
Закон о спречавању и сузбијању злоупотребе опојних дрога   ''Сг БиХ'', број 8, од 7. фебрауара 2006. године 

_____________________________________________________________________________________________
Измјене и допуне: 

1 

 
  ЗАКОН    

О СПРЕЧАВАЊУ И СУЗБИЈАЊУ ЗЛОУПОТРЕБЕ 

ОПОЈНИХ ДРОГА 
 

 
 
ГЛАВА I - ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 
 

Члан 1. 
(Циљ Закона) 

 
 Овај закон доноси се ради спровођења Јединствене 

конвенције о опојним дрогама из 1961, допуњене и 

измијењене Протоколом из 1972. о измјенама и допунама 

Јединствене конвенције о опојним дрогама из 1961, 

Конвенције о психотропним супстанцама из 1971. и 

Конвенције Уједињених нација против незаконитог промета 

опојних дрога и психотропних супстанци из 1998. (у даљњем 

тексту: међународне конвенције о контроли опојних дрога), 

са циљем спречавања и сузбијања злоупотребе опојних 

дрога, а посебно недозвољене производње и недозвољеног 

промета опојних дрога, психотропних супстанци и биљака 

из којих се може добити опојна дрога, те супстанци које се 

могу употријебити за производњу опојних дрога или 

психотропних супстанци (прекурсора). 
 

Члан 2. 
(Предмет Закона) 

 
 Овим законом прописује се: 
 1. оснивање посебних органа за сузбијање злоупотребе 

опојних дрога; 
 2. разврставање супстанци и биљака као опојних дрога, 

психотропних супстанци, биљака из којих се може добити 

опојна дрога или као прекурсора, према режиму забране или 

контроле који се на њих примјењује, те према њиховој врсти 

и особинама; 
 3. сврха и услови дозвољеног узгоја биљака из којих се 

може добити опојна дрога, те услови за производњу, промет 

и посједовање опојне дроге, психотропних супстанци, 

биљака из којих се могу добити опојна дрога и прекурсора; 
 4. надзор над узгојем биљака из којих се може добити 

опојна дрога те над производњом, прометом и посједовањем 

опојне дроге, психотропних супстанци, биљака из које се 

може добити опојна дрога и прекурсора; 
 5. оквирне мјере за сузбијање злоупотребе опојних 

дрога. 
 

Члан 3. 
(Значење израза) 

 
 Поједини изрази, у смислу овог закона, имају сљедеће 

значење: 
 1. Опојна дрога је свака супстанца природног или 

вјештачког поријекла која је уврштена у листу опојних дрога 

у складу са међународним конвенцијама о контроли опојних 

дрога или на основу одлуке надлежног органа у Босни и 

Херцеговини. Израз опојна дрога, како се користи у овом 

закону, укључује и психотропне супстанце које су уврштене 

у листу психотропних супстанци, ако психотропне 

супстанце нису посебно поменуте. 
 2. Психотропна супстанца је свака супстанца 

природног или вјештачког поријекла, која је уврштена у 

листу психотропних супстанци у складу са међународним 

конвенцијама о контроли опојних дрога или на основу 

одлуке надлежног органа у Босни и Херцеговини. 
 3. Биљка из које се може добити опојна дрога 
(скраћено: биљка) јесте свака биљка из које се може добити 

опојна дрога, а која је уврштена у листу тих биљака у складу 

са међународним конвенцијама о контроли опојних дрога 

или на основу одлуке надлежног органа у Босни и 

Херцеговини, као и дио такве биљке који се може 

употријебити за добијање опојне дроге. 
 4. Прекурсор је свака природна или вјештачка 

супстанца која се може употријебити у производњи опојне 

дроге и која је уврштена у листу прекурсора у складу са 

међународним конвенцијама о контроли опојних дрога или 

на основу одлуке надлежног органа у Босни и Херцеговини. 
 5. Супстанце су опојне дроге, психотропне супстанце и 

прекурсори уврштени у листу опојних дрога, психотропних 

супстанци и прекурсора у складу са међународним 

конвенцијама о контроли опојних дрога или на основу 

одлуке надлежног органа у Босни и Херцеговини. 
 6. Препарат је отопина или смјеса, у чврстом или 

течном стању или у било којем физичком облику, која 

садржи опојну дрогу, психотропну супстанцу или биљку из 

које се може добити опојна дрога. 
 7. Средство за производњу опојне дроге је справа или 

други предмет који је намијењен или употријебљен за 

добијање опојне дроге или психотропне супстанце. 
 8. Узгој биљке је сјетва, садња, узгајање или жетва 

биљке или другачије узимање дијелова биљке из које се 

може добити опојна дрога. 
 9. Производња је припрема, прерада, мијешање, 

пречишћавање, израда и свака друга радња којом се добија 

или којом се доприноси добијању опојне дроге, психотропне 

супстанце, прекурсора или њиховог препарата. 
 10. Промет је сваки начин стављања у промет опојне 

дроге, психотропне супстанце, биљке, дијела биљке или 

прекурсора, као што су увоз, извоз, транзит, набавка, 

куповина, продаја, замјена, пренос, складиштење, издавање 

на рецепт и слично. 
 11. Посједовање је стварно власништво над опојном 

дрогом, психотропном супстанцом, биљком или 

прекурсором. 
 12. Овисност је стање неодољиве потребе, психичке 

или физичке, за употребом опојне дроге. 
 13. Овисник о опојној дроги је лице које се употребом 

опојне дроге довело у стање овисности. 
 14. Повремени уживалац опојне дроге је лице које 

једнократно или повремено узима опојне дроге, а код којег 

се још није развило стање овисности. 
 15. Помоћ овиснику и повременом уживаоцу опојне 
дроге јесте помоћ предузимањем медицинских мјера и мјера 

социјалне помоћи, као што су психосоцијална 

рехабилитација, савјетовање и ресоцијализација овисника о 

опојним дрогама. 
 16. Злоупотреба опојних дрога или недозвољена 
употреба опојних дрога је узгој биљке из које се може 

добити опојна дрога, посједовање средства за производњу 
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опојне дроге те производња, промет и посједовање опојне 

дроге, психотропне супстанце, биљке или дијела биљке из 

које се може добити опојна дрога или прекурсора противно 

одредбама овог закона, као и употреба опојне дроге ван 

терапеутских индикација, у прекомјерним дозама или током 

времена које није обухваћено терапијом. 
 17. Полиција је надлежни полицијски орган у Босни и 

Херцеговини. 
 

Члан 4. 
(Опште забране уз изузеће за прекурсоре) 

 
 (1) Забрањен је узгој биљке из које се може добити 

опојна дрога те производња, промет и посједовање опојне 

дроге, психотропне супстанце и биљке из које се може 

добити опојна дрога, осим под условима и са циљем 

прописаним овим законом. 
 (2) Забрањено је посједовање средстава за производњу 

опојних дрога, осим под условима и са циљем прописаним 

овим законом. 
 (3) Забрањена је употреба опојних дрога и 

психотропних супстанци, осим под условима прописаним 

овим законом и прописима из области хумане и 

ветеринарске медицине, односно здравства и ветеринарства. 
 (4) Производња, промет и посједовање прекурсора 

дозвољени су под условима прописаним овим законом. 
 (5) Забрањено је директно или индиректно оглашавање 

производње, промета, посједовања и употребе опојних дрога 

и психотропних супстанци, те пропагирање опојних дрога и 

психотропних супстанци на било који други начин осим у 

научним и стручним издањима намијењеним научницима 

или стручњацима из области здравства. 
 

Члан 5. 
(Одузимање опојне дроге, психотропних супстанци, 

биљака из којих се може добити опојна дрога и 

прекурсора) 
 
 Опојна дрога, психотропна супстанца, биљка из које се 

може добити опојна дрога и прекурсор који се узгајају, 

производе, стављају у промет или се налазе у промету или се 

посједују противно одредбама овог закона или прописа о 

спровођењу донијетих на основу овог закона, биће одузети. 
 

Члан 6. 
(Процјењивање годишњих потреба опојних дрога) 

 
 (1) Процјену годишњих потреба опојних дрога и 

психотропних супстанци које се смију производити и које се 

смију ставити у промет на територији Босне и Херцеговине 

утврђује Управни одбор Агенције за лијекове и медицинска 

средства Босне и Херцеговине (у даљњем тексту: Агенција 

за лијекове). 
 (2) Управни одбор Агенције за лијекове утврђује 

процјену годишњих потреба из става (1) овог члана на 

основу процјене годишњих потреба за Федерацију Босне и 

Херцеговине и Републику Српску (у даљњем тексту: 

ентитети) те за Брчко Дистрикт Босне и Херцеговине (у 

даљњем тексту: Дистрикт), према процјени ентитетских 

министарстава надлежних за послове здравства и надлежног 

органа Дистрикта. 
 (3) Процјена годишњих потреба доноси се на основу 

пријава правних и физичких, лица овлашћених за 

производњу, промет и посједовање опојних дрога. 
 (4) Пријаве из става (3) овог члана подносе се 

ентитетским министарствима надлежним за послове 

здравства, односно надлежном органу Дистрикта до 15. 

фебруара текуће године. 
 (5) Ентитетска министарства надлежна за послове 

здравства и надлежни орган Дистрикта подносе процјене 

годишњих потреба из става (2) овог члана Агенцији за 

лијекове до 1. марта текуће године. 
 (6) Агенција за лијекове доставља податке о годишњим 

потребама опојних дрога и психотропних супстанци за 

територију Босне и Херцеговине Комисији и Одјељењу за 

сузбијање злоупотребе опојних дрога (члан 8) до 31. марта 

текуће године, а другим органима управе, заинтересованим 

агенцијама, службама, установама или другим органима у 

Босни и Херцеговини на њихов захтјев. 
 (7) Међународним тијелима, а посебно Међународном 

одбору за контролу опојних дрога, подаци о годишњим 

потребама опојних дрога и психотропних супстанци за 

територију Босне и Херцеговине достављају се у складу са 

међународним конвенцијама о контроли опојних дрога и 

другим међународним прописима и механизмима дјеловања. 
 

Члан 7. 
(Државна стратегија и Државни акциони план) 

 
 (1) Парламентарна скупштина Босне и Херцеговине, на 

приједлог Савјета министара Босне и Херцеговине (у 

даљњем тексту: Савјет министара) доноси Државну 

стратегију надзора над опојним дрогама, спречавања и 

сузбијања злоупотребе опојних дрога у Босни и 

Херцеговини, као основ за дјеловање органа власти, 

установа, удружења и других правних и физичких лица. 
 (2) Савјет министара, на приједлог Министарства 

безбједности Босне и Херцеговине (у даљњем тексту: 

Министарство безбједности), доноси Државни акциони план 

борбе, против злоупотребе опојних дрога. 
 
ГЛАВА II - НАДЛЕЖНИ ОРГАНИ 
 

Члан 8. 
(Комисија и Одјељење за сузбијање злоупотребе опојних 

дрога) 
 
 (1) Ради усклађивања активности министарстава и 

самосталних управних организација у Босни и Херцеговини, 

те других субјеката укључених у спровођење Државне 

стратегије надзора над опојним дрогама и сузбијања 

злоупотребе опојних дрога у Босни и Херцеговини, те ради 

промовисања и контроле спровођења Државне стратегије, 

Савјет министара оснива Комисију за сузбијање злоупотребе 

опојних дрога (у даљњем тексту: Комисија за опојне дроге). 
 (2) Ради системског праћења појава, прикупљања и 

обраде података потребних за спречавање и сузбијање 

недозвољене трговине опојном дрогом, те осталих кажњивих 

дјела везаних за злоупотребу опојних дрога, као и 

координације активности полиције, царинских и других 

органа у борби против злоупотребе опојних дрога, 

Министарство безбједности оснива Одјељење за сузбијање 

злоупотребе опојних дрога (у даљњем тексту: Одјељење за 

опојне дроге). 
 (3) У састав Комисије за опојне дроге, по службеној 

дужности, улазе министар цивилних послова, ентитетски 

министри надлежни за послове здравства и одговорно лице у 

Дистрикту, те шеф Одјељења за опојне дроге. 
 (4) Остала питања у вези са саставом Комисије за опојне 

дроге, те друга важна питања о њеном раду уређује Савјет 

министара, а Комисија за опојне дроге доноси Пословник о 

раду. Стручне и административне послове у вези са радом 

Комисије за опојне дроге обавља Одјељење за опојне дроге, 

које прати и извршење закључака Комисије. 
 

Члан 9. 
(Дјелокруг Комисије за опојне дроге) 

 
 У обављању послова из члана 8. став (1) овог закона, 

Комисија за опојне дроге: 
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 а) разматра питања и даје препоруке и приједлоге за 

спровођење међународних конвенција о контроли опојних 

дрога и других прописа и механизама дјеловања; 
 б) развија и стара се о свеобухватном и систематском 

спровођењу стратегије надзора над опојним дрогама, 

спречавања и сузбијања злоупотребе опојних дрога; 
 ц)пропагира превентивно дјеловање и јавно 

обавјештавање о штетној употреби опојних дрога; 
 д) успоставља систем прикупљања података о природи 

и раширености појаве злоупотребе опојних дрога у Босни и 

Херцеговини, те систем њихове обраде; 
 е) координира и пружа подршку активностима 

невладиних организација и осталих удружења у превенцији 

и третману штетне употребе опојних дрога; 
 ф) предлаже законе и остале прописе те друге 

механизме дјеловања у вези с проблематиком злоупотребе и 

штетне употребе опојних дрога; 
 г) обавља и остале послове које јој повјери Савјет 

министара. 
 

Члан 10. 
(Пропагирање спровођења међународних обавеза) 

 
 Комисија за опојне дроге пропагира ефикасно 

спровођење међународних конвенција о контроли опојних 

дрога, а посебно међународну сарадњу у контроли опојних 

дрога и превентивном дјеловању, те односе са државама и 

међународним тијелима за контролу опојних дрога и 

прекурсора, те у спречавању њихове злоупотребе. 
 

Члан 11. 
(Представљање у међународним тијелима и достављање 

извјештаја и података) 
 
 У сарадњи с надлежним министарствима и управним 

организацијама (члан 22), те Одјељењем за опојне дроге, 

предсједник Комисије за опојне дроге представља Босну и 

Херцеговину у међународним тијелима за контролу опојне 

дроге, доставља међународним тијелима извјештаје, податке 

и информације у складу с међународним конвенцијама о 

контроли опојних дрога и друге потребне извјештаје и 

податке, те се стара да се одржава редовна комуникација с 

домаћим и страним стручним тијелима и службама. 
 

Члан 12. 
(Подношење извјештаја) 

 
 Комисија за опојне дроге Савјету министара, 

ентитетским владама, те надлежном органу у Дистрикту 

подноси годишњи извјештај о ситуацији и тенденцијама у 

Босни и Херцеговини у области понуде и потражње за 

опојним дрогама, уз одговарајуће приједлоге дјеловања 

државних органа. 
 

Члан 13. 
(Дјелокруг Одјељења за опојне дроге) 

 
 У обављању послова из члана 8. став (2) овог закона, 

Одјељење за опојне дроге: 
 а) прима и анализира извјештаје о пријавама кривичних 

дјела и прекршаја у вези с опојним дрогама, о правоснажно 

осуђеним лицима за кривична дјела и прекршаје у вези с 

опојним дрогама, извршењу казне затвора и других санкција 

према тим починиоцима, одузетим количинама опојне дроге, 

психотропних супстанци, биљака и прекурсора, новчаним 

средствима и другој имовинској користи из недозвољеног 

промета опојних дрога, те о пријавама царинских прекршаја 

у вези с опојним дрогама; 
 б) сакупља и анализира податке о годишњим потребама 

опојних дрога које се у складу са законом могу произвести и 

ставити у промет, те прати узгој биљака, увоз, извоз и 

транспорт опојних дрога и прекурсора на основу извјештаја 

о дозволама надлежних органа; 
 ц) сарађује с органима на свим нивоима власти, 

установама социјалне заштите, васпитним, образовним, 

културним, здравственим и другим установама, вјерским 

заједницама, удружењима, фондацијама, средствима јавног 

информисања, те правним и физичким лицима ради 

спречавања злоупотребе опојних дрога; 
 д) сарађује с међународним тијелима, установама, 

удружењима и другим правним и физичким лицима, те се 

стара за ефикасно одвијање међународне сарадње у 

спречавању и сузбијању злоупотребе опојних дрога, а 

посебно недозвољеног промета опојних дрога; 
 е) обавља и друге послове у области сузбијања 

злоупотребе опојних дрога које му повјери Савјет министара 

или Комисија за опојне дроге. 
 

Члан 14. 
(Надлежни органи управе) 

 
 (1) Министарство безбједности непосредно или путем 

својих управних организација, кабинета, служби, одјељења и 

других организационих јединица сарађује са међународним 

тијелима, установама и организацијама у откривању и 

спречавању кривичних дјела у вези е опојном дрогом и 

других кажњивих дјела у области примјене овог закона. 
 (2) Министарство финансија и трезора Босне и 

Херцеговине (у даљњем тексту: Министарство финансија и 

трезора) и Сектор за царине Управе за индиректно 

опорезивање Босне и Херцеговине, Министарство 

безбједности, те полицијски органи Босне и Херцеговине 

непосредно сарађују са међународним тијелима у 

спречавању и сузбијању неовлашћеног промета опојних 

дрога и прања новца, односно прикривања противзаконито 

добијене друге користи. 
 (3) Министарство цивилних послова Босне и 

Херцеговине обједињава стручност и иницијативе 

ентитетских министарстава надлежних за послове здравства 

и надлежног органа Дистрикта у области примјене овог 

закона. 
 (4) Министарство спољне трговине и економских 

односа Босне и Херцеговине обавља послове у вези са 

спољном трговином и економијом у области примјене овог 

закона. 
 (5) Министар иностраних послова Босне и Херцеговине, 

у сарадњи с Комисијом за опојне дроге, Одјељењем за 

опојне дроге и надлежним министрима, брине о извршавању 

међународних обавеза Босне и Херцеговине у области 

примјене овог закона. 
 (6) Агенција за лијекове обавља послове издавања 

дозвола предвиђених овим законом те друге дужности и 

послове предвиђене овим законом из области лијекова. 
 

Члан 15. 
(Међусобни односи органа управе) 

 
 (1) У складу са Законом о управи Босне и Херцеговине, 

међусобни односи министарстава и других органа 

надлежних по овом закону заснивају се на сарадњи, 

међусобном информисању и договарању. 
 (2) У остваривању међусобне сарадње, органи из става 

(1) овог члана дужни су да једни другима достављају 

податке и информације потребне за обављање послова, 

размјењују информације и искуства, оснивају заједничке 

стручне комисије и друга радна тијела те остварују друге 

облике међусобне сарадње. 
 (3) Државни органи имају право да од органа ентитета и 

Дистрикта траже и приме извјештаје, податке, информације 
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те документацију потребну за обављање послова који су им 

овим законом повјерени. 
 (4) Државни органи дужни су да доставе органима 

ентитета и Дистрикта податке и информације потребне за 

обављање послова по овом закону. 
 
ГЛАВА III - РАЗВРСТАВАЊЕ ОПОЈНИХ ДРОГА, 
ПСИХОТРОПНИХ СУПСТАНЦИ, БИЉАКА И 
ПРЕКУРСОРА, ТЕ ЊИХОВА ЗАБРАНА ИЛИ 
КОНТРОЛА 
 

Члан 16. 
(Листа опојних дрога, психотропних супстанци, биљака 

из којих се може добити опојна дрога и прекурсора) 
 
 (1) Листу опојних дрога, психотропних супстанци, 

биљака из којих се може добити опојна дрога и прекурсора 

(у даљњем тексту: Листа) доноси Савјет министара. 
 (2) У Листу се уврштавају опојне дроге, психотропне 

супстанце, биљке из којих се може добити опојна дрога и 

прекурсори, разврстани према међународним конвенцијама 

о контроли опојних дрога. 
 (3) Уз обавезни садржај из става (2) овог члана, Листа 

може садржавати било коју другу супстанцу и биљку коју 

Савјет министара прогласи опојном дрогом, психотропном 

супстанцом, биљком из које се може добити опојна дрога 

или прекурсором. 
 (4) Измјене и допуне Листе Савјет министара доноси 

након савјетовања с Комисијом за опојне дроге и Агенцијом 

за лијекове, узимајући у обзир измјене или допуне према 

механизмима успостављеним по међународним 

конвенцијама о контроли опојних дрога. 
 (5) Листа се објављује у ''Службеном гласнику БиХ''. 
 

Члан 17. 
(Разврставање у Листи) 

 
 (1) Опојне дроге, психотропне супстанце, биљке из 

којих се може добити опојна дрога и прекурсори, те њихови 

препарати у Листи се разврставају у табеле I, II, III и IV, 

зависно од контролних мјера које се на њих примјењују. 
 (2) Материје и биљке уврштене као опојне дроге или 

психотропне супстанце и њихови препарати разврставају се 

у једну од сљедећих табела: 
 - Табела I: Забрањене супстанце и биљке; 
 - Табела II: Супстанце и биљке под строгом контролом; 
 - Табела III: Супстанце и биљке под контролом. 
 (3) Прекурсори се разврставају у Табелу IV. 
 (4) Супстанца и биљка која је под међународном 

крнтролом не може бити разврстана у табелу која би је 

подвргла контролним мјерама мање строгим од оних које се 

за поједину супстанцу или биљку захтијевају у складу са 

међународним конвенцијама о контроли опојних дрога. 
 

Члан 18. 
(Називи супстанци и биљака) 

 
 (1) Супстанце и биљке да члана 17. става (1) овог закона 

уврштавају се у Листу под својим интернационалним 

незаштићеним називом (INN) или, ако то није могуће, под 

својим научним називом. 
 (2) Осим уврштавања под прописаним називом из става 

(1) овог члана, у Листи се наводи и хемијски састав 

супстанци из члана 17. става (1) овог закона, ако је могуће. 
 

Члан 19. 
(Забрана опојних дрога, психотропних супстанци и 

биљака разврстаних у Табелу I) 
 

 (1) Узгој, производња, промет, посједовање и употреба 

супстанци и биљака разврстаних у Табелу I, те њихових 

препарата забрањена је, осим у сврхе медицинског или 

научног истраживања или у судскомедицинске, наставне или 

у полицијске сврхе, као што је прописано овим законом 

(Глава VIII). 
 (2) Изузетно од става (1) овог члана, узгој конопље и 

мака дозвољен је у сврхе и под условима прописаним овим 

законом (Глава IV). 
 

Члан 20. 
(Контрола опојних дрога, психотропних супстанци и 

биљака разврстаних у табеле II и III) 
 
 (1) Узгој, производња и промет супстанци и биљака 

разврстаних у табеле II и III, те њихових препарата 

забрањено је било којем лицу које није изричито овлашћено 

за ту дјелатност и у било којем постројењу и просторијама 

које нису посебно одобрене за ту сврху, осим у сврхе 

медицинског или научног истраживања или у 

судскомедицинске, наставне или полицијске сврхе, као што 

је прописано овим законом (Глава VIII). 
 (2) Посједовање и употреба супстанци и биљака 

разврстаних у табеле II и III, те њихових препарата 

забрањена је сваком лицу без Законом прописане дозволе. 
 

Члан 21. 
(Прекурсори уврштени у Листу (Табела IV)) 

 
 Производња, промет и посједовање прекурсора 

дозвољени су лицима која су за ту дјелатност овлашћена, те 

у постројењима и просторијама који су за ту сврху одобрени. 
 

Члан 22. 
(Препарати супстанци и биљака) 

 
 (1) На препарате (лијекови и други препарати) 

примјењују се исте мјере као и на супстанце које садрже. 
 (2) Ако препарат садржи двије или више супстанци, 

подвргава се мјерама које се примјењују на најстроже 

контролисану супстанцу. 
 

Члан 23. 
(Одлука о изузимању препарата од примјене одређене 

контролне мјере) 
 
 (1) Препарат који садржи супстанце разврстане у табеле 

II, III и IV, састављен тако да нема опасности од злоупотребе 

или је она занемарива, а из којег се супстанца не може 

одвојити општедоступним средствима у количини која би се 

могла злоупотријебити или недозвољено користити, може се 

изузети од одређених контролних мјера предвиђених овим 

законом. 
 (2) Под условом из члана 17. став (4) овог закона одлуку 

о изузимању из става (1) овог члана доноси Савјет 

министара, након савјетовања с Комисијом за опојне дроге и 

Агенцијом за лијекове. 
 (3) Одлука о изузимању одређује мјере од чије се 

примјене препарати из става (1) овог члана изузимају. 
 
ГЛАВА IV - УЗГОЈ БИЉАКА ИЗ КОЈИХ СЕ МОЖЕ 
ДОБИТИ ОПОЈНА ДРОГА 
 

Члан 24. 
(Дозвољен узгој биљака или њихово уништавање) 

 
 (1) Од биљака из којих се може добити опојна дрога, 

дозвољено је узгајати мак и конопљу, у сврхе и под 

условима прописаним овим законом. 
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 (2) Самоникла биљка из које се може добити опојна 

дрога уништиће се. 
 (3) Биљку из става (2) овог члана уништава лице које по 

било којем основу посједује или користи земљиште на којем 

је биљка израсла. Ако биљка не буде уништена у разумном 

року, уништиће је орган надлежан за послове 

пољопривредне инспекције. 
 

Члан 25. 
(Дозвољени узгој конопље) 

 
 (1) Конопљу (Canabis sativa L) дозвољено је узгајати 

само ради производње влакана, производње сјемена за 

прехрану животиња, даљњег размножавања и прераде 

сјемена. 
 (2) Узгој конопље дозвољен је само правним и 

физичким лицима која имају дозволу Министарства спољне 

трговине и економских односа. 
 (3) Дозвола из става (2) овог члана може се издати само 

након што је склопљен уговор о производњи и откупу 

конопље с правним лицем регистрованам за откуп и 

производњу конопље, односно за дјелатности из става (1) 

овог члана. 
 (4) Дозвола из става (2) овог члана може се издати и ако 

је узгајивач правно лице које је регистровано за откуп и 

производњу конопље, односно дјелатности из става (1) овог 

члана. 
 (5) Министар спољне трговине и економских односа 

правилником прописује: 
 а) сорте конопље које је дозвољено узгајати; 
 б) услове које мора испуњавати правно или физичко 

лице за добијање дозволе за узгој конопље; 
 ц) рок важења дозволе, начин и трошкове њеног 

издавања; 
 д) ако је потребно, и остале услове дозвољеног узгоја 

конопље. 
 (6) Узгајивач конопље дужан је да обавијести полицију 

и орган надлежан за послове пољопривредне инспекције о 

свакој околности која указује на сумњу да су конопља или 

дијелови конопље употријебљени или би могли бити 

уптријебљени за недозвољену производњу опојне дроге. 
 

Члан 26. 
(Узгој мака који није намијењен за производњу опојне 

дроге) 
 
 (1) Мак (Papaver somniferum L) дозвољено је узгајати, 

само у прехрамбене сврхе (маково сјеме). 
 (2) Узгој мака дозвољен је само правним и физичким 

лицима која имају дозволу Министарства спољне трговине и 

економских односа. 
 (3) Узгајивач мака дужан је да пријави узгој мака органу 

надлежном за послове пољопривредне инспекције најкасније 

у року од 30 дана од дана сјетве. 
 (4) Сва питања у вези с издавањем дозволе те образац и 

садржај пријаве из става (3) овог члана прописује министар 

спољне трговине и економских односа. 
 (5) Узгајивач мака дужан је да обавијести полицију и 

орган надлежан за послове пољопривредне инспекције о 

свакој околности која указује на сумњу да су мак или 

дијелови мака употријебљени или би могли бити 

употријебљени за производњу опојних дрога (зарезивање, 

брање зелених чаура мака). 
 (6) Узгајивач мака дужан је да уништи дијелове биљке 

преостале након кошења или брања који могу служити за 

производњу опојне дроге (макова слама) одмах послије 

кошења или брања биљке, у присуству инспектора органа 

надлежног за послове пољопривредне инспекције. 
 (7) Орган надлежан за послове пољопривредне 

инспекције подноси једном годишње извјештај о обављеној 

контроли узгоја мака Министарству спољне трговине и 

економских односа. 
 
ГЛАВА V - СУПСТАНЦЕ И БИЉКЕ РАЗВРСТАНЕ У 
ТАБЕЛЕ II И III 
 

Члан 27. 
(Примјена прописа о лијековима) 

 
 На супстанце и биљке разврстане у табеле II и III те 

њихове препарате примјењују се прописи о лијековима, 

односно о супстанцама и препаратима намијењеним за 

употребу у хуманој или ветеринарској медицини, у мјери у 

којој нису супротни одредбама овог закона или ако 

прописује мјере строже од мјера предвиђених овим законом. 
 

Члан 28. 
(Правна лица овлашћена за производње и промет 

опојних дрога и психотропних супстанци) 
 
 (1) Супстанце и биљке разврстане у табеле II и III те 

њихове препарате дозвољено је производити и стављати у 

промет само правним лицима која за обављање те 

дјелатности удовољавају условима прописаним за правна 

лица која производе лијекове или ветеринарске лијекове и 

који имају дозволу за производњу и промет супстанци 

разврстаних у табеле II и III те њихових препарата. 
 (2) Дозволу за производњу и промет материја 

разврстаних у табеле II и III те њихових препарата лицима из 

става (1) овог члана издаје Агенција за лијекове. 
 (3) Листа правних лица овлашћених за производњу и 

промет опојних дрога, психотропних супстанци и биљака из 

којих се може добити опојна дрога објављује се у 

''Службеном гласнику БиХ''. 
 

Члан 29. 
(Дозвола за бављење производњом и прометом опојних 

дрога и психотропних супстанци) 
 
 (1) Дозвола за бављење производњом и прометом 

супстанци и биљака разврстаних у табеле II и III може се 

издати у медицинске, ветеринареке или научне сврхе. 
 (2) Дозвола за коришћење у индустрији односно у 

привреди супстанци и биљака разврстаних у табеле II и III у 

сврхе различите од медицинских, ветеринарских или 

научних, може се изузетно издати уколико подносилац 

захтјева на задовољавајући начин прикаже да може да 
обезбиједи да се произведена роба неће моћи 

злоупотријебити и да неће моћи произвести штетне ефекте, 

те да се контролисана супстанца коришћена као састојак не 

може једноставно издвојити. 
 (3) У дозволи се посебно наводи свака дјелатност за коју 

је правно лице овлашћено, сврха обављања дјелатности и 

свака супстанца и биљка разврстана у табеле II и III коју је 

правно лице овлашћено да користи за те дјелатности. 
 (4) Дозвола за обављање дјелатности из ст. (1) и (2) овог 

члана подразумијева да је одобрено и посједовање супстанци 

и биљака разврстаних у табеле II и III које су у дозволи 

наведене. 
 (5) Дозвола из ст. (1) и (2) овог члана може се издати 

само правном лицу у чијој се управи налази лице с високом 

школском спремом из области фармације. 
 (6) На опште услове за обављање дјелатности из ст. (1) и 

(2) овог члана примјењују се одговарајући прописи. 
 

Члан 30. 
(Дозвола за постројења и просторије) 

 
 (1) Производња и промет супстанци и биљака 

разврстаних у табеле II и III дозвољени су само у 
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постројењима и просторијама изричито одобреним за ту 

сврху. 
 (2) Дозвола за постројења и просторије може се издати 

само за постројење и просторију које користи правно лице 

овлашћено за обављање производње и промета супстанци и 

биљака разврстаних у табеле II и III. 
 (3) За свако постројење и за сваку просторију коју 

правно лице из става (2) овог члана користи за обављање 

производње или промет супстанци и биљака издаје се 

посебна дозвола. 
 (4) Издавање дозволе за постројења и просторије из 

става (1) овог члана зависи од провјере да ли испуњавају 

постројења и просторије безбједносне услове којима се 

олакшава спровођење контроле, а посебно ради спречавања 

неовлашћеног отуђења или другачијег нестанка супстанци и 

биљака. 
 (5) Безбједносне услове из става (4) овог члана и начин 

провјере њиховог испуњавања прописује Агенција за 

лијекове уз претходно мишљење министра безбједности. 
 (6) Дозволу за постројења и просторије издаје Агенција 

за лијекове уз сагласност министра безбједности. 
 (7) У дозволи за постројења и просторије посебно се 

наводе лица задужена за испуњавање безбједносних услова. 
 (8) Престанком важења, из било којег разлога, дозволе 

за бављење производњом и прометом супстанци и биљака 

разврстаних у табеле II и III, сматраће се да је по сили закона 

престала да важи и дозвола за постројења и просторије. 
 

Члан 31. 
(Заједничке одредбе за издавање дозволе за обављање 

дјелатности те дозволе за постројења и просторије) 
 
 (1) Дозволе из чл. 29. и 30. овог закона издају се 

поименично одређеном правном лицу и непреносиве су. 
 (2) Дозволе из чл. 29. и 30. овог закона садржавају рок 

важења. 
 (3) О издавању дозвола из чл. 29. и 30. овог закона 

Агенција за лијекове одлучује у року од 90 дана од дана 

подношења потпуног захтјева. Ако у том року одлука није 

донијета, захтјев се сматра одбијеним. 
 (4) Трошкове издавања дозвола сноси подносилац 

захтјева, а приход су буџета чији је корисник орган који 

дозволу издаје. Трошкови издавања наплаћују се приликом 

издавања дозволе, осим трошкова изласка службеног лица 

ради утврђивања испуњавања услова који се наплаћују 

унапријед. 
 (5) Остала питања у вези с издавањем дозволе, осим 

оних из члана 30. става (5) овог закона, потпуније прописује 

Управни одбор Агенције за лијекове, а посебно садржај и 

образац захтјева за издавање дозволе, садржај и образац 

дозволе, рок важења, те износ трошкова издавања дозволе. 
 

Члан 32. 
(Ограничење залиха) 

 
 (1) Правно лице овлашћено за производњу и промет 

супстанци и биљака разврстаних у табеле II и III може да 

посједује само количине тих супстанци, биљака и препарата 

потребне за уредно одвијање пословања. 
 (2) Агенција за лијекове може да одреди највећу 

количину супстанци и биљака разврстаних у табеле II и III, 

те њихових препарата које је свако појединачно правно лице 

из става (1) овлашћено да држи у календарској години. 
 

Члан 33. 
(Годишња одобрења за производњу) 

 
 Агенција за лијекове, узимајући у обзир тржишне 

услове, сваке године одредиће највеће количине супстанци и 

биљака разврстаних у табеле II и III, те њихових препарата 

које је сваком појединачном правном лицу дозвољено да 

направи. Ограничења ће се током године измијенити ако је 

потребно. 
 

Члан 34. 
(Лица овлашћена за обављање увоза, извоза и транзита) 

 
 Само правним лицима која имају дозволу за производњу 

и промет супстанци и биљака разврстаних у табеле II и III 

дозвољено је да обављају увоз, извоз и транзит супстанци и 

биљака разврстаних у табеле II и III, те њихових препарата. 
 

Члан 35. 
(Посебна дозвола за увоз, извоз и транзит) 

 
 (1) За сваки увоз и извоз потребна је посебна дозвола 

коју издаје Агенција за лијекове. 
 (2) Дозвола за увоз, извоз или транзит је непреносива. 
 (3) Дозвола за увоз, извоз или транзит садржи свој рок 

важења. 
 (4) Рокове важења, као и остала питања у вези са 

издавањем дозволе из става (2) овог члана прописује 

Управни одбор Агенције за лијекове. Прописани образац 

дозволе биће образац који прописује Комисија за опојне 

дроге Економског и социјалног савјета Уједињених нација. 
 (5) Изузетно, увозна дозвола није потребна у случају 

природне или друге катастрофе или хитности. У тим 

случајевима, увоз може хитно да одобри руководилац 

Агенције за лијекове или министар цивилних послова. 
 

Члан 36. 
(Паковање и означавање) 

 
 (1) Супстанце разврстане у табеле II или III те њихови 

препарати не смију да буду стављени у промет ако нису 

затворени у омоте или спремнике под својим називом, а у 

случају пошиљке супстанци разврстаних у Табелу II те 

њихових препарата - означени двоструком црвеном траком. 
 (2) Ознака под којом се препарат појављује у продаји 

мора да садржи називе супстанци разврстаних у табеле II и 

III које садржи, заједно с њиховом тежином и постотком. 
 (3) Ознаке и биљешке на омотима у промету на мало 

морају да садрже упутства за употребу, као и упозорења 

неопходна за безбједност корисника. 
 (4) Ако је потребно, додатне услове паковања и 

означавања прописаће Управни одбор Агенције за лијекове, 

након савјетовања с министром безбједности. 
 

Члан 37. 
(Посједовање и набавка у медицинске сврхе) 

 
 (1) Без посебне дозволе предвиђене овим законом, 

супстанце разврстане у табеле II и III, те њихове препарате 

могу да посједују и набављају: 
 а) здравствене установе ради обављања своје 

дјелатности; 
 б) ветеринарске установе ради обављања своје 

дјелатности; 
 ц) доктори медицине и доктори стоматологије који се 

овлашћено баве том дјелатношћу, као састојак лијека у 

количини неопходној за пружање непосредне медицинске 

помоћи; 
 д) доктори ветеринарске медицине који се овлашћено 

баве том дјелатношћу - као састојак ветеринарског 

препарата ради пружања непосредне ветеринарске помоћи. 
 (2) Уз дозволу Агенције за лијекове, команданти 

пловних објеката и летјелица могу да посједују и набављају 

супстанце разврстане у табеле II и III те. њихове препарате 

као састојак лијека у количини неопходној за апотеку 

пловног објекта или летјелице. 
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 (3) На основу прописаног лијечења супстанце 

разврстане у табеле II и III могу да посједују и набављају 

болесна лица која су напунила осамнаест година живота, те 

родитељи односно старатељи болесника који нису напунили 

осамнаест година живота, као састојак лијека у количини 

коју одреди доктор медицине или доктор стоматологије који 

се овлашћено бави том дјелатношћу. 
 (4) Услов под којима лица из става (1) овог члана могу 

да посједују и набављају супстанце разврстане у табеле II и 

III, те њихове препарате прописује Управни одбор Агенције 

за лијекове. 
 (5) Услове под којима команданти пловних објеката и 

летјелица из става (2) овог члана могу да посједују и 

набављају супстанце разврстане у табеле II и III, те њихове 

препарате прописује Управни одбор Агенције за лијекове. 
 

Члан 38. 
(Промет на велико или мало) 

 
 (1) Промет супстанци и биљака разврстаних у табеле II 

и III те њихових препарата на велико могу да обављају 

правна лица која обављају дјелатност производње тих 

супстанци и правна лица која се баве прометом лијекова на 

велико. 
 (2) Промет супстанци и биљака разврстаних у табеле II 

и III те њихових препарата на мало могу да обављају правна 

и физичка лица која се баве прометом лијекова на мало - 
апотеке. 
 

Члан 39. 
(Прописивање и издавање појединцима) 

 
 (1) Супстанце и биљке разврстане у табеле II и III могу 

се појединцима преписати само у облику фармацеутског 

препарата и само љекарским рецептом: 
 а) доктора медицине који се овлашћено бави том 

дјелатношћу; 
 б) доктора стоматологије који се овлашћено бави том 

дјелатношћу, ради стоматолошког лијечења; 
 ц) доктора ветерине који се овлашћено бави том 

дјелатношћу, ради ветеринарског лијечења. 
 (2) Супстанце и биљке разврстане у табеле II и III може 

појединцима издавати само овлашћено лице у установама и 

код лица из члана 37. ст. (1) и (2) и члана 38. став (2) овог 

закона. 
 (3) Правила о исписивању и попуњавању рецепата за 

фармацеутске препарате из става (1) овог члана прописује 

Управни одбор Агенције за лијекове. 
 (4) Без обзира на ставове од (1) до (3) овог члана, 

Управни одбор Агенције за лијекове, након обавјештавања 

Комисије за опојне дроге и Одјељења за опојне дроге, може, 

ако ситуација то захтијева и под условима које одреди, 

одобрити апотекарима или другим лицима овлашћеним за 

промет на мало да појединцима издају, без рецепта, а за 

коришћење у искључиво медицинске сврхе и у изузетним 

случајевима, мале количине терапеутских доза 

фармацеутских препарата који садрже психотропне 

супстанце разврстане у Табелу III. 
 

Члан 40. 
(Посједовање приликом преласка државне границе) 

 
 (1) Лица која прелазе државну границу смију 

посједовати лијек који садржи психотропне супстанце 

разврстане у табеле II и III само на основу медицинске 

документације, у количини неопходној за личну употребу у 

трајању највише до седам дана. 
 (2) Лица која су на супституцијској терапији болести 

овисности или симптоматској терапији у терминалној фази 

малигних болести, приликом преласка државне границе 

изузетно смију посједовати лијек који садржи супстанце 

разврстане у табеле II или III, на основу медицинске 

документације и у количини неопходној за личну употребу у 

трајању највише до 15 дана. 
 (3) Назив и количину лијека из ст. (1) и (2) овог члана, 

уз предочење медицинске документације, лице је дужно да 

пријави царини приликом преласка државне границе. 
 

Члан 41. 
(Употреба психотропних супстанци за хватање 

животиња) 
 
 Листу психотропних супстанци разврстаних у табеле II 

и III те њихових препарата које је дозвољено користити за 

хватање животиња утврђује Канцеларија за ветеринарство 

Босне и Херцеговине, одређујући и услове за њихову 

употребу. 
 
ГЛАВА VI - ПРЕКУРСОРИ РАЗВРСТАНИ У ТАБЕЛУ 
IV 
 

Члан 42. 
(Лица овлашћена за производњу, промет и посједовање 

прекурсора) 
 
 (1) Прекурсоре могу производити, стављати у промет и 

посједовати правна и физичка лица која су регистрована за 

обављање те дјелатности и која за њено обављање 

испуњавају посебне услове прописане овим законом и 

другим прописима, те имају дозволу министра спољне 

трговине и економских односа. 
 (2) Дозвола за бављење производњом или прометом 

прекурсора издаје се у индустријске, медицинске, 

ветеринарске, научноистраживачке, наставне, прехрамбене 

или друге привредне сврхе. 
 (3) Дозвола за коришћење прекурсора у индустрији 

односно привреди у сврхе различите од медицинских, 

ветеринарских или научних издаје се након што подносилац 

захтјева на задовољавајући начин прикаже да може 

обезбиједити да се производ неће моћи злоупотријебити и да 

неће моћи произвести штетне ефекте, те да се контролисана 

супстанца коришћена као састојак не може једноставно 

издвојити. 
 (4) Дозволу за обављање дјелатности из ст. (2) и (3) овог 

члана издаје министар спољне трговине и економских 

односа. 
 (5) У дозволи се посебно наводи свака дјелатност на 

коју је правно или физичко лице овлашћено, сврха обављања 

дјелатности и сваки прекурсор који је правно или физичко 

лице овлашћено да користи за те дјелатности. 
 (6) Дозвола за обављање дјелатности из ст. (2) и (3) овог 

члана подразумијева да је одобрено и посједовање супстанци 

које су у дозволи наведене. 
 (7) Листа правних лица овлашћених за производњу и 

промет прекурсора објављује се у ''Службеном гласнику 

БиХ''. 
 (8) На опште услове за обављање дјелатности из ст. (1) и 

(2) овог члана примјењују се одговарајући прописи. 
 (9) Правна и физичка лица из става (1) овог члана дужна 

су да обавијесте полицију о свакој околности која указује на 

сумњу да је прекурсор употријебљен или би могао да буде 

употријебљен за неовлашћену производњу опојних дрога 

(преусмјеравање). 
 

Члан 43. 
(Лица овлашћена за увоз, извоз и транзит прекурсора) 

 
 (1) Прекурсоре могу да увозе, извозе и провозе правна и 

физичка лица која су технички опремљена и регистрована за 

обављање те дјелатности и која имају дозволу Министарства 
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спољне трговине и економских односа за увоз, извоз или 

транзит. 
 (2) Прекурсоре који су лијекови или отрови могу 

увозити, извозити и провозити правна и физичка лица која 

су технички опремљена и регистрована за промет лијекова 

или отрова и која за обављање те дјелатности имају дозволу 

Агенције за лијекове. 
 (3) На услове у погледу техничке опремљености 

правних и физичких лица из овог члана примјењују се 

одговарајући прописи. 
 

Члан 44. 
(Дозвола за увоз, извоз или транзит прекурсора) 

 
 (1) Дозвола за увоз, извоз или транзит прекурсора може 

се издати за одређену пошиљку (појединачна дозвола) или за 

одређену врсту и количину супстанце у одређеном периоду 

(збирна дозвола). 
 (2) Коју је супстанцу дозвољено стављати у промет само 

на основу појединачне дозволе утврђује у Листи (члан 16) 

Савјет министара, на основу претходног мишљења министра 

цивилних послова и министра спољне трговине и 

економских односа. 
 (3) Дозволу из става (1) овог члана издаје Министарство 

спољне трговине и економских односа, по захтјеву лица из 

члана 43. става (1) овог закона, у року од осам дана од дана 

пријема захтјева. Садржај захтјева прописује министар 

спољне трговине и економских односа. 
 (4) За прекурсоре који су лијекови или отрови, дозволу 

из става (1) овог члана издаје Агенција за лијекове, у року од 

осам дана од дана пријема захтјева. Садржај захтјева за 

супстанце које су лијекови или отрови прописује Управни 

одбор Агенције за лијекове. 
 
ГЛАВА VII - ЗАЈЕДНИЧКЕ ОДРЕДБЕ ЗА СУПСТАНЦЕ 
РАЗВРСТАНЕ У ТАБЕЛЕ II, III И IV 
 
1. Дозвола за обављање дјелатности 
 

Члан 45. 
(Провјера подносилаца захтјева) 

 
 (1) Дозвола за обављање дјелатности производње или 

промета супстанци и биљака разврстаних у табеле II, III и IV 
може се издати тек послије провјере података и стручних 

квалификација подносилаца захтјева и лица запосленог код 

подносиоца захтјева које је одговорно за извршавање 

обавеза предвиђених овим законом и дозволом. 
 (2) Дозвола из става (1) овог члана неће се издати лицу 

којем је изречена правоснажна пресуда за кривично дјело 

неовлашћене производње или стављања у промет опојне 

дроге, неовлашћеног промета опојне дроге, посједовања или 

омогућавања уживања опојне дроге или прања новца у вези 

с кривичним дјелима која се односе на опојне дроге, нити 

правном лицу које запошљава лице правоснажно осуђено за 

та кривична дјела. 
 (3) Правоснажна пресуда за кривична дјела из става (2) 

овог члана по сили закона има за правну посљедицу укидање 

дозволе из става (1) овог члана. 
 

Члан 46. 
(Пословање с искључиво другим овлашћеним лицима) 

 
 Лица овлашћена за производњу или промет материја и 

биљака разврстаних у табеле II, III и IV могу продавати, 

куповати, преносити или на други начин стављати у промет 

супстанце и биљке разврстане у табеле II, III и IV на 

територији Босне и Херцеговине само другим лицима 

овлашћеним за производњуу, промет или набавку и 

посједовање тих супстанци и биљака. 

 
Члан 47. 

(Пренос пословања) 
 
 Лице овлашћено за производњу или промет супстанци и 

биљака разврстаних у табеле II, III и IV може пренијети 

своје пословање само лицу које има дозволу за обављање 

истих дјелатности. 
 
2. Увоз, извоз и транзит 
 

Члан 48. 
(Посебни гранични прелази и царинарнице) 

 
 (1) Супстанце и биљке разврстане у табеле II, III и IV 

дозвољено је увозити и извозити само преко граничних 

прелаза и царинарница посебно одређених за ту сврху. 
 (2) Савјет министара одређује граничне прелазе и 

царинарнице преко којих је дозвољено обављати увоз и 

извоз супстанци и биљака разврстаних у табеле II и III, те 

супстанци разврстаних у Табелу IV. 
 

Члан 49. 
(Садржај захтјева за увозну или извозну дозволу) 

 
 (1) Захтјев за увозну или извозну дозволу за супстанце и 

биљке разврстане у табеле II, III и IV мора садржавати: 
 а) имена и адресе увозника и извозника, те шпедитера 

ако је познато; 
 б) интернационални незаштићени назив (INN) сваке 

супстанце или, ако то није могуће, назив супстанце у Листи, 

њен фармацеутски облик, а у случају препарата његов 

тржишни назив ако га има, те количину сваке супстанце, 

биљке и препарата и 
 ц) рок у којем ће се радња извршити, начин превоза који 

ће се користити те гранични прелаз на територији Босне и 

Херцеговине. 
 (2) Захтјеву за извозну дозволу мора се приложити 

увозна дозвола државе у коју се супстанца, биљка или 

препарат увози. 
 

Члан 50. 
(Садржај увозне или извозне дозволе) 

 
 (1) Увозна или извозна дозвола мора садржавати исте 

податке као и захтјев за њено издавање (члан 49. став (1)) те 

назив органа који је издаје. 
 (2) У увозној дозволи посебно ће бити наведено да ли 

треба увоз извршити само у једној јединственој пошиљци 

или се може извршити у више од једне пошиљке. 
 (3) Извозна дозвола мора садржавати број и датум 

увозне дозволе, потврђујући да је увоз дозвољен. 
 

Члан 51. 
(Обавезе током увоза или извоза) 

 
 (1) Примјерак или овјерена копија извозне дозволе мора 

се приложити свакој пошиљци, а орган који је дозволу издао 

мора послати копију држави увоза. 
 (2) Ако је количина супстанце, биљке или препарата 

која је заиста увезена мања него што је наведено у извозној 

дозволи, царинарница ће о томе направити службену 

забиљешку на дозволи и на свим овјереним копијама, те на 

царинској исправи. 
 (3) Када пошиљка уђе на територију Босне и 

Херцеговине или када истекне рок увозне дозволе, 

царинарница ће копију извозне дозволе уз приложену 

исправу у којој су наведене количине сваке супстанце, 

биљке или препарата који су заиста увезени доставити 

органу из става (4) овог члана. 
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 (4) У случају увоза супстанци и биљака разврстаних у 

табеле II и III, царинарница извозну дозволу уз приложену 

исправу у којој су наведене количине сваке супстанце, 

биљке или препарата који су заиста увезени доставља 

Агенцији за лијекове, а у случају увоза супстанци 

разврстаних у Табелу IV - Министарству спољне трговине и 

економских односа. 
 (5) Агенција за лијекове, односно Министарство спољне 

трговине и економских односа извозну дозволу уз 

приложену исправу у којој су наведене количине сваке 

супстанце, биљке или препарата који су заиста увезени 

упућује држави извоза. 
 

Члан 52. 
(Садржај трговачких исправа) 

 
 Трговачке исправе, као што су рачуни, теретни листови, 

царинске или превозне исправе те друге отпремне исправе, 

морају садржавати: 
 а) назив супстанце или биљке као што је наведен у 

Листи, те тржишно име препарата ако га има, 
 б) количине извезене из Босне и Херцеговине, односно 

количине које се у Босну и Херцеговину увозе; и 
 ц) имена и адресе извозника и увозника, те шпедитера 

ако је познато. 
 

Члан 53. 
(Забрањени увоз и извоз) 

 
 (1) Забрањен је увоз у и извоз из Босне и Херцеговине 

пошиљака супстанци и биљака разврстаних у табеле II, III и 

IV, те њихових препарата путем поштанског претинца или 

банке на рачун странке различите од странке која је наведена 

у извозној дозволи. 
 (2) Забрањен је увоз у Босну и Херцеговину пошиљака 

супстанци и биљака разврстаних у табеле II, III и IV, те 

њихових препарата у затворено складиште, осим ако 

Министарство спољне трговине и економских односа, уз 

претходно мишљење Агенције за лијекове, не потврди на 

увозној дозволи да одобрава такву пошиљку. 
 (3) У случају из става (2) овог члана, за било које 

повлачење из затвореног складишта потребна је дозвола 

Министарства спољне трговине и економских односа, издата 

уз претходно мишљење Агенције за лијекове. У случају 

пошиљке према страном одредишту, такво повлачење 

сматраће се извозом. Супстанце и биљке разврстане у табеле 

II, III и IV, те њихови препарати који су ускладиштени у 

затвореном складишту не смију се подвргнути било каквом 

процесу који би могао измијенити њихову природу нити им 

паковање смије бити измијењено без дозволе лица које 

управља складиштем. 
 (4) Забрањен је извоз из Босне и Херцеговине пошиљака 

супстанци и биљака разврстаних у тебеле II, III и IV те 

њихових препарата, осим ако држава увоза не потврди на 

увозној дозволи да је дозволила такву пошиљку. 
 (5) О дозволама из ст. (2) и (3) овог члана орган који их 

издаје одмах обавјештава Одјељење за опојне дроге. 

Одјељење за опојне дроге одмах се обавјештава и о дозволи 

из става (4) овог члана. 
 

Члан 54. 
(Задржавање пошиљке) 

 
 Царинарница или други надлежни орган задржаће 

пошиљку супстанци или биљака разврстаних у табеле II, III 

и IV те њихових препарата који улази на територију или 

излази са територије Босне и Херцеговине, а која није 

пропраћена прописаном увозном односно извозном 

дозволом, или излази из оквира постојеће дозволе, док се не 

утврди дозвољеност пошиљке или док се не одреди 

одузимање пошиљке. 
 

Члан 55. 
(Транзит) 

 
 (1) Транзит супстанци разврстаних у табеле II, III и IV 

те њихових препарата дозвољен је ако је за пошиљку издата: 
 а) извозна дозвола државе из које се супстанца или 

биљка извози; 
 б) увозна дозвола државе у коју се супстанца или биљка 

увози; и 
 ц) дозвола за транзит материје или биљке преко 

подручја треће државе до крајњег одредишта, односно 

потврда надлежног органа те државе да транзит такве 

супстанце или биљке кроз ту државу није условљен 

посебном дозволом. 
 (2) Забрањено је неовлашћено преусмјеравање пошиљке 

која је у транзиту кроз Босну и Херцеговину до одредишта 

различитог од наведеног у извозној дозволи. 
 (3) У случају захтјева за дозволу за измјену пута или 

примаоца, сматраће се да се ради о извозу из Босне и 

Херцеговине у државу различиту од претходно наведене. 
 (4) Превозник је дужан да пази да током транзита 

природа супстанце или биљке не буде измијењена и да 

супстанца или биљка не буду изложене утицајима који би 

могли измијенити њихову природу, те да оригинално 

паковање и печати не буду измијењени. 
 (5) Ако оцијени да је потребно, Министарство 

безбједности може да одреди појачану контролу над 

пошиљком. 
 

Члан 56. 
(Ваздушни транзит) 

 
 Одредбе члана 55. овог закона не примјењују се када се 

пошиљка до друге државе превози ваздухом. Ако летјелица 

слијеће на територију Босне и Херцеговине, укључујући и 

хитно приземљење, сматраће се да се ради о извозу пошиљке 

у државу одредишта само ако је пошиљка одвојена од 

летјелице и ако околности то захтијевају. 
 

Члан 57. 
(Обавезе царинарнице) 

 
 (1) Царинарница је дужна да на дозволи из члана 35. 

овог закона за увоз, извоз или транспорт супстанце или 

биљке забиљежи датум и мјесто царињења те име лица које 

је обавило царињење. 
 (2) Примјерак или копију дозволе из става (1) овог члана 

царинарница је дужна да достави органу који је дозволу 

издао и Одјељењу за опојне дроге у року од осам дана од 

царињења. 
 (3) У случају транспорта супстанци или биљака (члан 

55), царинарница је дужна да: 
 а) за сваку пошиљку утврди врсту и количину 

супстанци, биљака или њихових препарата; 
 б) на царинској исправи забиљежи из које државе 

пошиљка долази и у коју је државу упућена; и 
 ц) одмах о пошиљци извијести Одјељење за опојне 

дроге. 
 

Члан 58. 
(Пренос који се не сматра увозом, извозом ни транзитом) 
 
 Не сматра се увозом, извозом ни транзитом пренос 

лијека који садржи супстанцу разврстану у табеле II или III, 

а који је намијењен пружању хитне медицинске помоћи на 

пловном објекту или летјелици у међународном саобраћају у 

количинама неопходним за ту сврху, под условом да уз 
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исправе о упису превозног средства постоји дозвола за 

посједовање одређене врсте и количине лијека, коју је издао 

надлежни орган државе уписа. 
 

Члан 59. 
(Слободне царинске зоне и царинска складишта) 

 
 На супстанце и биљке разврстане у табеле II, III и IV, 

које се увозе у слободне царинске зоне или царинска 

складишта, примјењују се одредбе овог закона о увозу, с 

истим мјерама које се примјењују и на осталом дијелу 

територије Босне и Херцеговине. 
 
 
3. Остале одредбе 
 

Члан 60. 
(Посебни услови за производњу или промет) 

 
 Правна и физичка лица која се баве производњом или 

прометом супстанци и биљака разврстаних у табеле II, III и 

IV, дужна су да: 
 а) имају одговарајућу опрему за складиштење, држање и 

издавање опојних дрога, психотропних супстанци и 

прекурсора; 
 б) чувају опојне дроге, психотропне супстанце и 

прекурсоре у посебним просторијама у којима се не 

складиште остали производи, или у сефовима с посебним 

кључевима, на мјестима којима неовлашћена лица немају 

приступ; и 
 ц) воде евиденцију опојних дрога, психотропних 

супстанци и прекурсора, коју је овјерила Агенција за 

лијекове за опојне дроге, психотропне супстанце и 

прекурсоре који су лијекови или отрови, а за остале 

прекурсоре коју је овјерило Министаретво спољне трговине 

и економских односа. 
 

Члан 61. 
(Мјере безбједности у вези са складиштењем) 

 
 (1) Просторије или сефови гдје се држе опојне дроге, 

психотропне супстанце и прекурсори морају бити закључани 

и осигурани од присуства неовлашћених лица. 
 (2) Кључеви просторија или сефова гдје се држе опојне 

дроге и психотропне супстанце морају у сваком тренутку 

бити код службеника с високом школском спремом из 

области фармације или медицине који руководи држањем, 

продајом или издавањем опојних дрога и психотропних 

супстанци. 
 (3) Кључеви просторија или сефова у којима се држе 

прекурсори морају у сваком тренутку бити код запосленика 

који руководи држањем, продајом или издавањем 

прекурсора. 
 

Члан 62. 
(Евидентирање радњи) 

 
 (1) Сваки увоз, извоз, превози, куповина, продаја или 

било које друго располагање супстанцама и биљкама 

разврстаним у табеле II, III и IV, морају се документовати у 

вријеме предузимања радње. 
 (2) Врсту и садржај исправа из става (1) овог члана за 

материје и биљке разврстане у табеле II и III прописује 

Управни одбор Агенције за лијекове, а за супстанце 

разврстане у Табелу IV министар спољне трговине и 

економских односа. 
 (3) Правна и физичка лица која се баве дјелатностима из 

става (1) овог члана дужна су да чувају исправе из става (2) 

овог члана најмање пет година. 
 

Члан 63. 
(Повремени извјештаји) 

 
 (1) Правна и физичка лица која се баве производњом 

или прометом суистанци или биљака разврстаних у табеле 

II, III и IV, дужна су да доставе органу који им је издао 

дозволу за увоз или извоз тромјесечни извјештај о 

количинама сваке супстанце и сваког препарата које је 

увезен или извезен, уз навођење државе поријекла и државе 

одредишта, најкасније 15 дана по завршетку сваког 

тромјесечја. 
 (2) Правна и физичка лица из става (1) овог члана дужна 

су да доставе органу који им је издао дозволу за обављање 

дјелатности, најкасније до 15. фебруара сваке године, 

извјештај за претходну календарску годину у којем су дужна 

да наведу: 
 а) врсту и количину сваке супстанце и сваког препарата 

који су увезени или извезени, уз навођење државе поријекла 

и државе одредишта; 
 б) врсту и количину сваке произведене супстанце и 

сваког произведеног препарата; 
 ц) врсту и количину сваке супстанце коришћене у 

производњи друге супстанце и препарата, укључујући 

препарате који су изузети од примјене контролних мјера 

(члан 22. став (3)); 
 д) количину сваке супстанце и сваког препарата 

набављеног или достављеног за промет или за медицинско 

или научно истраживање из члана 66. или наставне или 

судско-медицинске сврхе из члана 67. овог закона; 
 е) количину сваке супстанце и сваког препарата у 

залихама закључно са 31. децембром године на коју се 

податак односи; 
 ф) количину која се сматра потребном у текућој години 

за сваку супстанцу; и 
 г) сваку другу околност важну за контролу супстанци. 
 (3) Орган из ст. (1) и (2) овог члана те Одјељење за 

опојне дроге могу од правних и физичких лица из ст. (1) и 

(2) овог члана захтијевати међуизвјештаје и током године. 
 

Члан 64. 
(Пописивање робе и процјена стања) 

 
 (1) Лица која држе супстанце или биљке разврстане у 

табеле II, III и IV, дужна су на почетку сваке године да 

попишу супстанце, биљке и препарате које држе и да их 

упореде с количинама на залихама у вријеме - пријашњег 

пописа, урачунате заједно с онима које су набављене током 

протекле године, и све количине повучене током године с 

оним које се држе у вријеме тог пописивања. 
 (2) Овлашћена лица, апотекари и лица овлашћена за 

издавање лијекова, која пренесу своје пословање, дужна су 

да у присуству лица на која се пословање преноси сачине 

попис ствари и биланс, као што је предвиђено ставом (1) 

овог члана. 
 (3) У случају из ст. (1) и (2) овог члана, о било каквим 

разилажењима уоченим у билансу или између резултата 

биланса и пописа, овлашћено лице, апотекар или лице 

овлашћено за издавање лијекова мора одмах да обавијести 

орган који је издао дозволу за обављање дјелатности и 

Одјељење за опојне дроге, који ће потврдити пријем 

обавјештења. 
 

Члан 65. 
(Обавезе превозника) 

 
 (1) Превозници су дужни да предузму разумне мјере 
опреза да би обезбиједили да њихова превозна средства не 

буду коришћена за недозвољени промет опојне дроге, 

психотропних супстанци, биљака из којих се може добити 

опојна дрога те прекурсора. 
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 (2) Када превозници обављају радње из своје 

дјелатности на територији Босне и Херцеговине, посебно су 

дужни да: 
 а) теретне листове поднесу унапријед, кад год је могуће; 
 б) робу спреме у преносиве спремнике (контејнери или 

слично) с појединачно провјерљивим печатом отпорним на 

неовлашћено руковање; и 
 ц) одмах обавијесте полицију о свакој околности која 

указује на сумњу на неовлашћени промет. 
 
ГЛАВА VIII - НАУЧНЕ И ПОЛИЦИЈСКЕ СВРХЕ 
 

Члан 66. 
(Медицинско или научно истраживање) 

 
 (1) Установама које се баве медицинскоистраживачком 

или научноистраживачком дјелатношћу дозвољено је да 

узгајају, производе, набављају, увозе, посједују и 

употребљавају материје и биљке разврстане у табеле I, II и 

III те њихове препарате у сврхе медицинског или научног 

истраживања и у количинама потребним за ту сврху, ако за 

то имају дозволу Агенције за лијекове. 
 (2) Управни одбор Агенције за лијекове, уз претходно 

мишљење министра безбједности, прописује услове под 

којима се установама из става (1) овог члана издаје дозвола. 
 (3) Установе из става (1) овог члана дужне су да воде 

евиденцију о количинама биљака, супстанци и препарата 

које узгајају, производе, набављају, увозе, употребљавају, 

посједују и уништавају. 
 (4) У евиденцију из става (3) овог члана уносе се датуми 

обављања радњи из става (3) овог члана, те називи, односно 

имена добављача. 
 (5) Установе из става (1) овог члана достављају 

Агенцији за лијекове и Одјељењу за опојне дроге годишње 

извјештаје о употријебљеним или уништеним количинама 

биљака, супстанци и препарата, те о количинама које држе 

на залихама. 
 (6) Евиденција из става (3) овог члана чува се пет 

година. 
 

Члан 67. 
(Наставне, стручне и судскомедицинске сврхе) 

 
 Посједовање узорака супстанци и биљака разврстаних у 

табеле I, II и III те њихових препарата у количини 

неопходној за сврхе обављања наставе и стручног 

образовања, судске медицине и анализе, те дресуре 

животиња за откривање опојне дроге, Агенција за лијекове 

може дозволити правним и физичким лицима која обављају 

те дјелатности, под условима које прописује Управни одбор 

Агенције за лијекове, уз сагласност министра безбједности. 
 

Члан 68. 
(Посједовање при обављању полицијског посла) 

 
 Полицијски службеник може, ради откривања 

кривичног дјела и починилаца, посједовати супстанцу и 

биљке разврстане у табеле I, II и III те њихове препарате за 

сврхе симулираног откупа и надзиране испоруке, у складу са 

примјењиваним прописима. 
 
ГЛАВА IX - ОКВИРНЕ МЈЕРЕ ЗА СУЗБИЈАЊЕ 
ЗЛОУПОТРЕБЕ ОПОЈНИХ ДРОГА 
 

Члан 69. 
(Превенција и друге мјере) 

 
 Оквирне мјере за сузбијање злоупотребе опојних дрога 

су: 

 а) систематско испитивање, откривање и праћење свих 

појава у вези са злоупотребом опојних дрога; 
 б) континуирано спровођење организованих 

превентивних васпитно-образовних програма у породици, 

школама, здравственим установама, удружењима, вјерским 

заједницама и јавним медијима (примарна превенција); 
 ц) рано откривање и праћење повремених уживалаца 

опојних дрога (секундарна превенција); 
 д) рано откривање, лијечење, рехабилитација и 

ресоцијализација овисника о опојним дрогама (секундарна 

превенција); и 
 е) друге мјере у складу са Државном стратегијом 

надзора над опојним дрогама и сузбијања злоупотребе 

опојних дрога у Босни и Херцеговини. 
 

Члан 70. 
(Обавеза родитеља, наставника и других лица) 

 
 Родитељи, усвојитељи, старатељи, наставници, 

одгојитељи, здравствени радници, радници у социјалној 

помоћи, послодавци и спортски радници дужни су и 

одговорни да предузму мјере потребне за превенцију и 

сузбијање злоупотребе опојних дрога код дјеце и омладине, 

у складу са Државном стратегијом надзора над опојним 

дрогама и сузбијања злоупотребе опојних дрога у Босни и 

Херцеговини. 
 

Члан 71. 
(Обавеза обавјештавања полиције) 

 
 (1) Са циљем сузбијања злоупотребе опојних дрога, 

надлежни органи државе, ентитета и Дистрикта, кантони, 

градови и општине, као и одговорна лица у тим органима, 

кантонима, градовима и општинама, дужна су да о свакој 

околности која изазива сумњу у законитост поступања у 

вези с опојном дрогом, а коју сазнају током обављања својих 

дужности и послова, обавијесте полицију одмах по сазнању. 
 (2) Образовне и васпитне, културне, научне и друге 

установе, те удружења и одговорна лица у тим установама и 

удружењима, као и правна лица, одговорна лица која 

обављају угоститељску дјелатност или приређују културно-
забавне приредбе, спортске приредбе, представе или 

обављају туристичку или сличну дјелатност, дужна су да о 

свакој околности која изазива сумњу у законитост 

поступања у вези с опојном дрогом, а коју сазнају у 

обављању својих дјелатности, обавијесте полицију одмах по 

сазнању. 
 (3) Физичка лица, одговорна лица у правним лицима, 

запослени у поштама и друга лица која учествују у преносу 

и достављању ствари, агенти, шпедитери, транспортни и 

складишни радници те сва друга лица која учествују у 

превозу лица и ствари, дужни су да у случају сумње да је 

поступљено противно одредбама овог закона одмах 

обавијесте полицију. 
 (4) Посада пловног објекта или летјелице, као и путници 

на пловном објекту или летјелици дужни су да у случају 

проналаска опојне дроге, биљке или дијела биљке из које се 

може добити опојна дрога или сумње да је поступљено 

противно одредбама овог закона, одмах обавијесте 

команданта пловног објекта односно летјелице, који ће 

након пријема обавјештења извијестити полицију. 
 

Члан 71. 
(Забрана излагања лица дјеловању опојне дроге) 

 
 Забрањено је, осим за сврхе прописаног лијечења, 

излагати другога дјеловању опојне дроге стављањем опојне 

дроге, биљке или њеног дијела у храну, пиће или на други 

начин. 
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Члан 72. 
(Забрана одлагања и остављања игала и шприца) 

 
 Забрањено је одлагање или остављање уптријебљених 

игала и шприца на мјестима која нису посебно одређена за 

те сврхе, у складу с прописима који важе за поступање с 

опасним отпадом. 
 
ГЛАВА X - ЕВИДЕНЦИЈЕ 
 

Члан 74. 
(Евиденције о узгоју биљака и располагању опојном 

дрогом) 
 
 (1) Евиденцију о узгоју биљака из којих се може добити 

опојна дрога, о производњи, врсти и количини, држању, 

продаји, преради, предаји или стављању у промет или било 

којем располагању опојном дрогом или психотропном 

супстанцом, дужна су да воде правна или физичка лица која 

обављају ту дјелатност на основу овог закона. 
 (2) Подаци из става (1) овог члана достављају се органу 

који је издао дозволу за обављање дјелатности и Одјељењу 

за опојне дроге, у роковима прописаним у ставу (4) овог 

члана, али најмање једанпут годишње. 
 (3) Облик и садржај евиденције из става (1) овог члана, 

рокове и начин достављања података прописује Управни 

одбор Агенције за лијекове, уз претходно мишљење 

министра безбједности. 
 

Члан 75. 
(Евиденције о прекурсорима) 

 
 (1) Евиденцију о производњи, преради, посједовању, 

промету, предаји, нестанку или уништењу прекурсора дужни 

су да воде произвођачи, прерађивачи, учесници у промету и 

корисници прекурсора. 
 (2) Подаци из става (1) овог члана достављају се 

Министарству спољне трговине и економских односа, а за 

прекурсоре који су лијекови или отрови Агенцији за 

лијекове, у роковима прописаним у ставу (3) овог члана, али 

најмање једанпут годишње. 
 (3) Облик и садржај евиденције из става (1) овог члана, 

рокове и начин достављања података прописује министар 

спољне трговине и економских односа, а за прекурсоре који 

су лијекови или отрови Управни одбор Агенције за лијекове. 
 

Члан 76. 
(Евиденције о овисницима и повременим уживаоцима 

опојних дрога) 
 
 (1) Евиденцију о овисницима о опојним дрогама и 

повременим уживаоцима опојних дрога који су након 

детоксикације у поступку одвикавања, односно којима је 

пружена помоћ, води орган, установа за детоксикацију или 

друга установа, вјерска заједница, удружење или друго 

правно или физичко лице које се стара или пружа помоћ 

овисницима. 
 (2) Лица из става (1) овог члана дужна су да као тајну 

чувају податке о лицу овиснику и повременом уживаоцу 

опојних дрога, његовом личном и породичном животу, 

садржају мјера и околностима пружања помоћи. Тајни 

подаци могу се открити само кад је то прописано законом и 

само у мјери неопходној за постизање циља ради којег је 

оправдано откривање тајне. Ти подаци не могу се користити 

у друге сврхе. 
 (3) Статистички подаци из става (1) овог члана 

достављају се установама за заштиту јавног здравља у Босни 

и Херцеговини, ентитетским министарствима надлежним за 

послове здравства, односно надлежном органу Дистрикта и 

Министарству цивилних послова по истеку сваког 

тромјесечја у календарској години, а Комисији за опојне 

дроге и Одјељењу за опојне дроге кад год је то потребно, а 

најмање двапут годишње. 
 (4) Обавеза чувања тајне важи за сва лица која сазнају 

податке из става (1) овог члана и лица која се тим подацима 

служе за израду извјештаја, научних и стручних 

истраживања, извјештавања или у другу сврху. 
 (5) Облик и садржај евиденције из става (1) овог члана 

прописује ентитетски министар надлежан за послове 

здравства, односно надлежни орган Дистрикта. 
 

Члан 77. 
(Евиденције које воде министарства, Агенција за 

лијекове и Сектор за царине Управе за индиректно 

опорезивање Босне и Херцеговине) 
 
 (1) Министарство безбједности води евиденцију о 

пријавама кривичних дјела и прекршаја у вези с опојним 

дрогама и о томе најмање двапут годишње извјештава 

Комисију за опојне дроге. 
 (2) Министарство правде Босне и Херцеговине води 

евиденцију о правоснажно осуђеним лицима за кривична 

дјела и прекршаје у вези с опојним дрогама, о извршавању 

казне затвора и других санкција и мјера према тим 

починиоцима и о томе најмање двапут годишње извјештава 

Комисију за опојне дроге и Одјељење за опојне дроге. 
 (3) Министарство финансија и трезора води евиденцију 

о одузетим количинама опојне дроге, новчаним средствима 

и другој имовини из недозвољеног промета опојних дрога и 

о томе најмање двапут годишње извјештава Комисију за 

опојне дроге и Одјељење за опојне дроге. 
 (4) Министарство цивилних послова води евиденцију о 

корисницима социјалне помоћи, овисницима и повременим 

уживаоцима опојних дрога и о томе најмање једанпут 

годишње извјештава Комисију за опојне дроге и Одјељење 

за опојне дроге. 
 (5) Агенција за лијекове води евиденцију о дозволама 

издатима по овом закону. 
 (6) Сектор за царине Управе за индиректно опорезивање 

Босне и Херцеговине води евиденцију о пријавама 

царинских прекршаја у вези с опојним дрогама и о томе 

најмање двапут годишње извјештава Комисију за опојне 

дроге и Одјељење за опојне дроге. 
 
ГЛАВА XI - ОВЛАШЋЕЊА У СПРОВОЂЕЊУ 
НАДЗОРА НАД ПРИМЈЕНОМ ЗАКОНА 
 

Члан 78. 
(Одговорни органи и инспекција) 

 
 (1) Управни надзор над спровођењем овог закона и 

прописа донијетих на основу овог закона обављају Агенција 

за лијекове, Министарство спољне трговине и економских 

односа, Министарство безбједности, Министарство 

цивилних послова, Министарство финансија и трезора, те 

надлежна ентитетска министарства, односно органи 

Дистрикта, свако у оквиру свог дјелокруга прописаног овим 

законом и другим прописима. 
 (2) Инспекцијски надзор над спровођењем овог закона 

обављају инспектори Агенције за лијекове и инспектори 

министарстава, односно органа из става (1) овог члана, у 

оквиру дјелокруга прописаног законом. 
 (3) У обављању дужности непосредног надзора над 

спровођењем овог закона и прописа донијетих на основу 

овог закона, органи из ст. (1) и (2) овог члана имају право и 

дужност да спроводе редовне инспекцијске контроле 

правних и физичких лица која се баве узгојем или прометом 

биљака из којих се може добити опојна дрога или 

производњом, посједовањем или прометом опојних дрога 

или прекурсора. 
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ГЛАВА XII - ПОСТУПАК С ОДУЗЕТИМ ОПОЈНИМ 
ДРОГАМА, БИЉКАМА И ПРЕКУРСОРИМА 
 

Члан 79. 
(Предаја или уништавање) 

 
 (1) Опојна дрога, психотропне супстанце, биљке из 

којих се може добити опојна дрога и прекурсори одузети на 

основу овог закона или другог прописа, који се могу 

законито употријебити као сировина или на други начин, 

биће предати на начин предвиђен одредбама закона које се 

односе на поступак продаје покретне имовине, правном лицу 

које има дозволу за производњу или промет супстанци 

разврстаних у табеле II, III и IV. 
 (2) Опојна дрога, психотропне супстанце и биљке из 

којих се може добити опојна дрога разврстане у Табелу I, а 

одузете на основу овог закона или другог прописа могу бити 

предате и лицима из чл. 66. до 68. овог закона, под условима 

које одређује министар безбједности уз претходно мишљење 

Агенције за лијекове. 
 (3) Средства остварена продајом из става (1) овог члана 

приход су предрачуна институција Босне и Херцеговине и 

међународних обавеза Босне и Херцеговине (у даљњем 

тексту: државни предрачун) намијењеног за спровођење 

мјера за сузбијање злоупотребе опојних дрога. 
 (4) Ако се опојна дрога, психотропна супстанца, биљка 

из које се може добити опојна дрога или прекурсор не могу 

законито употријебити, биће уништени. 
 (5) Одлуке из ст. (1) и (3) овог члана доноси орган који 

је донио одлуку о одузимању опојне дроге, психотропне 

супстанце, биљке или дијела биљке из које се може добити 

опојна дрога или прекурсора, по претходном мишљењу 
Агенције за лијекове. 
 (6) Орган из става (4) овог члана дужан је да води 

евиденцију о врсти и количини одузетих опојних дрога, 

психотропних супстанци, биљака из којих се може добити 

опојна дрога и прекурсора, те о правним лицима из става (1) 

овог члана којима су опојне дроге, психотропне супстанце, 

биљке или прекурсори предате и уз коју накнаду. 
 (7) Подаци из евиденције из става (5) овог члана, 

достављају се Агенцији за лијекове, Комисији за опојне 

дроге и Одјељењу за опојне дроге, а за прекурсоре и 

Министарству спољне трговине и економских односа, 

једном годишње или на захтјев тих органа. 
 

Члан 80. 
(Комисија пред којом се обавља уништавање) 

 
 (1) Уништавање опојне дроге, психотропне супстанце, 

биљке из које се може добити опојна дрога и прекурсора 

обавља се пред комисијом од пет чланова које именује 

Савјет министара. 
 (2) Комисију за уништавање из става (1) овог члана чине 

по један представник Комисије за опојне дроге, 

Министарства безбједности, Агенције за лијекове, 

Министарства правде и Министарства финансија и трезора. 
 (3) Комисија за уништавање из става (1) овог члана 

подноси Савјету министара тромјесечни извјештај о свом 

раду. 
 

Члан 81. 
(Правилник о чувању и уништавању одузете опојне 

дроге, психотропних супстанци, биљака из којих се може 

добити опојна дрога и прекурсора) 
 
 Савјет министара Правилником о чувању и уништавању 

одузете опојне дроге, психотропних супстанци, биљака из 

којих се може добити опојна дрога и прекурсора одређује 

гдје се чува одузета опојна дрога, психотропне супстанце, 

биљке из којих се може добити опојна дрога и прекурсори, 

као и поближе начин чувања и поступања с одузетом 

опојном дрогом, психотропним супстанцама, биљкама из 

којих се може добити опојна дрога и прекурсора, те њиховог 

уништавања. 
 

Члан 82. 
(Финансијска средства за уништавање) 

 
 Финансијска средства за уништавање опојне дроге, 

психотропних супстанци, биљака из којих се може добити 

опојна дрога и прекурсора обезбјеђују се у државном 

предрачуну. 
 
ГЛАВА XIII - ПРЕКРШАЈНЕ ОДРЕДБЕ 
 

Члан 83. 
(Повреде одредаба чл. 25, 28, 30, 35. и 55. овог закона) 

 
 (1) Новчаном казном у износу од 30.000 КМ до 100.000 

КМ казниће се за прекршај правно лице ако: 
 1. узгаја конопљу без дозволе министра спољне 

трговине и економских односа (члан 25. став (2)), или не 

обавијести полицију или локални орган надлежан за послове 

пољопривредне инспекције, о свакој околности која указује 

на сумњу да је конопља или дио конопље употријебљен или 

би могао бити употријебљен за неовлашћену производњу 

опојних дрога (члан 25. став (6)); 
 2. производи или ставља у промет супстанце и биљке 

разврстане у табеле II и III или њихове препарате без 

дозволе за производњу и промет таквих супстанци, биљака 

или препарата, или ако ту дјелатност обавља без испуњавања 

услова прописаних за правна лица која производе лијекове 

(члан 28. став (1)); 
 3. производи или ставља у промет супстанце и биљке 

разврстане у табеле II и III или њихове препарате без 

дозволе за употребу постројења и просторије (члан 30); 
 4. обавља увоз, извоз, или транзит супстанци или 

биљака разврстаних у табеле II и III или њихових препарата 

без дозволе Управног одбора Агенције за лијекове (члан 35. 

став (1)); 
 5. обавља транзит супстанци разврстаних у табеле II, III 

и IV на основу прописане извозне или увозне дозволе или 

дозволе за транзит односно потврде да за транзит дозвола 

није потребна (члан 55. став (1)), или ако током транзита 

дође до измјене природе супстанце или биљке, оригиналног 

паковања или печата или ако је током транзита пошиљка 

изложена утицајима који могу измијенити природу 

супстанце или биљке (члан 55. став (4)). 
 (2) За прекршаје из става (1) овог члана казниће се и 

одговорно лице у правном лицу новчаном казном у износу 

од 5.000 КМ до15.000 КМ. 
 (3) За прекршаје из става (1) тачке 1. до 7. и тачке 10. 

овог члана казниће се физичко лице новчаном казном у 

износу од 5.000 КМ до 10.000 КМ. 
 

Члан 84. 
(Повреде одредаба чл. 42, 43, 46. и 66. овог закона) 

 
 (1) Новчаном казном у износу од 20.000 КМ до 50.000 

КМ казниће се за прекршај правно лице ако: 
 1. производи или ставља у промет прекурсоре без 

регистрације за обављање такве дјелатности или без дозволе 

министра спољне трговине и економских односа (члан 42. 

став (1)); 
 2. обавља увоз, извоз или транзит прекурсора без 

дозволе министра спољне трговине и економских односа 

(члан 43. став (1)), а за прекурсоре који су лијекови или 

отрови без дозволе Управног одбора Агенције за лијекове 
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(члан 43. став (2)) или ако није технички опремљено и 

регистровано за обављање те дјелатности; 
 3. поступи супротно одредби члана 46. овог закона; 
 4. у сврхе медицинског или научног истраживања узгаја, 

производи, набавља, увози, посједује и употребљава 

супстанце и биљке разврстане у табеле I, II и III или њихове 

препарате без дозволе Агенције за лијекове, или ако ту 

дјелатност обавља без испуњавања прописаних услова (члан 

66. став (1)). 
 (2) За прекршаје из става (1) овог члана казниће се и 

одговорно лице у правном лицу новчаном казном у износу 

од 3.000 КМ до 10.000 КМ. 
 (3) За прекршаје из става (1) овог члана казниће се 

физичко лице новчаном казном у износу од 3.000 КМ до 

7.000 КМ. 
 
 

Члан 85. 
(Повреде одредаба чл. 4, 26, 36, 37, 62. и 63. овог закона) 

 
 (1) Новчаном казном у износу од 10.000 до 20.000 КМ 
казниће се за прекршај правно лице ако: 
 1. посједује опојну дрогу или биљку или дио биљке из 

које се може добити опојна дрога супротно члану 4. ставу (1) 

овог закона; 
 2. посједује средство за производњу опојне дроге 

супротно члану 4. ставу (2) овог закона; 
 3. оглашава производњу, промет, посједовање или 

употребу опојне дроге или рекламира опојну дрогу на било 

који начин, супротно члану 4. ставу (5) овог закона; 
 4. не пријави пољопривредној инспекцији мак који није 

намијењен производњи опојне дроге најкасније у року од 30 

дана од дана сјетве (члан 26. став (3)), или не обавијести 

полицију и локални орган надлежан за послове 

пољопривредне инспекције о свакој околности која указује 

на сумњу да је мак или дио те биљке употријебљен или би 

могао бити употријебљен за производњу опојних дрога (члан 

26. став (5)), или ако преостале дијелове биљке (макова 

слама) који могу служити за производњу опојне дроге не 

уништи одмах по убирању биљке (члан 25. став (6)); 
 5. не запакује или не означи супстанце разврстане у 

табеле II и III, те њихове препарате прије њиховог стављања 

у промет, на начин прописан у члану 36. овог закона; 
 6. посједује или набавља, као здравствена или 

ветеринарска установа из члана 37. става (1) тачке а) и б) 

овог закона, супстанце разврстане у табеле II и III или 

њихове препарате не испуњавајући прописане услове (члан 

37. став (4)); 
 7. прописно не документује радње стављања у промет 

супстанци и биљака разврстаних у табеле II, III и IV (члан 

62. став (1)), или ако прописане исправе не чува најмање пет 

година (члан 62. став (3)); 
 8. не достави органу који је издао дозволу за увоз или 

извоз тромјесечни извјештај о количинама сваке супстанце и 

сваког препарата који су увезени или извезени, уз навођење 

државе поријекла и државе одредишта, најкасније 15 дана по 

завршетку сваког тромјесечја, а бави се дјелатношћу 

производње или промета супстанци или биљака разврстаних 

у табеле II, III и IV (члан 63. став (1)); или ако органу који је 

издао дозволу за обављање дјелатности не достави извјештај 

за претходну календарску годину, прописаног садржаја, 

најкасније до 15. фебруара текуће године (члан 63. став (2)). 
 (2) За прекршаје из става (1) овог члана казниће се и 

одговорно лице у правном лицу новчаном казном у износу 

од 2.000 КМ до 7.000 КМ. 
 (3) За прекршаје из става (1) овог члана казниће се 

физичко лице новчаном казном у износу од 1.000 КМ до 

3.000 КМ. 
 
 

Члан 86. 
(Повреде одредаба чл. 32, 33, 42, 58, 60, 67, 71, 74, 75. и 76. 

овог закона) 
 
 (1) Новчаном казном у износу од 5.000 КМ до 15.000 

КМ казниће се за прекршај правно лице ако: 
 1. држи веће количине супстанци или биљака 

разврстаних у табеле II и III или њихових препарата од оних 

које су му потребне за уредно одвијање пословања (члан 32. 

став (1)) или држи веће количине тих суистанци, биљака или 

препарата од оних које су му одређене у календарској 

години (члан 32. став (2)); 
 2. произведе веће количине супстанци разврстаних у 

табеле II и III или њихових препарата од оних које су му 

дозвољене да произведе (члан 33); 
 3. не обавијести полицију о свакој околности која 

указује на сумњу да је прекурсор употријебљен или би могао 

бити употријебљен за неовлашћену производњу опојних 

дрога, а бави се производњом или прометом прекурсора 

(члан 42. став (6)); 
 4. ако обавља пренос лијека који садржи супстанцу 

разврстану у табеле II и III, а намијењен је пружању хитне 

медицинске помоћи на пловном објекту или летјелици у 

међународном саобраћају у количинама неопходним за ту 

сврху, а да уз исправе о упису транспортног средства не 

постоји дозвола за посједовање одређене врсте и количине 

лијека коју је издао надлежни орган државе уписа, или ако 

обавља такав пренос ван оквира постојеће дозволе (члан 58); 
 5. не чува опојне дроге, психотропне супстанце или 

прекурсоре у посебним просторијама у којима се не 

складиште остали производи, или у сефовима с посебним 

ључевима, на мјестима на којима неовлашћена лица немају 

приступ (члан 60. тачка б); 
 6. не води овјерену евиденцију опојних дрога, 

психотропних супстанци или прекурсора из члана 60. тачка 

ц); 
 7. посједује узорке супстанци или биљака разврстаних у 

табеле I, II и III, те њихових препарата у сврхе обављања 

наставе и стручног образовања, судске медицине и анализе 

или дресуре животиња за откривање опојних дрога, без 

дозволе Агенције за лијекове, или ако с тим узорцима не 

поступа на прописан начин (члан 67); 
 8. не обавијести полицију о свакој околности која 

изазива сумњу у законитост поступања у вези с опојном 

дрогом коју сазна у обављању своје дјелатности, одмах по 

сазнању (члан 71. ст. (1) и (2)); 
 9. не води прописане евиденције или их води нетачно, 

неуредно или са закашњењем, или не достави прописане 

податке надлежном министарству (чл. 74. и 75)); 
 10. неовлашћено открије податак који је тајан (члан 76. 

став (2)). 
 (2) За прекршаје из става (1) овог члана казниће се и 

одговорно лице у правном лицу новчаном казном у износу 

од 3.000 КМ до 6.000 КМ. 
 (3) За прекршаје из става (1) овог члана казниће се 

физичко лице новчаном казном у износу од 2.000 КМ до 

5.000 КМ. 
 

Члан 87. 
(Повреда одредбе члана 72. овог закона) 

 
 Новчаном казном у износу од 6.000 КМ до 10.000 КМ 
казниће се за прекршај физичко лице ако стављањем у 

храну, пиће или на други начин другог излаже дјеловању 

опојне дроге, осим за сврхе прописаног лијечења (члан 72). 
 

Члан 88. 
(Повреда одредаба члана 71. овог закона) 
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 Новчаном казном у износу од 3.000 КМ до 10.000 КМ 
казниће се за прекршај физичко лице ако при учествовању у 

преносу, достави или превозу лица и ствари, у случају сумње 

да је поступљено противно одредбама овог закона, одмах не 

обавијести полицију (члан 71. ст. (2) и (3)). 
 
 

Члан 89. 
(Повреде одредаба члана 57. овог закона) 

 
 Новчаном казном у износу од 1.500 КМ до 3.000 КМ 
казниће се за прекршај службено или одговорно лице у 

царинарници ако: 
 1. не означи датум и мјесто царињења на дозволи из 

члана 35. овог закона за увоз, извоз или транзит супстанци 

или биљака (члан 57. став (1)); 
 2. не достави примјерак или копију дозволе органу који 

је дозволу издао и Одјељењу за опојне дроге у року од осам 

дана од царињења (члан 57. став (2)); 
 3. не утврди, у случају транзита супстанци или биљака, 

врсту и количину супстанци, биљака или њихових препарата 

за сваку пошиљку, или не означи на царинској исправи 

државу поријекла пошиљке и државу одредишта пошиљке, 

или одмах о пошиљци не извијести Одјељење за опојне 

дроге (члан 57. став (3)). 
 
 

Члан 90. 
(Повреде одредаба чл. 40. и 73. овог закона) 

 
 Новчаном казном у износу од 300 КМ до 3.000 КМ 
казниће се за прекршај физичко лице ако: 
 1. посједује при преласку државне границе лијек који 

садржи психотропну супстанцу разврстану у табеле II и III 

без медицинске документације или у количини већој од 

неопходне за личну употребу у трајању највише до седам 

дана (члан 40. став (1)); 
 2. посједује при преласку државне границе, а налази се 

на супституцијској терапији болести овисности или 

симптоматској терапији у терминалној фази малигних 

болести, лијек који садржи супстанцу разврстану у табеле II 

и III, без медицинске документације или у количини већој од 

неопходне за личну употребу у трајању највише до 15 дана 

(члан 40. став (2)); 
 3. не пријави царини назив и количину лијека из члана 

37. ст. (1) и (2) овог закона приликом преласка државне 

границе (члан 40. став (3)); 
 4. одложи или остави употријебљене игле или шприце 

ван мјеста која су посебно одређена за те сврхе, у складу с 

прописима који важе за поступање с опасним отпадом (члан 

73.). 
 
 

Члан 91. 
(Заштитне мјере) 

 
 (1) Опојна дрога, психотропна супстанца, биљка или 

дијелови биљке из које се може добити опојна дрога и 

прекурсор те средство за производњу опојне дроге из чл. 83. 

до 90. овог закона, биће одузета. 
 (2) За прекршаје прописане овим законом (чл. 83. до 90), 

уз заштитну мјеру одузимања предмета из става (1) овог 

члана, могу се изрећи сљедеће заштитне мјере: 
 а) забрана обављања дјелатности; 
 б) обавезно лијечење од овисности о опојној дроги. 
 (3) Заштитне мјере из става (2) тачке а) и б) овог члана 

могу се изрећи у трајању од три мјесеца до једне године, 

рачунајући од дана правоснажности одлуке којом је 

заштитна мјера изречена. 
 

ГЛАВА XIV - ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 
 

Члан 92. 
(О Комисији за сузбијање злоупотребе опојних дрога) 

 
 (1) Савјет министара ће основати Комисију за опојне 

дроге из члана 8. (Комисија и Одјељење за сузбијање 

злоупотребе опојних дрога) овог закона у року од мјесец 

дана од дана његовог ступања на снагу. Комисија за опојне 

дроге ће у даљњем рокуод 30 дана донијети правилник о 

свом раду. 
 (2) До оснивања Комисије за опојне дроге, послове из 

дјелокруга те комисије предвиђене овим законом, а посебно 

достављање извјештаја и података међународним тијелима, 

обавља Министарство цивилних послова. 
 

Члан 93. 
(О Одјељењу за сузбијање злоупотребе опојних дрога) 

 
 (1) Министарство безбједности основаће Одјељење за 

опојне дроге из члана 8. (Комисија и Одјељење за сузбијање 

злоупотребе опојних дрога) овог закона у року од мјесец 

дана од дана његовог ступања на снагу. 
 (2) До оснивања Одјељења за опојне дроге, послове из 

његовог предвиђене овим законом обавља Министарство 

безбједности. 
 

Члан 94. 
(О Државној стратегији и о Државном акционом плану 

борбе против злоупотребе опојних дрога) 
 
 (1) Савјет министара израдиће Приједлог државне 

стратегије надзора над опојним дрогама, спречавања и 

сузбијања злоупотребе опојних дрога у Босни и 

Херцеговини у року од шест мјесеци од дана ступања на 

снагу овог закона. 
 (2) Савјет министара донијеће Државни акциони план 

борбе против злоупотребе опојних дрога у року од осам 

мјесеци од дана ступања на снагу овог закона. 
 

Члан 95. 
(Прва листа опојних дрога, психотропних супстанци, 

биљака из којих се може добити опојна дрога и 

прекурсора) 
 
 Изузетно од одредбе члана 16. (Листа опојних дрога, 

психотропних супстанци, биљака из којих се може добити 

опојна дрога и прекурсора) става (1) овог закона, прву листу 

опојних дрога, психотропних супстанци, биљака из којих се 

може добити опојна дрога и прекурсора, предвиђену овим 

законом, доноси Парламентарна скупштина Босне и 

Херцеговине, заједно са доношењем овог закона. 
 

Члан 96. 
(Прелазна одредба за дужности и послове повјерене овим 

законом Агенцији за лијекове) 
 
 (1) Дужности и послове повјерене овим законом 

Агенцији за лијекове до њеног оснивања обављаће 

Министарство цивилних послова. 
 (2) Дужности и послове повјерене овим законом 

Управном одбору Агенције за лијекове до оснивања те 

агенције обавља министар цивилних послова. 
 (3) Изузетно од одредаба члана 6. (Процјене годишњих 

потреба опојних дрога) овог закона, процјена годишњих 

потреба опојних дрога које се смију произвести и које се 

смију ставити у промет на територији Босне и Херцеговине 

за текућу календарску годину утврдиће се на подесан начин 

који одреди министар цивилних послова уз консултације са 
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ентитетским министрима надлежним за послове здравства и 

надлежним органима Дистрикта. 
 

Члан 97. 
(Прописи за спровођење) 

 
 (1) У случају да овај закон предвиђа да надлежни 

министар донесе прописе за спровођење овог закона, 

надлежни министар донијеће те прописе у року од три 

мјесеца од дана ступања на снагу овог закона. 
 (2) У случају да овај закон предвиђа да Управни одбор 

Агенције за лијекове донесе прописе за спровођење овог 

закона, ти прописи биће донесени у року од шест мјесеци од 

ступања на снагу овог закона. 
 (3) Канцеларија за ветеринарство Босне и Херцеговине 

утврдиће листу из члана 41. (Употреба психотропних 

супстанци за хватање животиња) овог закона, те одредити 

услове употребе психотропних супстанци за хватање 

животиња у року од три мјесеца од дана ступања на снагу 

овог закона. 
 

Члан 98. 
(Обавеза правних и физичких лица на усклађивање 

дјелатности с овим законом) 
 
 Правна и физичка лица која на територији Босне и 

Херцеговине обављају дјелатности уређене овим законом 

дужна су да обављање те дјелатности ускладе с овим 

законом у року од шест мјесеци од дана његовог ступања на 

снагу. 
 

Члан 99. 
(Престанак важења одредаба других закона) 

 
 (1) Ступањем на снагу овог закона престају да важе 

одредбе закона у Федерацији Босне и Херцеговине, 

Републици Српској и Брчко Дистрикту Босне и 

Херцеговине, које уређују питања из члана 2. тач. 2, 3. и 4. 

овог закона. 
 (2) Одговарајући закони и други прописи у Федерацији 

Босне и Херцеговине, Републици Српској и Брчко 

Дистрикту Босне и Херцеговине биће усклађени с овим 

законом у року од годину дана од његовог ступања на снагу. 
 

Члан 100. 
(Прописи који се примјењују у прелазном периоду) 

 

 До ступања на снагу прописа за спровођење из члана 97. 

(Прописи за спровођење), примјењују се прописи донесени 

на основу закона из члана 99. (Престанак важења одредаба 

других закона) овог закона, ако нису у супротности с 

одредбама овог закона. 
 

Члан 101. 
(Лица овлашћена за обављање дјелатности према 

пријашњим прописима) 
 
 Правна и физичка лица из члана 98. (Обавеза правних и 

физичких лица на усклађивање дјелатности с овим законом) 

које се баве узгојем, производњом и прометом опојних 

дрога, психотропних супстанци, биљака из којих се може 

добити опојна дрога, те прекурсора, на основу дозволе 

надлежног ентитетског министра, односно надлежног органа 

Дистрикта, издате на основу закона из члана 99. (Престанак 

важења одредаба других закона) става (1), односно прописа 

из члана 100. (Прописи који се примјењују у прелазном 

периоду), могу наставити своју регистровану дјелатност под 

условима из члана 98. овог закона. 
 

Члан 102. 
(Достављање прописа генералном секретару Уједињених 

нација) 
 
 Министарство иностраних послова доставиће 

генералном секретару Уједињених нација текст овог закона 

у року од осам дана од дана његовог ступања на снагу. 

Текстове других примјењивих прописа, Министарство 

иностраних послова доставља генералном секретару 

Уједињених нација у року од осам дана од дана њиховог 

ступања на снагу. 
 

Члан 103. 
(Ступање на снагу овог закона) 

 
 Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у ''Службеном гласнику БиХ''. 
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