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VLADA REPUBLIKE HRVATSKE 

 

Zagreb, 25. travnja 2019. 

__________________________________________________________________________ 

PREDLAGATELJ: Ministarstvo zdravstva 

__________________________________________________________________________ 

PREDMET: Verifikacija odgovora na zastupničko pitanje Ranka Ostojića, u vezi s 

primjenom indijske konoplje i kanabinoida u medicinske svrhe 

__________________________________________________________________________ 
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Zagreb,     

                   

 

      PREDSJEDNIKU HRVATSKOGA SABORA 

 

 

Predmet: Zastupničko pitanje Ranka Ostojića, u vezi s primjenom indijske konoplje i 

kanabinoida u medicinske svrhe - odgovor Vlade  

 

  Zastupnik u Hrvatskome saboru, Ranko Ostojić, postavio je, sukladno s člankom 

140. Poslovnika Hrvatskoga sabora (Narodne novine, br. 81/13, 113/16, 69/17 i 29/18), 

zastupničko pitanje u vezi s primjenom indijske konoplje i kanabinoida u medicinske svrhe. 

   

  Na navedeno zastupničko pitanje Vlada Republike Hrvatske, daje sljedeći odgovor: 

 

  Republika Hrvatska je još 2015. godine, izmjenama Pravilnika o mjerilima za 

razvrstavanje lijekova te o propisivanju i izdavanju lijekova na recept (Narodne novine, br. 

86/13, 90/13 - ispravak, 102/14, 107/15 i 72/16) omogućila legalnu primjenu i dostupnost 

gotovih lijekova i pripravaka na bazi kanabisa, pacijentima oboljelima od multiple skleroze, 

karcinoma, određenih najtežih oblika epilepsije i AIDS - a. Gotovi lijekovi i pripravci na bazi 

kanabisa u obliku uljne otopine dostupni su od 2015. godine na hrvatskom tržištu i izdaju se u 

ljekarnama na recept izabranog liječnika u primarnoj zdravstvenoj zaštiti, temeljem preporuke 

liječnika specijalista.  

 

  Vezano uz sazivanje sjednice Povjerenstva za analizu i preporuke primjene 

indijske konoplje/kanabinoida u medicinske svrhe, pri Ministarstvu zdravstva imenovano je u 

siječnju 2019. godine novo Povjerenstvo za primjenu konoplje u medicinske svrhe čija je 

zadaća analizirati i evaluirati primjenu konoplje u medicinske svrhe, koje je otpočelo s radom. 

 

  Pripravci ulja na bazi kanabisa niti u Europskoj uniji, niti u drugim državama 

nisu registrirani kao lijekovi, već su isključivo pomoćna sredstva koja samo ublažavaju 

simptome pojedinih bolesti, a ne liječe uzroke bolesti, te stoga nisu uvršteni u listu lijekova 

Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje i pacijenti ih sami plaćaju. U tijeku je postupak 

uvoza novih količina gotovih pripravaka ulja na bazi kanabisa za opskrbu hrvatskog tržišta i to 

po povoljnijoj cijeni za pacijente. 

 

  Također, Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o suzbijanju zlouporabe 

droga (Narodne novine, broj 39/19), koji je donesen na 11. sjednici Hrvatskoga sabora 5. travnja 

2019. godine, omogućit će se uzgoj i proizvodnja konoplje u medicinske svrhe. Odobrenje za 

uzgoj konoplje u medicinske svrhe Ministarstvo zdravstva izdavat će samo pravnim osobama 

koje imaju proizvodnu dozvolu Agencije za lijekove i medicinske proizvode, za proizvodnju 

lijeka ili djelatne tvari sukladno Zakonu o lijekovima (Narodne novine, br. 76/13, 90/14 i 

100/18). Navedenom odredbom lijekove i pripravke na bazi kanabisa namjerava se učiniti 

dostupnijima pacijentima u Republici Hrvatskoj. 



 

 

 

  Eventualna potrebna dodatna obrazloženja u vezi s pitanjem zastupnika dat će 

prof. dr. sc. Milan Kujundžić, dr. med., ministar zdravstva. 

 

                      

                 PREDSJEDNIK 

 

 

           mr. sc. Andrej Plenković 
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VLADI REPUBLIKE HR VA TSKE

U prilogu dostavljam zastupničko pitanje Ranka Ostojiča, zastupnika u 
Hrvatskom saboru, postavljeno sukladno članku 140. Poslovnika Hrvatskoga sabora.

Molim odgovorite na postavljeno zastupničko pitanje, sukladno odredbi članka 
142. stavka 1. Poslovnika Hrvatskoga sabora, u roku od 30 dana od dana kada je pitanje 
dostavljeno.

PREDSJEDNIK

Gordan Jandroković
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Zagreb, 6. veljače 2019.

PREDSJEDNIKU HRVATSKOGA SABORA

Predmet: Zastupničko pitanje za mr. sc. Andreja Plenkovića,
predsjednika Vlade Republike Hrvatske

Na temelju članka 140. Poslovnika Hrvatskoga sabora upućujem zastupničko 
pitanje za mr. sc. Andreja Plenkovića, predsjednika Vlade RH.

Zašto već dvije godine nije sazvana sjednica Povjerenstva za analizu i 
preporuke primjene indijske konolje/kanabinoida u medicinske svrhe?

Hoće li lijekovi na bazi medicinskog kanabisa biti uvršteni na listu 
odobrenih lijekova HZZO-a ?

Hoće li se razmotriti izmjena Pravilnika koji omogućuje propisivanje 
lijekova na bazi medicinskog kanabisa te izmjena preporuka za primjenu 
i smjernica za doziranje ovog lijeka?

Obrazloženje:
Povjerenstvo za analizu i preporuke primjene indijske konoplje i kanabinoida u 

medicinske svrhe koje je osnovano u siječnju 2015. godine bavilo se mogućnosti 
primjene indijske konoplje, odnosno kanabinoida kod teško oboljelih kojima takva 
terapija može pomoći u liječenju. Temeljem zaključka Povjerenstva, Ministarstvo 
zdravstva donijelo je Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o mjerilima za 
razvrstavanje lijekova te o propisivanju i izdavanju lijekova na recept (NN 107/2015, u 
daljnjem tekstu; Pravilnik) kojim je u RH omogućeno propisivanje i primjena lijekova 
na bazi konoplje, u svrhu ublažavanja tegoba kod multiple skleroze, karcinoma, 
epilepsije i AIDS-a. Pored toga. Povjerenstvo je donijelo odluku da je potrebno u 
redovitim vremenskim periodima (od 6 do 12 mjeseci) razmatrati nove znanstvene 
dokaze te, u slučaju da se dođe do novih spoznaja, predložiti nadopune ili izmjene 
postojećih dokaza. Unatoč tome, sjednice Povjerenstva nisu se održavale u proteklih 
dvije godine budući da nadležni ministar Nakić te, nakon njega, ministar Kujundžić 
nisu sazvali prvu sjednicu te osigurali daljnji rad Povjerenstva.

lako je uporaba medicinskog kanabisa zakonski omogućena, ovi pripravci nisu 
cjenovno dostupni u RH, a HZZO ih ne subvencionira, pa se oboljeli okreću



nezakonitim rješenjima kao što je kupovina na crnom tržištu te uzgoj marihuane čime 
se izlažu kaznenom progonu, kao što je to bio slučaj s Huanitom Luksetičem za čiji 
problem je javnost saznala putem medija.

Također, od početka uporabe medicinskog kanabisa u RH, svjedočili smo da u 
određenim razdobljima lijek nije bilo moguće pronaći u ljekarnama. Naime, cijela 
jedna pošiljka pripravaka koja je uvezena nije bila ispravna, dok je kod druge pošiljke 
istekao rok trajanja, zbog čega se morala povući s tržišta i uništiti.

Prema prigovorima oboljelih, dopuštene jačine i doze pripravaka s 
medicinskim kanabisom nisu dostatne za ublažavanje njihovih tegoba. Također, 
navedeni lijek je neosnovano ograničen na preusko područje primjene, odnosno 
raspon medicinskih stanja za koje ga je moguće propisati je premali, a u RH ne 
postoji gotovo nikakav izbor preparata.

Sve navedeno ukazuje da je potrebno ponovno uspostaviti rad Povjerenstva te 
urediti pitanje hoće li HZZO subvencionirati medicinski kanabis ili će se stvoriti uvjeti 
za sniženje cijena lijeka putem konkurencije, legaliziranja vlastite sadnje ili 
omogućavanja proizvodnje medicinskog kanabisa u RH. Isto tako, potrebno je 
preispitati postojeće preporuke Ministarstva zdravstva za primjenu medicinskog 
kanabisa i smjernice za doziranje istog te povesti ozbiljnu raspravu o području 
primjene i ovlaštenicima za propisivanje ove vrste terapije.

Slijedom navedenog, u interesu cjelokupne javnosti, a posebice teško oboljelih 
osoba kojima su ova pitanja životno značajna i podrazumijevaju žurnost, molim 
odgovor na navedena pitanja.

zastupnik

^ Ostojić
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