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Извештајем Државне ревизорске инсти-
туције од 25.12.2012. године о ревизији фи-
нансијских извештаја Апотеке Београд за 
2011. годину решене су наводне недоумице. 
У закључку извештаја наведено је да је ова 
установа морала поштовати закон када на-
бавља лекове који се издају на рецепт, а да 
то није чинила. Апотека Београд је на сва-
ки начин покушавала да на набавку лекова 
не примени Закон о јавним набавкама, па 
је 24.01.2013. године затражила мишљење 
Министарства финансија и Министарства 
здравља. Министарство здравља, чудно или 
не, упутило је допис Министарству финан-
сија и Управи за јавне набавке 05.04.2013. 
године и предложило да државне апотеке 
буду изузете од примене Закона о јавним 
набавкама. Међутим и Министарство фи-
нансија и Управа за јавне набавке били су 
истог мишљења – за набавке лекова који се 
издају на терет обавезног здравственог оси-
гурања морају се спроводити јавне набавке 
у складу са законом.

Прву јавну набавку лекова коначно је, ме-
сец дана касније, у мају 2013. године, спро-
вела Апотека Београд. Пошто је преписка 
између Апотеке Београд и надлежних орга-
на трајала скоро четири месеца претила је 

У свим анкетама на тему корупције у 
Србији, здравство је већ дужи низ година 
на првом месту. Грађани веома дуго чекају 
да виде неке помаке у борби против ко-
рупције и злоупотреба у здравству, али се 
све завршава на обећањима. Разне студије 
рађене су на тему корупције у примарном, 
секундарном и терцијарном систему здрав-
ствене заштите у Србији. Ретко су или ни-
како на ову тему спомињане апотекарске 
установе. Вероватно зато што су њихове 
злоупотребе биле добро скривене од очију 
јавности и заштићене од стране разних ин-
тересних група.

Cassa sconto

Cassa sconto представља попуст на цену 
у зависности од рока плаћања. Продавац 
даје већи попуст на цену у случају ранијег 
плаћања. Cassa sconto представља легитим-
ну радњу у трговачким пословима, али не и у 
трошењу буџетских средстава. У овом случају, 
трошења средстава осигураника РФЗО-а.

Хронологија

Десет година су све државне апотеке у Ср-
бији игнорисале Закон о јавним набавкама и 
лекове набављале незаконитим процедура-
ма, а најчешће „у четири ока” са продавцем. 
Поједине апотеке су имале формиране и 
неке „комисије” које су уговарале услове ку-
повине лекова од веледрогерија.

У те услове спадао је и cassa sconto, као 
и „рабат” који су веледрогерије одобрава-
ле (рабат продавац одобрава као попуст на 
купљену количину), тако да вероватно ни-
кад нећемо сазнати колико новца је овим 
путем преливено у апотеке.

Жели ли српско 
здравство да се лечи?

ЗОРАН БАШИЋ
ДРУШТВО ПРОТИВ КОРУПЦИЈЕ
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опасност од несташице лекова. Апотека Бео-
град је тражила и добила од Управе за јавне 
набавке позитивно мишљење о спровођењу 
преговарачког поступка по хитности.

Све остале апотеке у Србији буквално су 
копирале конкурсну документацију за јавну 
набавку и као један од елемената крите-
ријума „економски најповољнија понуда” 

навеле су cassa sconto. Тек почетком при-
мене новог Закона о јавним набавкама од 
1. априла 2013. године и са обавезом нару-
чиоца да објављује све поступке јавних на-
бавки, организације цивилног друштва које 
се баве грађанском контролом дошле су до 
непосредног сазнања да се примењује кри-
теријум cassa sconto.

Aпотека спроводи поступак јавне набавке и купује лек од добављача по
уговореној цени

Aпотека издаје лек пацијенту и фактурише га РФЗО-у:
Цена +12% маржа +10% ПДВ

РФЗО проверава фактуру и уплаћује новац апотеци

Апотека задржава маржу (12%), а цену +10% ПДВ уплаћује добављачу

Добављач врши повраћај апотеци од 20% ( ) у просекуcassa sconto

Апотека РФЗО-у не приказује већ задржава средства
и приказује их као сопствена

cassa sconto,

Елементи критеријума „економски најповољнија понуда :”

1. Цена 60 пондера
2. пондераCassa sconto 40

Понуђач бр.
1. Цена РСД

2.

2
70

0%Cassa sconto

Понуђач бр. 1
1. Цена 100 РСД

2. Cassa sconto 20%

Пондера: 60Пондера: 82

Апотека фактурише
лек РФЗО-у по

цени од 100 РСД!!!

Апотеке су РФЗО-у приказивале и фактури-
сале постигнуту цену из спроведеног поступка 
и закљученог уговора, али нису приказивале 
остварени попуст – cassa sconto и та средства 
враћали РФЗО-у. Апотека фактурише лек по 
уговореној цени. Путем cassa sconta апотека 

остварује попуст од око 20% који јој веледро-
герија враћа путем књижног писма. Апотека 
не приказује тај износ РФЗО-у већ средства 
троши по својој вољи, иако су то строго намен-
ска средства, тј. средства намењена за купови-
ну лекова на рецепт за осигуранике.

Слика 1 – Примена недозвољеног критеријума cassa sconto и 
преливање средстава РФЗО-а у државне апотеке

Слика 2 – Процес бодовања (пондерисања) у поступку избора најповољније понуде
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милијарде динара. Тачан износ за 2013. го-
дину може утврдити ДРИ.

Друштво против корупције као и остале 
организације цивилног друштва су годину 
дана апеловале на државне органе упозора-
вајући да је у питању велика незаконитост и 
злоупотреба средстава осигураника РФЗО-а. 
Све то на жалост није имало одјека.

Како се троши новац

Ево и неких примера како су се трошила 
средства добијена путем cassa sconta.

Апотека Београд донирала је другим ор-
ганизацијама новац РФЗО-а (cassa sconto), у 
вредности од неколико стотина милиона ди-
нара у 2012. години.

На новинарско питање једном председ-
нику општине у Србији: Кажите нам ода-
кле једној тако малој општини средства да 
водите сељаке на студијско путовање у ино-
странство, ђаке на путовања по Аустрији, ле-
товање у Грчкој итд, он одговара – Видите, 
ми имамо апотеку којој смо ми оснивач. Они 
имају пуно пара (cassa sconto) и ја не дам да 
они то троше како они желе, већ ја распо-
ређујем да сви добију по мало.

Поједине апотеке тражиле су и добијале 
рабат на испоручену количину. Остварени по-
пуст применом рабата креће се од 0,5 до 2,5% 
и није занемарљив ако је нека набавка вред-
ности рецимо милијарду динара. Наравно ни 
средства добијена путем рабата на испоручену 
количину нису приказивана РФЗО-у.

Из ове табеле се види како су aпотеке 
биле мотивисане да купују скупље лекове 
и наравно како су пронашле начин да то и 
остваре. Када веледрогерија формира своју 
цену и нуди лек апотеци у поступку где се 
примењује cassa sconto, она ће све попусте 
да укалкулише у своју коначну цену. Тако 
добијамо значајно скупљи лек.

Код овог примера треба истаћи још једну 
занимљивост. Наиме, уколико пацијент даје 
учешће за лек, а оно се креће и до 80%, даће 
учешће од 80 а не 56 динара колико би било 
у случају да је изабрана понуда са нижом 
ценом. У овом ланцу злоупотреба највише 
је оштећен грађанин као пацијент, јер поред 
тога што се средства осигураника троше не-
наменски он и у евентуалном учешћу за лек 
бива поново оштећен.

Друштво против корупције је контроли-
сало јавну набавку лекова на рецепт у Дому 
Здравља Сечањ који у свом саставу има апо-
теку. Предложено им је да примене крите-
ријум „најнижа понуђена цена”, што су они 
и прихватили. После две спроведене набав-
ке у вредности од око 27 милиона динара, 
применом критеријума „најнижа понуђена 
цена”, остварена је уштеда од око 5,4 мили-
она динара. Са преосталим средствима спро-
веден је још један поступак набавке лекова, 
тако да су целокупна њихова средства опре-
дељена од РФЗО-а за куповину лекова на ре-
цепт утрошена за ту намену.

Колико РФЗО годишње даје на набавку 
лекова који се издају на рецепт? У 2012. го-
дини РФЗО је за лекове који се издају на 
рецепт издвојио око 32 милијарде, а у 2013. 
години око 31 милијарду динара. Простом 
рачуницом када се одбије ПДВ од 10% и апо-
текарска маржа од 12%, долази се до износа 
од око 24–25 милијарди динара по години. 
Када се одбије просечан попуст на цену од 
око 20-ак процената долази се до приближ-
ног износа оствареног cassa sconta од 3 до 4 
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имамо случај да приватне апотеке легално 
примењују cassa sconto, јер нису законски 
обавезне да спроводе поступак јавне набав-
ке и тиме и они преливају средства РФЗО-а 
у екстра зараду. Мишљења смо да је по узо-
ру на већину европских земаља потребно да 
се спроводе централизоване јавне набавке 
лекова. Такође, то је и препорука Светске 
банке која тврди да би се централизованом 
набавком лекова уштедело око 35% новца 
здравствених осигураника.

Друштво против корупције жели да скре-
не пажњу на постојање генералног проблема 
у поступцима јавних набавки лекова на рец-
епт од стране државних апотека. Све државне 
апотеке од дана када су приморане да спро-
воде јавне набавке лекова на рецепт (од маја 
2013. године), примењују у поступку незако-
нит критеријум cassa sconto и тиме средства 
осигураника РФЗО-а преливају у сопствена 
средства и троше ненаменски тј. по свом на-
хођењу. Све ово не би било изводљиво да није 
било изненађујућег, константног и неодговор-
ног ћутања следећих државних органа: Управе 
за јавне набавке, Државне ревизорске инсти-
туције, Министарства здравља, Министарства 
финансија и посебно Републичког фонда за 
здравствено осигурање као најодговорнијег за 
контролу трошења средстава осигураника.

Због свега утврђеног, Друштво против ко-
рупције позива надлежне државне органе да 
покрену поступак за утврђивање ништавости 
свих уговора о набавци лекова на рецепт, који 
су тренутно на снази, а који су закључени у 
супротности са Законом о јавним набавкама 
од стране државних апотека, или да РФЗО 
наложи повраћај средстава стечених на овај 
начин од стране државних апотека, како би 
иста средства била наменски утрошена.

Са друге стране
Тако, са једне стране, имамо апотеке које 

личе на циришки аеродром, а са друге стра-
не имамо неке болнице и домове здравља 
који личе на средњовековне казамате.

Путем СМС-а скупљамо новац за лечење 
тешко болесне деце, у болницама нема апа-
рата за лечење грађана, недостају обавезне 
вакцине за децу, а дозвољава се незаконито 
стицање средстава од стране апотека.

Грађански надзорник
Друштво против корупције из Зрења-

нина, именовано решењем УЈН 119–01–
13/2014 од 20.02.2014. године за грађанског 
надзорника за јавну набавку лекова наручи-
оца Апотеке Нови Сад процењене вреднос-
ти 1.710.786.354,00 динара, искористило је 
дату прилику да од Републичке комисије за 
заштиту права у поступцима јавних набавки 
затражи мишљење о овом проблему.

Одговор Апотеке Нови Сад на уложен за-
хтев за заштиту права је гласио да они не 
могу да послују са 12% законске марже и 
приходом од негативне листе лекова и по-
магала који су у слободној продаји (висину 
марже одређује Влада Републике Србије на 
предлог РФЗО-а, који се утврђује на основу 
просека исте марже у три референте земље: 
Италија, Словенија и Хрватска).

Републичка комисија за заштиту права 
у поступцима јавних набавки је 01.04.2014. 
године усвојила захтев за заштиту права и у 
целини поништила отворени поступак јавне 
набавке лекова Апотеке Нови Сад.

На трећој општој седници одржаној 
14.04.2014. године, Републичка комисија је 
усвојила начелни правни став да критеријум 
cassa sconto није дозвољен у поступцима јав-
них набавки. Став је, наравно, обавезан за све 
будуће поступке јавних набавки. Cassa sconto 
најзад престаје да постоји у јавним набавкама.

Изненађује или не, евидентан је недоста-
так воље РФЗО-а да призна постојање про-
блема и да крене у његово решавање. У исто 
време РФЗО на основу одлуке Министар-
ства здравља крајем 2013. године потписује 
уговоре са једним бројем приватних апоте-
ка о издавању лекова на рецепт, знајући за 
постојање критеријума cassa sconto. Сада 


