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РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

НАРОДНА СКУПШТИНА 

НАРОДНИ ПОСЛАНИК 

Горан Чабради – Зелена странка 

26. фебруар 2019. године 

Б е о г р а д 

 

ПРЕДЛОГ 

ПРЕДСЕДНИЦИ ВЛАДЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ 

Г-ЂИ АНИ БРНАБИЋ 

 

 

Поштована госпођо Брнабић, 

 

Полазећи од чињенице да је Србија правно уређена земља у којој Влада, Председник и 

Народна скупштина представљају кључне институције које се залажу за побољшавање 

квалитета живота грађана Србије, дужан сам да Вас као народни посланик, ког су на 

изборима бирали грађани, обавестим да у Републици Србији постоји велики број грађана, 

оболелих од тешких малигних и других болести којима конвенционални начини лечења 

недовољно помажу у излечењу, а уједно их државни органи Србије третирају као 

криминалце.   

 

Савремено здравство развијеног света засновано је на премиси да је добра здравствена 

услуга само она услуга која пацијенту омогућава да се што пре врати нормалном животу. 
Зато Вам се обраћам с молбом да, као председница Владе, чији је рад, како сами кажете, 

заснован на савременим погледима на свет и прагматичним решењима, размотрите наш 

захтев да Скупштини Србије, као Владин предлог, упутите предлог Измена и допуна 

Закона о здравственој заштити који је припремила Зелена странка, како би се особама 

оболелим од тешких малигних, и других болести омогућило да се лече дериватом уља 

канабиса.  

 

Такође Вас молим да својим ауторитетом утичете да се у Кривични законик унесу измене 

које коришћење деривата уља канабиса за лечење тешких болести, уз валидну лекарску 
документацију, не би могло бити третирано као кривично дело поседовања опојних дрога.  
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Поред бројних истраживања спроведених у свету, постоје и бројна позитивна искуства 

великог броја пацијената која сва заједно указују на бројне бенефите лечењем деривата 

уља канабиса. 

 

Будући да је Србија кандидат за чланство у Европској унији, и да је Ваша Влада 

посвећена том циљу, дужан сам да Вас информишем да је Европски парламент на 

седници од 15.02.2019. године подржао употребу канабиса у медицинске сврхе. Такође, 

сличну препоруку издала је и Светска здравствена организација.  

 

На основу те препоруке више десетина земаља у свету, попут Немачке, Италије, 

Аустрије, Чешке, Шпаније, Португалије, Велике Британије, Македоније, Француске, 

Норвешке, Финске, итд., дозвољавају лечење дериватом уља канабиса, оболелима од 

тешких болести, попут мултипла склерозе, Хепатитиса Ц, АИДС-а, разних облика 

карцинома,...  

 

Оно, што је веома спорно у свему томе јесте чињеница да се поседовање и најмање 

количине канабиса у нашој земљи сматра кривичним делом, док је у већини других 
земаља, поседовање мале количине канабиса дозвољено или се само прекршајно 

кажњава. Предлог Закона о легализацији деривата уља канабиса у медицинске сврхе сам 

већ поднео овом саставу Скупштине и на моје велико разочарање, тај Закон није 

прихваћен. Неупућеност, незаинтересованост, фармацеутске интересне и лобистичке 

групе, недозвољавање изношења другог мишљења, или који је већ разлог неприхватања 

овог Закона, овог тренутка стављам по страни. Моја борба да се тим људима помогне ће 

се наставити докле год имам законске и све друге правно-формалне могућности да то 

чиним. 

 

Имали смо пре неколико дана пример у Хрватској да је хрватска председница 

помиловала грађанина Хрватске, дан након што му је изречена казна за кривично дело 

поседовања канабиса.  

 

Поштована председнице Владе, грађанима којима је тешким обољењима угрожен живот 
не треба помиловање. Њима не треба да, поред страха за живот услед болести, страхују 
и за своју будућност и част, јер постоји могућност да због коришћења лека буду ухапшени 

и послати у затвор.  

 

Поштована председнице Владе Србије, наши суграђани, уместо милости, имају право да 

им се омогући да живе слободно и лече се слободно.  

 

Устав Републике Србије, у члану 24 каже „Људски живот је неприкосновен“, а Закон о 

правима пацијената, у делу Право на пристанак, у члану 15, каже: „Пацијент има право да 

слободно одлучује о свему што се тиче његовог живота и здравља, осим у случајевима 

када то директно угрожава живот и здравље других лица.“.  



 

Католичка порта 2, Нови Сад 

021/662 33 45 

Краља Милана 22/II, Београд 

011/2642 444 

ПИБ 108789043 

МБ  08950334  

Зелена странка, Католичка порта 2, 21000 Нови Сад                  021/6623 345                                            www.zelenastranka.rs                                                   

 

Управо зато Вас молим, као републички посланик и председник Зелене странке, која се 

од свог оснивања залаже за људска права, да ме примите на разговор у вези с овим 

питањем од животне важности за велики број грађана Србије, како бих Вам изнео и дао 

предлог Закона како би се ова област системски уредила. Свакако, предлажем да том 

разговору присуствује и Министар здравља, за ког верујем да би овакав Закон подржао. 

 

Као одговорна странка, Зелена странка, коју чине одговорни појединци који негују системе 

вредности достојне сваког човека и њихових слобода, ми смо на последњим републичким 

изборима на нашој листи имали и особу оболелу од мултипле склерозе, Градимира 

Вељковића, који се лечи дериватима уља канабиса и који је доказ да је овај начин лечења 

за њега делотворан. Био бих слободан да и Градимир Вељковић дође са мном на 

састанак и да Вас извести, из прве руке, са свим чињеницама и научним доказима, о 

делотворности лечења за које се ми залажемо. Уосталом, ко је, на жалост, компетентнији 

да прича о тој теми, од оних који су оболели и лече се на поменути начин. Тим особама 

треба да помогнемо на људски, цивилизацијски, достојанствен начин и да системски 

уредимо ову област, а не да се они третирају као криминалци и да сносе кривичне 

последице због тога. Затвор за те особе значи изрицање смртне пресуде, јер они у том 

случају немају адекватну негу и лечење које им помаже и продужава живот. 
 

Верујем, да Ви желите и хоћете да негујете европске и светске вредности, и то онај 
најбољи део тих вредности, да се залажете за владавину права и неговање људских 
слобода, а нарочито слободе да људи имају право да се лече на начин који процене да је 

за њих најбољи и најефикаснији и самим тиме, да имају право на живот.  
 

Као републички посланик, председник Зелене странке, родитељ, супруг, грађанин ове 

земље, желим да Вам у томе помогнем и дам допринос да изградимо системе вредности 

достојне човека и помогнемо свима којима је помоћ потребна. 

 

С поштовањем, 

 

         

Републички посланик 
        мр Горан Чабради  

 

 


