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ЗНАчАЈ ЕДукАциЈЕ МлАДих О ЗлОуПОТРЕБАМА 
ОПОЈНих ДРОГА

Резиме

Упоредо са развојем цивилизације, дошло је до неконтролисане употребе опој-
них дрога, која је током времена ескалирала попримивши велике размере. Трговина 
опојним дрогама, као један од појавних облика организованог криминала, подстиче 
и продукује општу кризу у друштву, дестабилизујући у великој мери његове развојне 
капацитете. Последице ових активности су много шире и озбиљније него што се на 
први поглед чини, па је постало јасно да се репресивним методама у овој области 
може мало постићи, односно да се приоритет мора пружити превентивним актив-
ностима, превасходно едукативним. Систем едукације је веома битан и то на три ни-
воу: едукација кроз система здравства, едукација у оквиру система образовања (фор-
мално образовање) и едукација свих других учесника у сузбијању злоупотребе опојних 
дрога. У савременим условима живота деца различитих узраста су изложена разли-
читим злоупотребама у области производње и промета опојних дрога. Психологија 
детета је врло деликатна, па се у процесу сузбијања трговине опојним дрогама наро-
чита пажња мора обратити на едукацију припадника државних органа која делују у 
области сузбијања ове врсте криминала, затим родитеља, али и саме деце. 

Кључне речи: Опојне дроге, Трговина опојним дрогама, Организовани кри-
миналитет, Едукација младих 

увод

Познато је да су људи више хиљада година на појединим континентима ко-
ристили неке врсте биљака са наркотичним својствима као лек, али су их такође 
употребљавали и приликом одређених религиозних церемонија. 

ПОГлЕДи и МиШЉЕЊА
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Опојне дроге су првобитно имале намену за искључиво медицинске сврхе, 
нарочито као средство за ублажавање болова. У старом Риму постојала је изрека: 
„dolarum Sedare divinum opus est“ (Ублажити бол, божанско је дело).

кроз целу историју цивилизованог човечанства постојала је трговина дро-
гом међу народима и државама. као и данас и тада су државе међусобно регу-
лисале односе у погледу трговине. Тако су под посебне надзоре – царинске и 
пореске, стављане одређене драгоцености, зачини, свила, али и различите врсте 
наркотичких средстава. 

Савремено доба, које се рачуна открићем Америке, повећало је светску 
трговину дрогом, а земље које су имале савремена превозна средства у то време, 
поморске флоте, остваривале су доминацију над светским регионима. Почетком 
20. века, развојем саобраћаја, комуникација, технике и науке уопште, омогуће-
не су огромне миграције становништва у потрази за послом и бољим условима 
живота (Петровић, М., Драшковић, Г: 2001). Овај напредак је довео и до “при-
ближавања света”, олакшао бржу комуникацију међу разним културама и разбио 
неке традиционалне вредности (Антонијевић, М.; Алексић, Ж: 1970, стр. 148).

Упоредо са развојем цивилизације, дошло је до неконтролисане употребе 
опојних дрога, која је током времена ескалирала попримивши велике размере, 
што је за последицу имало разарање човекове личности у њеном психофизич-
ком склопу. Догађаји и промене на глобалном плану целе светске популације 
и економије допринели су измени демографских, националних и верских карти 
као промену друштвене структуре. Све то створило је погодно тло за ширење со-
цијалних девијација и појачавање фактора који узрокују појаву криминалитета, 
болести зависности и осталих девијација

Дакле, како су последице употребе опојних дрога катастрофалне не само 
за човека као појединца него и за човечанство у целости, њихова производња, 
промет, ширење и злоупотреба, стављени су под контролу међународне заједни-
це, а самим тим и надлежних органа и институција сваке државе посебно.

О опојним дрогама

Најуопштеније гледано, опојне дроге су природне и синтетичке супстанце 
сложених органских једињења које имају особину да на човека делују тако што 
изазивају код њега посебна психичка и физичка стања. Особа која узима нарко-
тичка средстава осећа раздраганост, пијанство, омамљеност, изузетну храброст 
и халуцинације, као и осећај појачане интелигенције и сексуалне моћи. Једном 
узета дрога ствара неодољиву потребу за поновном употребом и повећањем дозе, 
што, у крајњем случају, изазива психичку и физичку зависност (Ницовић, М: 
1990, стр. 9) .

Опојне дроге које се најчешће стављају у промет су:
Опијум који се добија од опијумовог мака званог „цвет сна“ (papaver 

samniferum). Ова биљка је позната још од давнина. користили су га Сумери и 
Асирци, али и стари Грци и Римљани против многих болести. По квалитету у 
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свету као најбољи сматра се турски, затим индијски опијумов мак, а после њих 
јужноазијски и мексички. Занимљиво је и то, да се мак који успева у Македонији 
убраја по својим фармаколошким својствима међу врхунске у свету. Деривати 
морфијума су морфин, хероин и кодеин.

Морфин представља веома ефикасно средство које служи за ублажавање 
болова. као супстанца је без боје и горког је укуса. На тржишту се појављује у 
облику игличастих или призматичних кристала, у виду праха, течности или ам-
пула. Осим анелгетичких својстава у медицинске сврхе, нашао је примену и као 
опојна дрога.

Хероин је главни дериват морфина. Добио је име по грчкој речи „heros“ 
чије је значење – снажан, моћан, јак. Његов појавни облик је прах светложуте, 
жуте, светлобраон или црвенкасте боје са мирисом који подсећа на сирћетну ки-
селину. Његов квалитет и боја зависе и од земље порекла, али и од супстанци 
с којима се меша. хероин који је начистији има белу боју и горког је укуса. У 
организам се уноси орално, ушмркавањем, пушењем, ињекцијама. Важи за нај-
популарнију дрогу међу наркоманима.

кодеин се добија екстракцијом из сировог опијума. користи се у медици-
ни као аналгетик против кашља, обично у облику сирупа. Наркотичног је дејства, 
ако се узима у већим количинама, па наркомани услед недостатка жењене дроге 
користе кодеин као њену замену, убризгавајући га поткожно у већим дозама.

кокаин спада у групу психостимулативних дрога. Добија се из лишћа 
жбунасте зимелене биљке „коке“, која успева у Јужној Америци, у неким делови-
ма Африке, у Индонезији, хавајима и острвима Малајског архипелага, екстрак-
цијом из лишћа биљке на врло једноставан начин: лишће коке се кваси у судови-
ма извесно време, а затим се поступак убрзава додавањем слабе базе кречњака 
и лупањем масе лишћа дрвеним маљем. У чистом стању кокаин је бео кристал, 
горког је укуса, има анестетичка својства, па зато када се проба осећа се пецкање 
на језику. Узима се ушмркавањем или интравенозним убризгавањем. Најјачи је 
природни психостимуланс који по узимању изазива различите халуцинације ис-
товремено повећавајући физичке могућности, смањење апетита.

хашиш води порекло са Средњег Истока и представља смоласту излуче-
вину биљке „Canabis“, која је маслинасто зелене до смеђе боје, изражено јаког 
мириса и непријатног, горког укуса. Добија се тако што се механичким путем, 
ударањем биљке од тканине скида смола заједно са длачицама, па се онда сабија 
и пресује у облику кугли или плочица. Уноси се у организам најчешће пушењем, 
што за последицу има халуцинације.

Марихуана је биљка која потиче из Централне Азије и позната је човеку 
од пре 5.000 година. Лист биљке има непаран број зупчастих листића који се беру 
заједно са цветом, а потом суше и мрве. Тако измрвљени листови и цветови кори-
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сте се за пушење или мешају с храном и пићем. Она је била знатно популарна  у 
време настанка рок ере у музици и хипи-покрета.

Поред ових опојних дрога, постоје и бројне синтетичке опојне дроге, које 
се по опсегу свога деловања могу поделити у три групе и то као депресанти, сти-
муланси и халуциногене супстанце.

У свету данас десетине милиона људи ужива опојну дрогу. Узимање нар-
котика није ограничено само на подземље и ситне уличне препродавце, јер је 
дрога ушла у све поре данашњег цивилизованог дрштва. Штету коју проузрокује 
коришћење опојних дрога, у крајњој линији, плаћа читаво човечанство. Новац, 
који се убира од илегалне производње и промета опојних дрога, одлази у руке ма-
фијашких босова на свим континентима. Велику штету за сваку заједницу чини 
и то што уживаоци опојних дрога нису у стању да буду корисни чланови људског 
друштва. Огромне су и суме које се троше на лечење и рехабилитацију наркомана 
које опет, у крајњем исходу, сноси произвољни део друштва. Посебну опасност 
за човечанство треба видети у томе што је потомство наркомана дефектно. Ти 
мање или више дефектни потомци, рађају опет своје потомке који имају органске 
поремећаје и недостатке, а то тако иде у недоглед. Општа је појава међу онима 
који се дрогирају да у почетку уживају марихуану, разне врсте синтетичких сти-
муланса и депресивне дроге (Бјелајац, Ж: 2008, стр. 170-171).

Једном анкетом у САД установљено је да је 20.000.000 младих Америка-
наца једном у животу пробало марихуану. Омладина је у ствари друштвена група 
најугроженијих разним врстама наркоманије, која се код младих јавља у склопу 
свега онога што се води или већ јесте прави криминал (Ницовић, М: 1990, стр. 
159).

Имајући у виду наведено, уколико би пошли од података колико је нар-
коману потребно новца за један грам, рецимо хероина, који задовољава његове 
потребе за два до три дана, онда се на месечном или годишњем нивоу, збиром 
тих цифара, долази до изузетно великих финансијских средстава. Зна се да не-
достатак новца код наркомана проузрокује и вршење других кривичних дела, а 
све у циљу обезбеђивања средстава неопходних за куповину дроге. Најчешће 
су у питању дела разбојништва, провале, крађе, факлсификовања, проституција, 
али, не ретко, и убиства. Породице у којима живе наркомани пролазе различита 
искушења и врло често постају дисфункционалне.

Промет опојних дрога – значај, последице  
и ставови на националном и међународном нивоу

Последице које за собом повлаче ове криминалне делатности, нарочито 
међу млађом популацијом, доводе до девијантних трендова и друштвених опас-
ности, које имају на послетку негативан учинак на целокупно друштво, на њего-
ву сигурност и просперитет. Ова врста криминала, дакле, подстиче и продукује 
општу кризу у друштву, дестабилизујући његове развојне капацитете.
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Жеља за стицањем профита основни је мотив највећег броја почињених 
криминалних дела из области организованог криминала (Матијашевић, Ј: 2010, 
стр. 119. У овом домену, посебно су битне транснационалне криминалне орга-
низације. „Транснационални организовани криминалитет је организовани кри-
миналитет чија се криминална делатност одвија на просторима двеју или више 
држава или је по било ком основу повезана са више држава. Организовани кри-
миналитет се све више интернационализује, ширећи свој утицај у економској и 
политичкој сфери на територијама више земаља (Матијашевић, Ј.; Павловић, З: 
2009, стр. 61).

Последице трговином наркотичким средствима су много шире и озбиљ-
није него што се на први поглед чини. Узрок су вршења великог броја кривичних 
дела, поремећаја система вредности читавих генерација, отварају врата систе-
матским манипулативним деловањима одређеног броја људи који се налазе на 
врху мафијашких организација. Па тако, „сведоци смо масовних убистава и раз-
них тортура, што се правда наводним вишим циљевима, иако је установљено да 
нема узвишенијег циља од бриге за људске животе“ (Бјелајац, Ж: 2005, стр. 62).

У последње време трговина опојним дрогама налази се у својеврсној 
експанзији. Иако је незахвално износити било какве статистичке податке о гло-
балном годишњем профиту мафијашких нарко-картела, од ове врсте криминала 
остварује се, према неким проценама, чак око пет стотина милијарди америчких 
долара, што представља значајан проценат на нивоу укупне светске трговине 
(Бјелајац, Ж.: 2008, стр. 171).

У Србији, која се налази на тзв. „Балканском путу“, трговина дрогом је 
један од најопаснијих облика организованог криминала. Укупно 19 група орга-
низованих криминалаца (од укупно 47), чијих је 75 чланова било под истрагом у 
2003. години, биле су укључене у трговину дрогом.

хероин се преноси преко косова у Србију за локално тржиште или даље 
до Западне Европе, док синтетичке дроге (амфетамин, екстази) стижу из хо-
ландије преко Мађарске и хрватске до Србије, одакле се преносе до Бугарске и 
Турске, некад у замену за хероин, наводи се у Извештају Савета Европе за 2005. 
годину (http://www.fbd.org.yu : 30.07.2008).

Србија је и даље једна од кључних транзитних тачака на Балкану када је 
реч о кријумчарењу наркотика, а, по полицијским извештајима, највећа количина 
дроге долази из Албаније и с косова, наводи се у најновије извештају канцела-
рије УН за дрогу и криминал. Одређене количине хероина и кокаина прерађују 
се у албанским лабораторијама, а одатле транспортују у село Лужане, затим у 
Муховац и Велики Трновац на југу Србије и у Црну Гору, у Тузи и Улцињ, а 
мање количине у Плав и Гусиње, путем преко Чакора и Врмоше. Међутим, по 
мишљењу аналитичара, главне пошиљке иду преко Тузија и Улциња. Дрога из 
Тузија и Улциња дистрибуира се према Европи. Дрога која долази непрерађена 
из Албаније завршава у околини Гњилана и Призрена, где, по сазнањима срп-
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ских обавештајних служби, постоје велике лабораторије за производњу такозва-
них тешких дрога.

Према речима службеника канцеларије УН-а за контролу наркотика и пре-
венцију организованог криминала (OdCp), балканска рута за шверц наркотици-
ма поново је активна. Дрога која знатним делом потиче из Авганистана, пролази 
тзв. балканском рутом, традиционалним путем ка Западној Европи, који води од 
суседног Пакистана, преко Турске, у балканске земље, а одатле у Западну Ев-
ропу. Ово је пут којим већ пуних 40 година пролази дрога која се производи у 
Азији, а преко наше земље, у организацији албанске мафије, одлази на наркоман-
ско тржиште Европе и Америје.

Најновија препрека овој илегалној трговини „белом смрћу“, како нарко-
манију и шверц дрогом још називају, јесте конвенција против транснационалног 
организованог криминала, коју се у Палерму потписале 124 земље. Та конвен-
ција пружа могућност кооперације преко границе, а OdCp нуди техничку помоћ 
свим земљама да законодавство прилагоде међународним стандардима, као и да 
полицијске снаге буду компатибилне са европском борбом против криминала 
(www.antic.org.: 28.07.2007).

У извештају State department-a (United States department of State), који се 
односи на 2007. годину, наводи се да су Србија и киМ транзитне земље за шверц 
дроге: 

„Србија је једна од кључних транзитних земаља на балканском коридору 
шверца дроге, а организоване криминалне групе користе порозност граница и 
слабост у правосудном систему“, закључује се у новом годишњем извештају о 
стратегији контроле наркотика америчког State department-a.

„Балканском кријумчарском рутом, која води од Авганистана преко Турске 
и Бугарске, до Србије, а потом даље до Западне Европе, преноси се велики део 
укупне светске производње хероина, док мање количине те дроге остаје у Ср-
бији“, наводи се у извештају објављеном на сајту State department-a.

„кокаин до Србије долази из Јужне Америке, преко Шпаније, Италије и 
Грчке, док синтетичке дроге, као што је екстази, потичу углавном из холандије, 
а користе се и за размену за друге наркотике, укључујући хероин“, додаје се у 
извештају.

У извештају се наводи и да је „Србија током 2007. године, усвајањем нових 
закона, као и строжом применом закона за борбу против наркотика, корупције и 
организованог криминала, предузела мере да унапреди способност за борбу про-
ив трговине дрогом“.

Додаје се, међутим, да „иако Србија поседује одговарајуће законе“, њен 
правосудни систем је слаб, а спровођење закона проблематично.

„Иако је забележен рекордан успех у откривању и заплени наркотика, ор-
ганизоване криминалне групе и даље користе неадекватну контролу граница и 
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спровођење Закона за пренос хероина, кокаина, марихуане и синтетичких дрога“, 
наводи се у извештају.

„Организоване криминалне групе“, како се наводи, „користе порозност 
граница и слабе правосудне структуре што такође представља претњу и за јавну 
сигурност и интегритет јавних институција“.

У извештају се наводи и да је „према подацима српског Министарства 
унутрашњих послова, Санџак кључна област за кријумчарење наркотика у Ср-
бији и подручје на којем се складиште велике количине дроге“.

кријумчари често користе аутопутеве, посебно коридор десет, који води 
од Бугарске и Македоније за хрватску и Мађарску“, наводи се даље, и подсећа на 
иницијативе које су српске власти током 2007. године предузеле у борби за суз-
бијање трговине дрогом, корупције и организованог криминала, укључујући и 
оснивање специјалног тима за израду Закона о заплени имовине, као и усвајање 
нових закона.

Уз набрајање мера које је Србија током 2007. године предузела на зако-
нодавном плану, као и напора за јачање регионалне сарадње у борби против тр-
говине дрогом, у извештају се истиче да је током протекле године заплењена 
рекордна количина дроге. Додаје се, међутим, да су казне за прекршаје везане за 
трговину дрогом генерално прениске.

као озбиљан проблем који отежава борбу против шверца дроге, у из-
вештају се наводи и корупција у судству, полицији, царини.

На крају годишњег извештаја подсећа се да српске власти у борби против 
трговине дрогом сарађују са САД и земљама ЕУ, као и да су САД обезбедиле 
значајну техничку помоћ и донације за полицију, царину и судство.

САД ће наставити да подржавају напоре српских власти у борби против 
кријумчарења дроге у региону, закључује се у извештају и прецизира да ће се у 
наредном периоду посебно залагати за брже спровођење реформе правосудног 
сектора, укључујући и строже законске казне за наркодилере, као и координи-
рање напора за борбу против организованог криминала.

косово – транзитна тачка у трговини дрогом

„косово је једна од тразитних земаља преко које се превасходно хероин 
произведен у Турској и Аганистану преноси у западноевропске земље, а и само 
има мало и перспективно тржиште дрогом“, пише у извештају о стратегији кон-
троле наркотика америчког State department-a из 2008. године.

„Велика количина дроге илегално улази на косово преко суседних земаља, 
а главни трговци су породични кланови“, наводи се у извештају, и додаје:

„Званичници верују да трговци дрогом са косова, из Србије и Албаније са-
рађују у том послу, а полиција UNMIK-а верује да постоји веза између трговине 
дрогом и људима“.
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„Према неким сазнањима“, наводи се даље, „на косову се дрога „разбија“ 
у мање пакетиће, пре него што оде даље у Западну Европу. Главни транзитни 
пунктови су Гњилане, Призрен и Митровица, иако је до октобра 2007. године 
највећа количина дроге заплењена у Приштини“.

У том извештају се наводи и да се „косово суочава са озбиљним изазовима 
у својој борби против трговине дрогом“, и додаје да су „његове границе „пороз-
не“, а постоје и извештаји о корупцији граничне полиције и цариника. Међутим, 
до сада нико из високих структура није ухапшен.

„Јединствени статус косова га онемогућава да уђе у јаче билатералне и 
мултилатералне међународне споразуме, укључјући и конвенцију УН о дроги из 
1988. године“, истиче се у извештају State department-a.

„Међутим, косово је учествовало 2007. године као посматрач на састанку 
канцеларије УН за дрогу и криминал (UNOdC) у Бечу, а и сарађује и размењује 
информације са земљама у региону, путем информативних и мултилатералних 
састанака“, наводи се даље, и додаје:

„САД и Европска унија и даље намеравају да пружају техничку подршку 
у обезбеђивању владавине закона, обуку и опрему, која ће косову помоћи да се 
ефикасније разрачуна са шверцом дроге“.

Трговци дрогом рачунају на слабу граничну контролу на косову. косовска 
гранична полиција је млада служба, којој недостаје основна опрема и има мандат 
да само патролира такозваном „зеленом граничном линијом“ (област где нема 
званичних царинских пунктова или административне границе), која се налази 
нека два до три километра иза актуелне границе и административне линије.

У извештају се наглашава да „борба против трговаца дрогом није део 
KFOr-овог мандата“ и да они заплене само онај хероин на који случајно налете, 
као и да „припадници Мисије УН на косову (UNMIK) верују да неки званичници 
косовске граничне полиције и царине пропуштају пошиљке дроге преко границе 
и административне линије“.

Иако информације о трговини дрогом на косову нису систематично при-
купљене, локални, као и званичници UNMIK-а сложили су се да локално тр-
жиште „буја“ и да је коришћење недозвољених дрога у порасту.

„На косову се могу наћи дроге свих врста, укључјући и хероин“, каже се у 
извештају, и додаје да је у 2007. години „порастао број уживаоца кокаина, али да 
и даље велика већина корисника највише воли хероин“.

Одговорност за истрагу о наркотицима пренета је са UNMIK-а на KpS у 
мају 2006. године, а у извештају се наводи да је број хапшења везаних за дрогу 
порастао од када је KpS преузео контролу.

Од јануара до августа 2007. године KpS је ухапсио 612 људи због оптужби 
везаних за дрогу и завео 221 случај у своју архиву по истом основу. У истом пе-
риоду, KpS је конфисковао 15.3 kg хероина, 2.2 kg кокаина, 21.7 kg марихуане, 61 
g екстазија и четири килограма осталих недозвољених супстанци.

„KpS службеници који раде у наркотицима суочавају се са многим изазо-
вима. Недостаје им основна опрема, а мреже мобилне и фиксне телефоније кон-
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тролишу Срби. Такође, косово као мала земља има и тај проблем што ни једна 
операција не може да остане тајна, јер сви сваког знају, а анарочито сви знају 
ко ради у наркотицима“, закључује се у извештају State department-a („Beta“: 5. 
март 2008).

Значај едукације младих

Научно-технолошки развој и глобализација, поред бољитка које доносе 
човечанству, нарочито су погодовале сфери организованог криминала, чинећи 
да географске границе бивају све ирелевантније, а линије разграничења између 
легалних и илегалних структура постају све мање јасне (Бјелајац, Ж: 2011).

Начин на који стање у Србији посматрају међународни фактори, нимало 
није охрабрујући. Међутим, и наше институције редстављају ову појаву у кон-
тексту сурове реалности. Према истраживању Министарства здравља „Студија 
о дрогама“, таблете екстазија користи 3% ученика од 16 година и 2% ученица 
истог узраста.

Дрога је ушла и у основне школе. колико је ситуација алармантна - не зна 
се тачно, јер не постоје апсолутно тачна испитивања и анализе у склопу ове про-
блематике (http://www.bhdani.com/arhiva/190/t19004.shtml:30.06.2012.). Имајући 
у виду бројке које се спомињу, не можемо, а да не констатујемо да је проблем 
далеко већи, с обзиром да је реално стање увек значајније теже од цифара при-
казаних у извештајима и приказима. Постаје све више јасно да се репресивним 
методама у овој области може све мање постићи, односно да се приоритет мора 
пружити превентивним активностима, превасходно едукативним.

„Чак трећина ученика средњих школа, бар је једном пробала екстази. Тр-
жиште је преплављено том дрогом, а њихова цена постала је приступачна не 
само имућнијем слоју грађана, већ и деци са дневним џепарцем. Ниска цена дро-
ге последица је преплављености нарко-тржишта, кажу у полицији. Млади од 16 
до 25 година, који су и главна мета дилера, све више се окрећу наркотицима. 
Проблем је што нема организованог и сталног превентивног рада са младима и 
њиховима родитељима. На приватним и јавним окупљањима веома су актуелни 
екстази и ЛСД, који је такође овладао тржиштем“ („Blic“: 30.07.2008).

Ове таблете представљају опасност по здравље, а њихова употреба може 
довести и до трагичног исхода.

Екстази се продаје у облику таблета различитих боја. Његово дејство пред-
ставља комбинацију стимулативног и халуциногеног ефекта који се манифестује 
жељом за кретањем и играњем до потпуног исцрпљивања. Зато се и користи 
масовно у ноћним клубовима. Често се комбинује са алкохолом, што повећава 
негативан ефекат.

Симптоми: 
•	 хиперактивност;
•	 Раздражљивост;
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•	 Губитак апетита;
•	 Несаница;
•	 Широке зенице, убрзани пулс;
•	 Сува уста и нос;
•	 Грчење мишића.

Последице:
•	 Развој зависности;
•	 Психичке промене;
•	 Депресија услед апстиненције;
•	 Могуће психотичне реакције;
•	 Исцрпљеност организма;
•	 Ризик преласка на још опасније дроге.

Постоје индиције да нарко кланови, који су илегалне лабораторије синте-
тичке дроге отварали у земљама које су постале чланице Европске уније, сада 
пресељавају своју делатност у Србију и друге земље, у уверењу да је ту контрола 
слабија.

Серија убистава по Београду претходних година, наставак је крвавог обра-
чуна нарко-мафије која се бори за територије. У главном граду после растурања 
„земунског клана“ не постоји једна или неколико криминалних група које кон-
тролишу град, већ је територија подељена између двадесетак нарко босова. Улог 
је велики, јер Београд дневно потражује 100 килограма разних дрога чија је цена 
на улици око два милиона евра. Главни „играчи“ у Београду од дроге годишње 
зараде најмање 500.000 евра („press“: 30.07.2008.).

Дневни лист „press“ уз помоћ извора из врха српске полиције, објавио је 
занимљиве податке који говоре у прилог немерљиве друштвене опасности коју 
производи ова појава. (подаци се односе на 2008. годину ).

Нарко-хијерархија: 1.) Србија – највише петоро главних нарко-босова уво-
зи велике количине дроге; 2.) Београд – град подељен по територијама, при чему 
свака има од два до четири нарко-боса; 3.) Помоћници – сваки нарко-бос има 10 
до 15 сарадника који организују посао.

Мрежа ситних дилера:
•	 Деца од 12 до 14 година – разносе највише два до три грама дроге, пешке 

или на бициклима;
•	 Малолетници од 14 до 18 година – разносе наркотике на скутерима и 

моторима;
•	 Старији од 18 година – разносе дрогу аутомобилима и моротима.

Зарада:
•	 500.000 евра – годишња зарада главних нарко-босова у Београду
•	 100.000 евра – најмање зараде помоћници нарко-босова
•	 20-30 евра – дневно заради ситни дилер који разноси дрогу по Београду.
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Факти:
•	 У Србији има 300.000 наркомана, од којих у Београду 100.000;
•	 Регострованих наркомана у Београду има око 6.000, а у Србији више од 

10.000;
•	 Најмање 10% становника Србије је пробало дрогу, што је најмање 

750.000 људи
•	 Најмлаћи наркоман је регистрован у Београду и има само 11 година;
•	 У 2007. години од прекомерне дозе хероина у Београду је умрло 95 особа.

Због свега напред наведеног, морамо имати у виду да су деца различитих 
узраста у данашњим условима живота веома изложена различитим злоупотреба-
ма у области производње и промета опојних дрога. Псигологија детета је врло 
деликатна, па се у процесу сузбијања трговине опојним дрогама нарочита пажња 
мора обратити на едукацију припадника државних органа у различитим облас-
тима, затим родитеља, али и саме деце. Акценат посебно стављамо на моменат 
едукације родитеља с обзиром да су по природи ствари они (или би пак то треба-
ли да буду) на изворишту самих информације, и прву могу уочити промене које 
се код детета дешавају. 

У ту сврху, определили смо се да саставни део рада, у наставку, буду и 
препоруке родитељима како да уоче, схвате и пропрате одређене ситуације, де-
шавања и ризике којима је њихово дете изложено у области злоупотреба опојних 
дрога и других штетних супстанци.

1. Поставити правила: Дати на знање свом детету да је пушење марихуане 
неприхватљиво. 2/3 деце и малолетника (у истраживањима) је изјавило 
да узнемиравање њихових родитеља или губљење поштовања породице 
и пријатеља представља један од главних разлога зашто нису пробали 
марихуану или друге опојне дроге. Поставити правила понашања са јас-
ним последицама уколико се она прекрше. хвалити и наградити свако 
добро понашање. 

2. Показати разумевање и разговарати са својом децом: Пре започињања 
разговора са дететом, научити чињенице о марихуани и другим опојним 
дрогама. Приликом разговора са дететом, разговарати о штетним после-
дицама коришћења марихуане и других дрога, а нарочито здравственим, 
друштвеним, менталним проблемима који настају након употребе мари-
хуане и других дрога. 

3. Треба бити сигуран у то где вам се дете налази у сваком моменту и шта 
на том месту и с ким ради. Истраживања су показала да су деца и мало-
летници над којима родитељи не остварују константан надзор, три пута 
више склони коришћењу марихуане и других опојних дрога. Малолет-
ници који немају константан надзор родитеља више су склони ризичним 
понашањима, као што су конзумирање алкохола, небезбедан секс или 
конзумирање цигарета. 
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4. Треба бити сигуран са ким се дете налази и у каквом се друштву креће. 
Покушати упознати родитеље и пријатеље вашег детета, позивајући их на 
вечеру или друге погодне кућне активности. Бити у сталном контакту са 
родитељима пријатеља своје деце, као и са наставним особљем, тренером 
и другим особама које остварују било какав надзор над вашим дететом. 

5. Први упозоравајући знаци коришћења дрога су дистанцирање од поро-
дице и постојећих пријатеља, излазак са новим кругом пријатеља, опа-
дање интересовања у вези личног изгледа, као и промене у одевању, кон-
зумирању хране и спавању. 

6. Подржати своје дете у летњим активностима: Укључити дете у разне 
едукационе програме (курсеви за рад на компјутерима, страних језика), 
спортске и друге позитивне активности. Истраживања су показала да 
деца и малолетници који су укључени у разне конструктивне активно-
сти, под надзором одраслих, мање су склони коришћењу дрога. 

7. Резервисати време за породицу. Проводити време заједно као породица 
(http://www.stopdrogama.org/edukacija7.htm : 30.06.2012.).

Закључак

Повећање обима коришћења опојних дрога и психотропних супстанци у 
свим земљама је чињеница и то је констатовано у извештају Међународног орга-
на за контролу дрога. У међународној заједници постепено се формира уверење 
да злоупотреба опојних дрога и промет добија епидемијске размере.

Превентивно деловање у сузбијању наркоманије у свим земљама света, 
па и у Србији, мора бити део акционих планова на националном и наднацио-
налном нивоу, уз остваривање потпуне сарадње свих надлежних органа. као на 
нужни елемент тих активности, треба ставити акценат на васпитавање омладине 
и школске деце, уз помоћ стручних лица, педагога и психолога, нарочито у пери-
оду адолесценције. 

Систем едукације је веома битан и то на три нивоу: едукација кроз система 
здравства, едукација у оквиру система образовања (формално образовање) и еду-
кација свих других учесника у сузбијању злоупотребе опојних дрога. Оно што 
је најбитније од свега, и оно што смо у раду са посебном пажњом акцентовали, 
јесте улога роидеља у васпитању детета, његовом сазревању и опредељивању ка 
одређеним активностима и интересовањима. Ово наглашавамо стога, што упркос 
свим формалним мерама, превасходно у погледу превенције и едукације, незаме-
нљиву и примарну улогу има породица, а тек на крају друштво.
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ThE IMpOrTANCE OF EdUCATION OF YOUNg pEOpLE ON drUg ABUSE

Abstract

In parallel with civilization development, uncontrolled drug abuse appeared, 
resulting in large-scale escalation. drug trade, as one of manifestations of organized 
crime, incites and produces general crisis in a society, to great extent destabilizing its 
developmental capacities. The consequences of these activities are much broader and 
more serious than it might seem at first sight and it has become clear that little can 
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be achieved through repressive methods; in other words, priority has to be given to 
prevention activities, before all educational ones. The system of education is rather 
important at three levels: education through the health-care system, education within 
(formal) educational system and education of all other participants in drug abuse sup-
pression. In contemporary living conditions children of various ages are exposed to a 
variety of abuse in the field of drug production and trade. Child psychology is rather 
delicate so that in the process of drug trade suppression special attention has to be paid 
to the education of public authorities representatives acting in the field of repression of 
this type of crime, as well as parents and children themselves. 

Key words: drugs, drug trade, organized crime, education of young people. 
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ЗНАЧЕНИЕ ОБРАЗОВАНИя МОЛОДых ЛЮДЕЙ  
О ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИИ

НАРкОТИкОВ

Резюме

Наряду с развитием цивилизации произошло не контролируемое употре-
бление наркотиков, которое в наше время получает широкие размеры. Торговля 
наркотиками, как один из видов организованного криминала, вызывает и создаёт 
всеобщий кризис в обществе, нарушая в большой мере возможности его разви-
тия. Последствия таких активностей намного шире и серьёзнее, чем кажется на 
первый взгляд, и поэтому стало ясно что репрессивными методами в этой обла-
сти нельзя добиться успеха. Необходимо дать приоритет превентивным мерам 
и активностям, в первую очередь образованию. Система эдукации, образования 
очень важная на трёх уровнях: образование через систему здравоохранения, об-
разование в рамках системы формального образования и образование всех дру-
гих участников в процессе ограничения злоупотребления наркотиков.В совре-
менных условиях жизни дети разного возраста подвергнуты разным злоупотре-
блениям в области производства и торговли наркотиками.Психология ребёнка 
очень деликатная и поэтому в процессе запрещения торговли наркотиками, осо-
бое внимание нужно обратить на образование членов государственных органов, 
участвующих в области огранияения такого вида криминала, на образование ро-
дителей и самих детей.

Опорные слова: Наркотики, Торговля наркотиками, Организованный кри-
минал, Образование молодых людей


