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Zamolba za izricanjem moratorija na godišnji izračun cijene lijeka zbog 
porasta troškova proizvodnje i inflacije 

 

Poštovani prof. Tomić, 
 

željeli bismo Vam ovim putem u ime Američke gospodarske komore u Hrvatskoj 

(AmCham) uputiti zamolbu za izricanjem moratorija na godišnji izračun cijene lijeka 
koji HALMED provodi temeljem Pravilnika o mjerilima za određivanje najviše 

dozvoljene cijene lijeka na veliko i iznimno više od najviše dozvoljene cijene lijeka na 

veliko i godišnjeg izračuna cijene lijeka. 

 
Naime, farmaceutske kompanije, članice AmCham-a, nalaze se pod velikim pritiskom 

povećanih troškova proizvodnje i rekordne inflacije i za njihovo je poslovanje 

neodrživo da se u takvim uvjetima dodatno snižavaju cijene kroz proces referenciranja 
i godišnjeg izračuna. Zbog financijskih pritisaka na njihovo poslovanje postoji 

opravdana bojazan da će doći do ozbiljnih poremećaja u opskrbi lijekovima za 

pacijente u Republici Hrvatskoj. 
 

U postupku savjetovanja trenutno je izuzetno nepovoljan Nacrt Pravilnika o mjerilima 

za stavljanje lijekova na listu lijekova HZZO-a. Isto tako, proizvođačima lijekova 

HZZO priprema financijske ugovore za 2023. godinu kojima se u pravilu uvijek 
dodatno spušta cijena, a sve to u kombinaciji s provođenjem postupka referenciranja i 

godišnjeg izračuna koje provodi HALMED prkatički onemogućava proizvođačima 

lijekova da se nose s trenutnom krizom. 
 

Druge grane industrije slobodne su formirati cijene i prilagođavati svoje poslovanje 

situaciji na tržištu te na taj način osigurati opstanak u vrijeme krize. Cijene gotovo 
svih proizvoda u zadnjih godinu dana su rasle. Farmaceutska industrija nema tu 

mogućnost s obzirom da su cijene lijekova najreguliranije cijene nekog proizvoda u 

Republici Hrvatskoj. Regulator nije predvidio mehanizam za podizanje cijena lijekova 

uslijed enormnog porasta troškova proizvodnje. Jedini mehanizmi koje propisi poznaju 
su oni kojima se cijene snižavaju, ne uvažavajući izrazito nepovoljnu ekonomsku 

situaciju. 

 
Vlada RH je u lipnju ove godine donijela Zaključak kojim je pozvala građevinski sektor 

da se radi ublažavanja posljedica globalnog poremećaja na tržištima građevinskih 

materijala i proizvoda obrati naručiteljima u postupcima javne nabave sa zahtjevom 

za isplatom razlike u cijeni za neizvršene ugovore o javnoj nabavi radova. Proces 
obnove od potresa u Gradu Zagrebu, Zagrebačkoj županiji i Banovini je ovim 

Zaključkom uvelike olakšan i Vlada je ispravno prepoznala posljedice krize u sektoru 
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građevine. Globalni poremećaji u sektoru proizvodnje lijekova su jednako tegobni. 

Nakon krize uzrokovane pandemijom, rat u Ukrajini je dodatno utjecao na porast 

inflacije koja sada u Hrvatskoj iznosi čak 13,5%. Troškovi sirovina u proizvodnji 
lijekova rasli su od 50 do 160%, troškovi prijevoza do 500%, a cijene energije 250%.  

 

I puno bogatije zemlje Europe poput Njemačke i Švicarske se trenutno bore s 

nestašicama lijekova. S obzirom na izrazito niske cijene lijekova u Hrvatskoj, posebice 
generičkih i biološki sličnih, te uvažavajući činjenicu da Hrvatska predstavlja volumno 

malo tržište, proizvodnja pojedinih lijekova za naše tržište više neće biti održiva. 

Njemačka je na akutnu krizu odgovorila donošenjem zakona koji propisuje moratorij 
na cijene lijekova do 2026. godine. I brojne druge europske zemlje rade na 

pronalaženju modela financiranja lijekova kojima će se uzeti u obzir enormni porast 

troškova proizvodnje lijekova i  osigurati opskrba i spriječiti nestašice. 
 

Stoga Vas molimo da u dogovoru s Ministarstvom zdravstva i Vladom Republike 

Hrvatske u 2023. godini Agencija ne provodi postupak referenciranja i godišnjeg 

izračuna cijena lijekova. 
 

Unaprijed zahvaljujemo. 

 

S poštovanjem, 

 

Andrea Doko Jelušić 

Izvršna direktorica 

 
 


