту. 
 

Члан 6. 
 
 Народна скупштина Републике Српске на приједлог 
Владе усваја Националну стратегију надзора над опојним 
дрогама, сузбијању злоупотребе опојних дрога и помоћи 
зависницима о опојним дрогама као основу за дјеловање 
надлежних органа управе. 
 

Члан 7. 
 
 Ради цјеловитог праћења појава, разматрања питања и 
обављања других послова у вези с примјеном овог закона и 
спровођења Националне стратегије, Влада Републике Српске 
формира Комисију за сузбијање злоупотребе опојних дрога. 
 

II - УСЛОВИ ЗА ПРОИЗВОДЊУ ОПОЈНИХ ДРОГА 
 

Члан 8. 
 
 Биљка из које се може произвести опојна дрога може се 
узгајати само под условима и на начин одређен овим 
законом. 
 

Члан 9. 
 
 Мак који је намијењен за производњу опојне дроге може 
се узгајати само на подручју које одреди Влада Републике 
Српске. 
 Узгој мака који је намијењен за производњу опојне 
дроге могу обављати само правна и физичка лица (у даљем 
тексту: узгајивач) који има одобрење које издаје министар 
надлежан за послове здравља уз претходну сагласност 
министра надлежног за послове пољопривреде. 
 Трошкове издавања одобрења из става 2. овог члана 
сноси подносилац захтева. 
 Узгајивач је дужан обавијестити надлежни орган 
унутрашњих послова и орган надлежан за инспекцијске 
послове у пољопривреди о свакој околности која указује на 
сумњу да је биљка или дио биљке из става 1. овог члана 
употребљен или би могао бити употребљен за недозвољену 
производњу опојних дрога (зарезивање, убирање зелених 
чаура мака). 
 

Члан 10. 
 
 Откуп мака који је намијењен за производњу опојне 
дроге могу обављати правна лица која имају одобрење 
министра надлежног за послове здравља. 
 Одобрење из става 1. овог члана издаје се правним 
лицима која имају регистровану дјелатност за производњу 
лијекова у складу са овим законом и другим прописима. 
 Трошкове издавања одобрења из става 1. овог члана 
сноси подносилац захтјева. 
 
 

Члан 11. 
 
 Уговор о узгоју мака који је намијењен за производњу 
опојне дроге из члана 9. став 2. овог закона, који склапају 

узгајивач и правно лице које има одобрење за откуп мака 
мора садржавати сљедеће: 
 - податке о катастарској парцели на којој ће се садити 
мак, 
 - начин на који уговорне стране осигуравају сјеме мака, 
 - обавезу узгајивача на чување насада мака од 
недозвољеног зарезивања или убирања, 
 - обавезу узгајивача да ће у уговореном року предати 
правном лицу с којим је склопљен уговор о производњи, сав 
произведени мак, 
 - обавезу правног лица из члана 9. став 1. овог закона 
које је склопило Уговор о производњи да у уговореном року 
преузме од узгајивача сав произведени мак. 
 Уговор из става 1. овог члана склапа се на рок од годину 
дана. 
 

Члан 12. 
 
 Правно лице из члана 11. став 1. овог закона о 
склопљеним уговорима о узгоју мака који је намијењен за 
производњу опојне дроге мора водити евиденцију која 
садржи сљедеће податке: 
 - број склопљених уговора о производњи с подацима о 
узгајивачу, површини земљишта на којем се производи мак, 
 - маса процијењеног и произведеног мака. 
 Правно лице из члана 10. став 1. овог закона дужно је 
водити складишне и друге евиденције о маси преузетог, 
прерађеног, уништеног или на било који други начин 
коришћеног мака. 
 Правно лице из члана 10. став 1. овог закона дужно је 
током вегетације код узгајивача обављати надзор над 
производњом, испуњавањем уговорених обавеза, те 
процјеном очекиваног приноса мака. 
 

Члан 13. 
 
 Узгајивач мака који није намијењен за израду опојне 
дроге дужан је узгој мака најкасније у року од 30 дана од 
дана сјетве пријавити пољопривредној инспекцији. 
 Образац и садржај пријаве из става 1. овог члана 
прописује министар надлежан за послове пољопривреде. 
 Узгајивач мака који није намијењен за израду опојне 
дроге дужан је да обавијести надлежни орган унутрашњих 
послова и пољопривредну инспекцију о свему што указује 
сумњу да су биљка или дијелови биљке из става 1. овог 
члана употријебљени или би могли бити употријебљени за 
недопуштену производњу опојних дрога (зарезивањем 
убирање зелених чаура мака). 
 Узгајивач из става 1. овог члана дужан је преостале 
дијелове биљке (макова слама), који могу служити за 
производњу опојне дроге, уништити одмах по убирању 
биљке уз присуство надлежног инспектора. 
 Пољопривредна инспекција о обављеном надзору узгој 
биљака из става 1. овог члана и уништавању преостале 
макове сламе, једном годишње подноси извјештај 
министарству надлежном за послове пољопривреде. 
 
 

Члан 14. 
 
 Конопља се може узгајати само уз претходно 
прибављено одобрење министра надлежног за послове 
пољопривреде. 
 Услове које мора испуњавати правно и физичко лице за 
узгој конопље, начин издавања одобрења из става 1. овог 
члана, те износ трошкова за издавање одобреањ из става 1. 
овог члана издаје министар надлежан за послове 
пољопривреде, а трошкове сноси подносилац захтјева. 
 Узгајивач конопље дужан је обавијестити надлежни 
орган унутрашњих послова и надлежни орган инспекције о 
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свему што указује на сумњу да су биљка или дијелови биљке 
из става 1. овог члана употријебљени или би могли бити 
употријебљени за недозвољену производњу опојних дрога. 
 

Члан 15. 
 
 Опојну дрогу могу производити само правна лица која 
за обављање те дјелатности задовољавају услове прописана 
за правна лица која производе лијекове, односно 
ветеринарске лијекове и која су регистрована код надлежног 
суда за обављање дијелатности производње лијекова 
 Производња и промет опојних дрога могу се обављати 
само за медицинске, ветеринарске, наставне, лабораторијске 
и научне сврхе. 
 Ако овим законом није друкчије прописано, на 
производњу опојних дрога примјењују се прописи о 
производњи лијекова. 
 

Члан 16. 
 
 Установе које се баве научно-истраживачким радом 
могу у научне сврхе узгајати биљке из којих се може 
произвести опојна дрога и произвести опојна дрога ако за то 
имају одобрење министра надлежног за послове здравља. 
 

III - ПОСЈЕДОВАЊЕ ОПОЈНЕ ДРОГЕ 
 

Члан 17. 
 
 Посједовање узорака опојне дроге у количини 
неопходној за обављање научно-истраживачког рада, 
анализа, дресура животиња за откривање опојне дроге, 
министар надлежан за послове здравља може дозволити 
правним и физичким лицима која обављају ту дјелатност под 
условима прописаним посебним прописима од стране 
министра надлежног за послове здравља. 
 Службено лице овлашћено од стране Министарства 
унутрашњих послова може под условима прописаним 
посебним законом ради откривања кривичних дјела и 
извршилаца кривичних дјела посједовати опојну дрогу у 
циљу симулираног откупа и надзора испоруке, сходно 
одредбама Закона о кривичном поступку. 
 

Члан 18. 
 
 Осим у случајевима из члана 17. овог закона опојну 
дрогу могу да посједују: 
 - здравствене установе у циљу обављања своје 
дјелатности, 
 - ветеринарске установе у циљу обављања своје 
дјелатности, 
 - доктори медицине и доктори стоматологије као 
саставни дио лијека у количини неопходној за пружање 
непосредне медицинске помоћи, пунољетни болесници, 
родитељи малољетних болесника, као саставни дио лијека у 
количини коју одреди доктор медицине и доктор 
стоматологије, 
 - доктори ветерине као саставни дио ветеринарског 
лијека ради пружања непосредне ветеринарске помоћи. 
 Министар надлежан за послове здравља прописује 
посебним прописима услове под којима лице из става 1. тач. 
1, 3. и 4. овог члана могу посједовати опојну дрогу, а 
министар надлежан за послове пољопривреде, услове под 
којима лица из става 1. тач. 2. и 5. овог члана могу да 
посједују опојну дрогу. 
 

IV - ПРОМЕТ ОПОЈНИХ ДРОГА 
 

Члан 19. 
 

 Промет опојних дрога на велико могу да обављају 
правна лица која се баве производњом опојних дрога и 
правна лица која обављају промет лијекова на велико-
веледрогерије. 
 Промет опојне дроге на мало могу да обављају правна и 
физичка лица која обављају промет лијекова на мало-
апотеке. 
 Ако друкчије није прописано овим законом, на промет 
опојним дрогама примјењују се прописи о промету лијекова 
(Закон о лијековима). 
 

Члан 20. 
 
 Опојне дроге које служе у научно-истраживачке сврхе 
(чл. 16. и 17.) набављају се на основу одобрења министра 
надлежног за послове здравља. 
 Опојне дроге и лијекови произведени од опојних дрога 
који служе за медицинске и ветеринарске сврхе, издају се на 
мало под условима и на начин који су предвиђени 
прописима о стављању лијекова у промет. 
 Опојне дроге које служе за наставне, лабораторијске и 
научне сврхе издају се на основу одобрења министра за 
послове здравља. 
 

Члан 21. 
 
 Правна и физичка лица која се баве прометом опојних 
дрога и лијекова који садрже опојне дроге на велико и мало 
морају да испуњавају сљедеће посебне услове: 
 - да имају раднике са VII-1 степеном стручне спреме из 
областо фармације под чијим се непосредним надзором 
обавља смјештај, чување и издавање опојних дрога; 
 - да имају одговарајуће просторије и опрему за смјештај, 
чување и издавање опојних дрога које одговарају техничким 
и хигијенско-санитарним условима; 
 - да држе опојне дроге и лијекове који садрже опојне 
дроге у посебним просторијама у којима се не смију 
налазити други производи или у гвозденим касама са 
посебним кључем, који морају бити обезбјеђени од 
присуства неовлашћених лица; 
 - да имају књиге евиденција опојних дрога овјерене од 
стране министра надлежног за послове здравља. 
 

Члан 22. 
 
 Просторије, односно гвоздени ормари у којима се држе 
опојне дроге морају да буду закључани и обезбјеђени од 
присуства неовлашћених лица. 
 Кључеве од просторија, односно гвозденог ормара у 
којима се држе опојне дроге и лијекови који садрже опојне 
дроге, може да чува само радник са VII-1 степеном стручне 
спреме из области фармације, који је задужен од овлашћеног 
лица за чување, продају на велико и издавање на рецепт 
опојних дрога и лијекова који садрже опојне дроге. 
 

Члан 23. 
 
 Дозволу за увоз, извоз, превоз, пролаз и пренос опојне 
дроге, лијека који садржи опојну дрогу, те дијелова биљке из 
које се производи опојна дрога, на захтјев лица из члана 19. 
став 1. овог закона, издаје министар надлежан за послове 
здравља ако су испуњени услови одређени овим законом, 
другим прописима и међународним уговорима којих је 
потписник Република Српска и Босна и Херцеговина. 
 

Члан 24. 
 
 Превоз опојне дроге, те дијелова биљке из којих се може 
произвести опојна дрога дозвољен је ако је за пошиљку 
издата: 
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 - извозна дозвола државе из које се опојна дрога извози, 
 - увозна дозвола државе у коју се опојна дрога увози, 
 - дозвола за превоз опојне дроге преко територије треће 
државе до крајњег одредишта, односно дозвола надлежног 
органа те државе да превоз кроз државу није условљен 
посебном дозволом. 
 Превозник је дужан да пази да током превоза природа 
опојне дроге, оригинална паковања, те печати не буду 
измјењени нити изложени утицајима који могу измјенити 
природу опојне дроге. 
 

Члан 25. 
 
 Лица која прелазе државну границу могу да посједују 
лијек који садржи опојну дрогу само на темељу медицинске 
документације и у количине неопходној за личну употребу у 
максималном трајању до оет дана. 
 Лица која су на супституцијској терапији болести 
зависности или симптоматској терапији у терминалној фази 
малигних обољења, код прелаза државне границе изузетно 
могу да посједују лијек који садржи опојну дрогу на темељу 
медицинске документације у количини неопходној за личну 
употребу у максималном трајању до 15 дана. 
 Назив и количину лијека из ст. 1. и 2. овог члана уз 
медицинску документацију, лице је дужно да пријави 
Царини приликом прелаза државне границе. 
 

Члан 26. 
 
 Царина је дужна да дозволи за увоз, извоз или превоз 
опојне дроге, дијелова биљке и лијека из члана 24. овог 
закона да означи датум и мјесто царињења, те име особе која 
је обавила царињење. 
 Примјерак дозволе из става 1. овог члана Царина је 
дужна да достави министарству надлежном за послове 
здравља и Агенцији за лијекове у року од седам дана од дана 
царињења. 
 Ако се обавља пролаз опојне дроге, дијелова биљке или 
лијека из члана 24. овог закона, Царина је дужна да: 
 - за сваку пошиљку на царинској испостави утврди 
генерички назив опојне дроге и количину опојне дроге, 
дијелова биљке или лијека који садржи опојну дрогу, 
 - на царинској испостави означи из које земље пошиљка 
долази и у коју земљу је упућена, 
 - о пошиљци обавијести Министарство унутрашњих 
послова. 
 

V - ПРОИЗВОДЊА, ПОСЈЕДОВАЊЕ И ПРОМЕТ 
СУПСТАНЦИ КОЈЕ СЕ МОГУ УПОТРИЈЕБИТИ ЗА 

ИЗРАДУ ОПОЈНЕ ДРОГЕ 
 

Члан 27. 
 
 Супстанце из члана 3. став 1. тачка 2. овог закона могу 
да производе, посједују и стављају у промет правна и 
физичка лица која су регистрована за обављање те 
дјелатности и која за то обављање испуњавају посебне 
услове прописане овим законом или другим прописима. 
 Правна и физичка лица из става 1. овог члана дужна су 
да обавијесте надлежни орган унутрашњих послова о свакој 
околности која указује на сумњу да је супстанца из става 1. 
овог члана употријебљена или би могла бити употријебљена 
за недопуштену производњу опојних дрога. 
 

Члан 28. 
 
 Радње и поступци које претходе стављању у промет 
супстанци из члана 3. став 1. тачка 2. овог закона морају да 
буду документована. 
 

Члан 29. 
 
 Супстанце из члана 3. став 1. тачка 2. овог закона прије 
стављања у промет морају да буду означене. 
 Начин означавања и садржај ознака за супстанце из 
члана 3. став 1. тачка 2. овог закона који су лијекови или 
отрови; прописује министар надлежан за послове здравља. 
 

Члан 30. 
 
 Дозвола за увоз, извоз или превоз супстанци и 
прекурсора из члана 3. став 1. тачка 2. овог закона може да 
се изда за одређену пошиљку (појединачна дозвола) или за 
одређену врсту или количину супстанце у одређеном 
раздобљу (збирна дозвола). 
 Министар надлежан за послове здравља у листи 
супстанци из члана 3. став 1. тачка 2. овог закона утврђује 
која супстанца може да се стави у промет само на темељу 
појединачне дозволе и која супстанца и у којим количинама 
може да се стави у промет без дозволе. 
 Промет супстанцама из члана 3. које могу да буду 
злоупотребљене за израду опојне дроге се врши по режиму 
дозвола и одредаба које се односе на еђународну трговину у 
складу са конвенцијама о психотропним супстанцама. 
 
 

VI - МЈЕРЕ ЗА СУЗБИЈАЊЕ ЗЛОУПОТРЕБЕ 
ОПОЈНИХ ДРОГА 

 
Члан 31. 

 
 Мјере за сузбијање злоупотребе опојних дрога су: 
 - систематско сузбијање, откривање и праћење свих 
појава злоупотребе опојних дрога, 
 - континуирано спровођење организованих 
превентивно-едукативних програма кроз породицу, школу, 
здравствене установе, вјерске заједнице и јавне медије, 
 - рано откривање и праћење повремених конзумената 
опојних дрога, 
 - рано откривање, лијечење, рехабилитација и 
ресоцијализација зависника, 
 - и друге мјере у складу са Националном стратегијом, те 
општим и посебним програмима мјера за сузбијање 
злоупотребе опојних дрога. 
 

Члан 32. 
 
 Родитељи, старатељи, педагози, просвјетни радници, 
здравствени радници, радници у социјалним установама, 
послодавци и спортски радници, дужни су и одговорни у 
оквиру старатељства за дјецу и омладину предузети мјере 
потребне за сузбијање злоупотребе опојне дроге код дјеце и 
омладине сходно општим и посебним програмима. 
 Општи програм за сузбијање злоупотребе опојних дрога 
доноси Влада Републике Српске, на приједлог министра 
надлежног за послове здравља. 
 

Члан 33. 
 
 У циљу сузбијања неовлашћене производње, употребе и 
промета опојне дроге надлежни органи државне управе, 
просвјетне, културне, научне и друге установе, те одговорне 
особе у тим органима и установама које сазнају за обављање 
неовлашћене производње, употребе и промета, дужни су по 
спознаји одмах да обавијесте надлежни орган унутрашњих 
послова. 
 

Члан 34. 
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 Забрањено је, осим за сврхе лијечења, излагати другог 
дјеловању опојне дроге путем стављања исте у храну, пиће 
или на други начин. 
 

VII - ЕВИДЕНЦИЈЕ ИЗ ОБЛАСТИ ПРОИЗВОДЊЕ И 
ПРОМЕТА ОПОЈНИХ ДРОГА 

 
Члан 35. 

 
 Евиденција о узгоју биљака из којих се може произвести 
опојна дрога, производњи, врсти и количини, држању, 
продаји, преради или стављању у промет или било којем 
располагању опојном дрогом дужна су да воде правна или 
физичка лица која обављају ту дјелатност на основу овог 
закона. 
 Подаци из става 1. овог члана достављају се 
министарству надлежном за послове здравља најмање 
једанпут годишње. 
 Облик и садржај евиденције из става 1. овог члана, 
начин доставе и рокове прописује министар надлежан за 
послове здравља посебним прописом. 
 
 

Члан 36. 
 
 Орган надлежан за послове здравља Републике Српске у 
сарадњи са органом надлежним за иностране послове БиХ 
брине о извршењу међународних обавеза које проистичу из 
ратификованих међународних уговора о опојним дрогама. 
 Орган надлежан за унутрашње послове води евиденцију 
о свим случајевима недозвољене трговине опојним дрогама 
и остварује непосредну сарадњу са одговарајућим органима 
из Босне и Херцеговине, те страним органима и 
међународним организацијама у откривању и сузбијању 
недозвољене трговине опојним дрогама. 
 
 

Члан 37. 
 
 Орган надлежан за послове здравља у Републици 
Српској доставља надлежним органима у БиХ податке за 
потребе Уједињених нација надлежне за контролу опојних 
дрога: 
 - Извјештај о спровођењу међународних уговора о 
опојним дрогама на територији Републике Српске, 
 - Процјену годишњих потреба опојних дрога у 
Републици Српској, 
 - Статистичке извјештаје на основу обавезних 
евиденција од надлежних и правних физичких лица, о 
производњи, увозу , извозу, потрошњи и залихама опојних 
дрога у Републици Српској. 
 
 

Члан 38. 
 
 Евиденцију о зависницима о опојним дрогама и 
повременим конзументима опојних дрога који су након 
детоксикације у поступку одвикавања води Завод за 
превенцију и лијечење зависника и друге здравствене 
установе. 
 Установе из става 1. овог члана дужне су као тајну да 
чувају податке о зависнику или повременом конзументу 
опојних дрога (личне податке, породични живот, садржај 
мјера, пружена помоћ). 
 Тајни подаци могу се открити када је прописано 
Законом и само у мјери неопходној за постизање циља због 
којег је оправдано откривање тајне. Подаци не могу да се 
користе у друге сврхе. 
 Подаци из става 1. овог члана достављају се једном 
мјесечно Институту за заштиту здравља Републике Српске, 

министарству надлежном за послове здравља и 
Министарству унутрашњих послова Републике Српске. 
 Облик и садржај евиденције из става 1. овог члана, те 
податке из става 3. овог члана, прописује министар надлежан 
за послове здравља. 
 

Члан 39. 
 
 Министарство унутрашњих послова води евиденцију о 
поднесеним кривичним и прекршајним пријавама у вези са 
злоупотребом опојних дрога. 
 Министарство правде води евиденцију о правоснажно 
осуђеним лицима за кривична дјела и прекршаје у вези са 
опојном дрогом, о извршавању казне затвора и других 
санкција према тим извршиоцима. 
 Министарство унутрашњих послова и Министарство 
финансија води евиденцију о одузетим количинама опојне 
дроге, новчаним средствима и другој одузетој имовини која 
потиче из недозвољеног промета опојним дрогама. 
 Републичка царина води евиденцију о пријавама 
царинских прекршаја у вези са опојним дрогама. 
 

VIII - НАДЗОР НАД ПРИМЈЕНОМ ЗАКОНА 
 

Члан 40. 
 
 Надзор над спровођењем овог закона и прописа 
донијетих у складу са овим законом обављају, свако у 
оквиру свог дјелокруга прописаног овим законом или 
другим прописима: министарство надлежно за послове 
здравља, министарство надлежно за послове пољоипривреде, 
министарство надлежно за послове трговине и туризма, 
министарство надлежно за послове финансија и 
Министарство унутрашњих послова. 
 Инспекцијски надзор над спровођењем овог закона 
спроводе, свако у оквиру свог дјелокруга прописаног овим 
законом, инспектори наведених министарстава. 
 У обављању послова непосредног инспекцијског 
надзора над спровођењем овог закона и прописа донесених 
на основу овог закона, органи из става 1. овог члана имају 
право и дужност да врше редовну инспекцијску контролу 
правних и физичких лица која се баве трговином 
(укључујући увоз и извоз) расподјелом и фабрикацијом 
прекурсора. 
 

IX - ПОСТУПАК СА ОДУЗЕТИМ ОПОЈНИМ 
ДРОГАМА 

 
Члан 41. 

 
 Опојна дрога одузета у складу са овим законом или 
другим прописима донесеним на основу овог закона, која се 
може употријебити као сировина, предаће се уз надокнаду 
правном лицу које има одобрење за производњу опојне 
дроге. 
 На начин из става 1. овог члана поступиће се и у односу 
на дијелове биљке из којих се производи опојна дрога и 
супстанца из члана 3. став 1. тачка 2. овог закона. 
 Ако се опојна дрога, дијелови биљке или супстанца из 
члана 3. став 1. тач. 1, 2. и 3. овог закона не могу 
употријебити као сировина, уништиће се. 
 Одлуку из ст. 1, 2. и 3. овог члана доноси орган који је 
донио одлуку о одузимању опојне дроге. 
 Орган из става 4. овог члана дужан је водити евиденцију 
о врсти и количини одузете опојне дроге, дијелова биљке и 
супстанце из члана 3. став 1. тач. 1, 2. и 3. овог закона. 
 Уништавање се обавља пред комисијом коју именује 
орган  из става 4. овог члана. 
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 О одлукама и предузетим мјерама овог члана 
обавијестиће се министарство надлежно за послове здравља 
и Министарство унутрашњих послова. 
 

X - КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ 
 

Члан 42. 
 
 Новчаном казном од 7.000 до 17.000 КМ казниће се за 
прекршај правно лице: 
 1. ако неовлашћено посједује опојну дрогу, биљку или 
дио биљке из које се може произвести опојна дрога или 
супстанца која се може употријебити за израду опојне дроге; 
 2. ако неовлашћено посједује средство за производњу 
опојне дроге; 
 3. ако подстиче израду, посједовање, употребу или 
промет опојном дрогом; 
 4. ако узгаја мак који је намијењен за израду опојне 
дроге изван предвиђене територије; 
 5. ако узгаја мак намијењен за израду опојне дроге без 
одобрења или ако обавља ту дјелатност прије склопљеног 
уговора с правним лицем овлашћеним за откуп мака; 
 6. ако не обавијести надлежни орган унутрашњих 
послова и пољопривредну инспекцију о свакој околности 
која указује на сумњу да је мак који је намијењен за израду 
опојне дроге или дио те биљке употребљен или би могао 
бити употребљен за недопуштену израду опојних дрога; 
 7. ако откупи мак који је намијењен за итраду опојне 
дроге без одобрења за откуп; 
 8. ако не осигура чување насада мака од неовлашћеног 
зарезивања или убирања; 
 9. ако у уговореном року не преда правном лицу с којим 
је склопљен уговор о производњи сав произведени мак; 
 10. ако у уговореном ропку не преузме сав произведени 
мак; 
 11. ако не води евиденције; 
 12. ако конопљу узгаја без претходног одобрења; 
 13. ако израђује опојну дрогу без одобрења 
министаратва надлежног за послове здравља или ако исту 
дјелатност обавља, а не испуњава услове прописане за 
производњу лијекова; 
 14. ако у научне сврхе узгаја биљке из којих се може 
произвести опојна дрога или производи опојну дрогу без 
одобрења Министарства надлежног за послове здравља или 
ако исту дјелатност обавља, а да на испуњава прописане 
услове. 
 За прекршај из става 1. овог члана казниће се и 
одговорно лице у правном лицу новчаном казном у износу 
од 500 до 1.700 КМ. 
 За прекршај из става 1. тач. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9. и 12. овог 
члана казниће се физичко лице новчаном казном у износу од 
500 до 1.500 КМ. 
 

Члан 43. 
 
 Новчаном казном од 5.000 до 15.000 КМ казниће се за 
прекршај правно лице ако посједује узорке опојних дрога у 
сврху обављања научно-истраживачког рада, анализе или 
дресуре животиња за откривање опојних дрога без дозволе 
или ако с тим узорцима не поступа на прописани начин 
(члан 18. ст. 1. и 2.). 
 За прекршај из става 1. овог члана казниће се и 
одговорно лице у здравственој, односно ветеринарској 
установи, те лица из члана 17. став 1. тач. 2. до 5. овог закона 
новчаном казном од 300 до 1.500 КМ. 
 

Члан 44. 
 

 Новчаном казном од 3.000 до 15.000 КМ казниће се за 
прекршај правно лице ако обавља промет опојних дрога на 
велико, а да не испуњава прописане услове. 
 Новчаном казном од 3.000 до 10.000 КМ казниће се за 
прекршај правно лице: 
 1. ако обавља промет опојних дрога на мало, а да не 
испуњава прописане услове; 
 2. ако се опојне дроге које служе у научно-
истраживачке, наставне и сврхе анализе издају без одобрења 
министра надлежног за послове здравља. 
 За прекршај из ст. 1. и 2. овог члана казниће се и 
одговорна особа новчаном казном од 500 до 1.500 КМ. 
 За прекршај из става 1. овог члана казниће се физичко 
лице новчаном казном од 500 до 1.500 КМ. 
 

Члан 45. 
 
 Новчаном казном од 5.000 до 17.000 КМ казниће се за 
прекршај правно лице: 
 1. ако обавља увоз, извоз, превоз и пролазак опојних 
дрога, лијека који садржи опојне дроге, те дијелова биљака 
из којих се израђује опојна дрога без дозволе министра 
надлежног за послове здравља; 
 2. ако пролазак опојних дрога, те дијелова биљака из 
којих се може добити опојна дрога обавља, а да за пошиљку 
није издата прописана дозвола или ако током пролаза дође 
до измјене природе опојне дроге, оригиналног паковања, 
печата или ако је током пролаза пошиљка изложена 
утицајима који могу измјенити природу опојне дроге. 
 За прекршај из става 1. овог члана казниће се и 
одговорно лице новчаном казном у износу од 500 до 1.700 
КМ. 
 За прекршај из става 1. тач. 1. и 2. овог члана казниће се 
физичко лице новчаном казном у износу од 500 до 1.500 
КМ. 
 
 

Члан 46. 
 
 Новчаном казном од 500 до 1.500 КМ казниће се за 
прекршај физичко лице: 
 1. ако при прелазу државне границе лијекове који 
садрже опојну дрогу посједује без медицинске 
документације или у количини већој од неопходне за личну 
употребу у максималном трајању од пет дана, 
 2. ако при прелазу државне границе посједује лијек који 
садржи опојну дрогу, а на супституцијској је терапији 
болести овисности или симптоматској терапији у 
терминалној фази малигних болести, а лијек посједује без 
медицинске документације или у количини већој од 
неопходне за личну употребу у максималном трајању од 15 
дана. 
 

Члан 47. 
 
 Новчаном казном од 500 до 1.500 КМ казниће се за 
прекршај физичко лице ако стављањем у храну, пиће или на 
други начин излаже другог дјеловању опојне дроге. 
 

Члан 48. 
 
 Новчаном казном од 500 до 1.500 КМ казниће се за 
прекршај службено или одговорно лице у царини: 
 1. ако на дозволи за увоз, извоз или пролазак опојних 
дрога, лијекова и дијелова биљака не означи датум и мјесто 
царињења, 
 2. ако примјерак дозволе не достави министарству 
надлежном за послове здравља у року од осам дана, 
 3. ако за обављање пролаза не утврди врсту и количину 
опојних дрога, дијелова биљке или лијекова који садрже 
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опојне дроге, или ако на царинској дозволи не означи из које 
земље пошиљка долази, у коју земљу је упућена, или ако о 
пошиљци одмах не извијести Министарство унутрашњих 
послова. 
 

Члан 49. 
 
 Новчаном казном од 200 до 1.000 КМ казниће се за 
прекршај физичко лице ако при учешћу у превозу особа и 
ствару у случају сумње да је поступљено противно 
одредбама овог закона одмах не обавијести надлежни орган 
унутрашњих послова. 
 

Члан 50. 
 
 Новчаном казном од 5.000 до 17.000 КМ казниће се за 
пркршај правно лице ако: 
 1. супстанце из члана 3. став 1. тачка 2. овог закона 
израђује, посједује или ставља у промет, а да није 
регистрован за ту дјелатност; 
 2. ако у производњи, промету или располагању 
супстанцама из члана 3. став 1. тачка 2. овог закона не 
обавијести орган унутрашњих послова о свакој околности 
која указује на сумњу да је ова супстанца употребљена или 
би могла бити употребљена за недопуштену израду; 
 3. ако увози, извози или превози супстанце из члана 3. 
став 1. тачка 2. овог закона без дозволе која се односи на 
одређену пошиљку или одређену врсту и количину 
супстанце у одређеном раздобљу; 
 4. ако не води прописане евиденције или их води 
нетачно, неуредно или са закашњењем; 
 5. ако неовлашћено открије податак који је означен као 
службена тајна; 
 6. ако на вријеме не доставља извјештаје о потребама и 
извјештаје о потрошњи опојних дрога и лијекова који садрже 
опојне дроге у надлежни орган. 
 За прекршај из става 1. овог члана казниће се и 
одговорна особа новчаном казном у износу од 500 до 1.500 
КМ. 
 За прекршај из става 1. овог члана казниће се и физичко 
лице новчаном казном у износу од 500,00 до 1.500,00 КМ. 
 

Члан 51. 
 
 Опојне дроге, дијелови биљке или супстанци које се 
употребљавају за израду опојних дрога, као и средства за 
израду опојне дроге из чл. 45. до 53. овог закона, одузеће се. 
 За прекршај из чл. 45. до 53. овог закона може се 
примјенити заштитна мјера забране обављања дјелатности у 
трајању од три мјесеца до једне године рачунајући од дана 
правоснажности одлуке. 
 За прекршај из члана 45. до 53. овог закона може се 
примјенити заштитна мјера обавезног лијечења од 
зависности о опојној дроги у трајању од три мјесеца до једне 
године. 
 

XI - ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 
 

Члан 52. 
 
 Општи програм за сузбијање злоупотребе опојних дрога 
и посебне програме мјер за сузбијање злоупотребе опојних 
дрога, одвикавања од зависности и надзор над зависницима, 
те помоћ зависницима и повременим конзументима опојних 
дрога, Влада Републике Српске и министар надлежан за 
послове здравља ће донијети у року од шест мјесеци од дана 
ступања на снагу овог закона (обавезе из чл. 6. и 7. овог 
закона). 
 Листу опојних дрога из члана 3. став 2. овог закона, 
министар надлежан за послове здравља ће донијети у року 
од три мјесеца од дана ступања на снагу овог закона. 
 У листу опојних дрога из става 2. овог члана морају да 
буду уврштене све опојне дроге, психотропне супстанце и 
биљке из којих се може добити опојна дрога, те супстанце 
које се могу употријебити за израду опојних дрога у складу 
са међународним конвенцијама, а списак се објавује у 
''Службеном гласнику Републике Српске''. 
 Министарство надлежно за послове здравља у року од 
шест мјесеци од дана ступања на снагу овог закона, донијеће 
сљедеће правилнике: 
 - Правилник о условима за посједовање опојне дроге у 
сврху обављања научно-истраживачког рада, анализа и 
дресуре животиња (у складу са чланом 17. овог закона); 
 - Правилник о условима чувања, начину прописивања и 
издавања лијекова који садрже опојне дроге (у складу са 
чланом 18. став 2. овог закона); 
 - Правилник о начину издавања и садржају дозволе за 
увоз, извоз и превоз опојне дроге (у складу са чланом 23. 
овог закона); 
 - Правилник о садржају и начину вођења евиденција 
извјештаја о опојним дрогама, те роковима достављања 
података о производњи и промету опојних дрога (у складу са 
чланом 37. овог закона); 
 _ Правилник о вођењу евиденција о зависницима 
опојним дрогама и повременим конзументима опојних дрога 
(у складу са чланом 38. овог закона). 
 

Члан 53. 
 
 Даном ступања на снагу овог закона престаје да важи 
Закон о производњи и промету опојних дрога 
(''Службени лист СФРЈ'', број 13/91). 
 

Члан 54. 
 
 Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у ''Службеном гласнику Републике Српске''. 
 
Број: 01-1100/03 
3. децембра 2003.године 
Бања Лука 

Предсједник 
Народне скупштине 

Др Драган Калинић, с.р. 
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