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Поштовани, 
 
Обраћам Вам се као надлежном државном органу Републике Србије као представник 
Друштва за борбу против наркоманије – Београд (Anti-Drugs Association / ADA) у вези 
са заседањем УН Комисије за наркотичке дроге, које ће се одржати у Марту 2009. 
године. Ја сам председник наведене организације, која је учествовала у пројекту Beyond 
2008 – Глобалне консултације невладиних организација у вези са специјалним 
заседањем Генералне скупштине Уједињених нација (UNGASS) o недопуштеним 
дрогама 1998 – 2008. Овај историјски труд, који је предводио Vienna NGO Committee 
довео је у Беч у Аустрији преко 900 представника из 145 земаља, и кроз 13 регионалних 
консултација (од којих је једна одржана у Београду), наш резултат су усвајање глобалне 
декларације и резолуције на форуму који је одржан у UN Office on Drugs and Crime – 
Vienna International Centre, од 7. до 9. Јула 2008. године. Додатне информације о 
Beyond 2008 можете пронаћи на web адресама www.vngoc.org, 
http://www.unodc.org/unodc/en/ngos/beyond2008.html, и www.stopdrogama.org.  
 
Декларација и три Резолуције (у прилогу) и реално нуде одређене препоруке за државе 
чланице Уједињених нација, УН Комисију за наркотичке дроге, UN Office on Drugs and 
Crime, Међународни одбор за контролу опојних дрога (INCB), као и свим невладиним 
организацијама које раде у овом сектору. Како су наведена Декларација и резолуције 
већ дистрибуирани у УН и званично у документацији УН Комисије за наркотичке 
дроге, ми би смо ценили да Ви као представник надлежног државног органа Републике 
Србије, учествујете у припреми Политичке декларације у УН Комисији за наркотичке 
дроге која ће бити донета у марту 2009. године. У конкретном случају, желимо да 
осигурамо да се превенција злоупотребе дрога и третман зависника уврсте у политичку 
декларацију коју ће донети УН Комисија за наркотичке дроге. 
 
На подручју превенције, редукције, контроле и сузбијања злоупотребе дрога постоје 
често идеолошке разлике које ометају напредак, Beyond 2008 декларација са 
резолуцијама представља консензусни документ које су донеле невладине организације 
које се баве проблемима дрога и које имају различиту стручност и приступе овом 
проблему. Beyond 2008 је сигуран допринос решавању проблема дрога у будућности и 
гаранција за рад наших држава на тим проблемима. 
 
 



 
 
Остајем Вам на располагању као и наши чланови уколико желите да разговарамо или 
појаснимо декларацију и резолуције донете на Beyond 2008, као и за друге дискусије у 
вези са проблемима дрога у Републици Србији и нашој домаћој политици о дрогама. 
 
Копија писма се шаље и господину Дејвиду Турнеру на маил dturner@vngoc.org. 
 
П.С. Због мог тренутног рада на пројекту за нашу дијаспору у Цириху – Швајцарска, 
молим да ме у случају потребе контактирате на телефон број: +41 76 281 86 96 или e-
mail: info@stopdrogama.org.  
 
Желимо Вам срећне празнике и много успешног рада у 2009. години.  
 
С поштовањем. 
 
 
 
 

ПРЕДСЕДНИК ДРУШТВА 
Бојан М. Илић, с.р. 

 


