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Priča iz Hrvatske: Isti lijek, istog proizvođača u Hrvatskoj
košta 46 kuna, a u BiH samo šest kuna
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"Lijek proizvodi Krka iz Slovenije. I mi i oni smo u EU, dakle nema carine. BiH nije, a i oni
zaračunavaju nekakvu maržu i imaju neki PDV na tvorničku cijenu", kazao je čitatelj u
nevjerici da je moguća tolika marža na lijek.
Priča iz Hrvatske: Isti lijek, istog proizvođača u Hrvatskoj košta 46 kuna, a u BiH samo šest
kuna. Je li ovakav apsurd zaista moguć? Čini se da je kod nas sve moguće.
Čitatelj koji se javio s ovom pričom ostao je šokiran podatkom. "Osamsto posto marže,
pobogu, je li moguće?", pita se, a i mi.
"Jučer na putu od Dubrovnika prema Sinju stanem ispred apoteke u Neumu i tražim
Chloramphenicol, antibiotsku mast obzirom da to kod nas ne možeš kupit bez recepta.
Apotekarica mi da i kaže da košta 1,5 KM ili 6 kuna zaokruženo", započeo je svoju priču,
dodajući u nevjerici kako su mu u ljekarni rekli kako ovaj isti u Hrvatskoj košta 46 kuna.
Nije povjerovao.
"Ipak je to prevelika razlika, gotovo 800 posto skuplje, a ona kaže da je to samo čula", sam je
sebe uvjeravao da ovakav apsurd nije moguć.
"I danas vrag mi neda mira, pođem ja u apoteku u Sinju i pitam koliko to košta i stvarno košta
toliko. Usput im ispričam priču iz Neuma pa se i oni čudom čude. Naime lijek proizvodi Krka
iz Slovenije. I mi i oni smo u EU, dakle nema carine.
BiH nije, a i oni zaračunavaju nekakvu maržu i imaju neki PDV na tvorničku cijenu",
obrazložio je čitatelj, dodajući kako mu je sad "jasnije zašto se naš zdravstveni sustav raspada,
a i ne samo zdravstveni".
Priču nam je potvrdio i još jedan čitatelj koji je u Zagrebu provjerio cijene lijekova. U
ljekarni na Srednjacima u Zagrebu navedeni lijek košta 46 kn. Potom je zamolio poznanike u
Bihaću da provjere kod njih cijenu i ona je u Bihaću, kako kaže, još niža i iznosi 1,4 KM.
Nevjerojatno, ali istinito.

