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U Hrvatskom se saboru u četvrtak raspravljalo i o Zakonu o izmjenama i dopunama 

Zakona o veterinarsko medicinskim proizvodima, a u raspravu se uključio i saborski 

zastupnik iz Varaždinske županije i potpredsjednik Odbora za poljoprivredu 

Hrvatskog sabora dr. sc. Josip Križanić. 

Riječ je o još jednom zakonu koji se donosi po hitnom postupku, zbog usklađivanja s 

pravnom stečevinom EU, a treba ga donijeti do 1. travnja ove godine, vezano uz 

formiranje državnog inspektorata s kojim je donošenje ovog zakona također usko 

povezano. 

Zastupnik Križanić istaknuo je da su u Hrvatskoj, budući da je riječ o vrlo malom 

tržištu veterinarsko medicinskim proizvodima, česte situacije da ljudi koji se bave 

ovim poslom ne znaju kako postupiti. 



„Primjerice, jedan tehnolog na farmi krmača postavi objektivnu dijagnozu leptospiroze 

koja čini velike gospodarske štete, od pobačaja, pa do obolijevanja životinja na farmi. 

Problem bi se uspješno mogao riješiti vakcinacijom, ali zbog malih količina šarži, 

veledrogerijama se ne isplati tražiti registracije za male količine vakcine, a stočari su 

prepušteni nemilosti ili drugim načinima domišljatosti, ako hoće zaštititi svoje stado”, 

upozorio je Križanić. 

Naveo je i primjer rješavanja problema registracije ili legalizacije humanih lijekova u 

veterinarskoj medicini, posebice u liječenju kućnih ljubimaca, športskih konja, 

odnosno životinja koje se ne koriste u prehrani ljudi. 

„Znamo da je analgetik, antihistaminik, antiflogistik ili antibiotik isti za životinje i za 

ljude, a poznato je i da se na psima i konjima svugdje u svijetu izvode najzahtjevniji 

medicinski zahvati, a u terapiji takvih životinja koriste se humani lijekovi. Bilo bi dobro 

da ovakvi zakoni diljem cijele EU reguliraju i daju odgovore i na ova pitanja”, istaknuo 

je zastupnik Križanić. 

Kazao je i kako ovaj zakon svojim sadržajem u velikoj mjeri utječe na gospodarstvo u 

Hrvatskoj te da je njime regulirano javno zdravstvo zemlje zaštitom zdravlja životinja, 

a posljedično i zaštitom zdravlja ljudi od rezidua VMP-ova u namirnicama animalnog 

podrijetla. 

„Ova je materija u posljednjim danima zbog izuzetne važnosti postala i dnevnom 

političkom temom, jer hrana koja se unosi ili uvozi u RH mora biti uvijek i stalno 

zdravstveno ispravna i sigurna te kvalitativno, besprijekorna. Sigurno da je kontrola 

rezidue, odnosno ostataka lijekova u hrani, jedna od glavnih zadaća veterinarske 

inspekcije prigodom izuzimanja uzoraka za kontrolu”, naglasio je Križanić. 

Dodao je kako sukladno novom Zakonu o inspektoratu kontrolu i nadzor nad ovim 

zakonom preuzima državni inspektorat, dok nadzor proizvodnje i prometa na veliko 

VMP-a preuzima Hrvatska agencija za lijekove i medicinske proizvode (HALMED). 

„Naime, ni Ministarstvo poljoprivrede niti inspektorat nemaju administrativne, stručne i 

druge kapacitete vezano uz dobru EU proizvođačku praksu proizvodnje lijekova 

kakve ima HALMED koji i sada kontrolira proizvodnju humanih lijekova. Možda je ovo 

prvi korak u rješavanju problematike korištenja humanih lijekova u liječenju kućnih 

ljubimaca”, objasnio je zastupnik Križanić. 

Pojasnio je i kako ovaj zakon ima za cilj i omogućiti bolju poslovnu klimu u RH 

ukidanjem administrativnih barijera. 



„Jasnije i jednostavnije se propisuje nabava VMP-ova na veliko i legalno znanstvenim 

institucijama koje su do sada imale ograničen pristup, ali će se pojednostaviti i uvoz 

lijekova koji nema odobrenje za stavljanje u promet u Hrvatskoj, tako da veterinari 

mogu brže i učinkovitije djelovati u slučaju pojave zaraznih bolesti”, kazao je Križanić 

i zaključio: „Nadam se da će sada i ovaj tehnolog s početka mog izlaganja moći 

legalno uvesti vakcinu kojom će pocijepiti svoje životinje i smanjiti ogromni tehnološki 

gubitak u proizvodnji. Vrlo je važno i strogo kontrolirati ilegalni unos lijekova iz 

inozemstva koje stočari sami apliciraju svojim životinjama, a da pri tome ne vode 

brigu niti o dozi, a kamoli karencama i bioreziduama VMP-a u namirnicama 

animalnog podrijetla. Ovaj zakon ide u dobrom smjeru i klub HDZ-a će ga podržati.” 

 


