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Министарство здравља
н/р Министру здравља асс. др Златибор Лончар
Немањина 22-26
11000 Београд
Министарство државне управе и локалне самоуправе
др Кори Удовички
Бирчанинова 6
11000 Београд
Фармацеутска Комора Србије
Директор Коморе
мр сци. Светлана Стојков, дипл. фарм. спец.
Мутапова 25
11000 Београд
Комора здравствених установа Србије
Секретар Коморе
Драган Морача, дипл.правник
11000 Београд, Хајдук Вељков венац 4-6
Републички Фонд за здравствено осигурање
в.д. директора
др Верица Лазић
Јована Мариновића 2
11040 Београд
Републички Фонд за здравствено осигурање
Филијала за Пчињски округ са седиштем у Врању
Директор
Драгослав Недељковић, дипл.ецц
Цара Душана 12
17000 Врање
Пчињски управни округ
Начелник
Славиша Булатовић
Матије Гупца 2
17500 Врање
Град Врање
Градоначелник
Председник Градског Већа
Зоран Антић
Краља Милана 1
17500 Врање

Предмет: Захтев

Апотека Врање остварује свој план кроз пружање фармацеутске здравствене заштите
осигураницима РФЗО-а на примарном нивоу. У том контексту Апотека Врање је дужна
да стално прати постојећу законску регулативу РФЗО-а и Владе Републике Србије.
„Апотека Врање“ је део мреже јавних (државних) апотека, која сада има 34 апотеке на
територији Пчињског Управног округа на територији града Врања (градска општина
Врањска Бања) и пет општина: Прешево, Трговиште, Владичин Хан, Сурдулица,
Босилеград. (у 20 сеоских средина) и организује фармацеутску здравствену заштиту за
око 240.000 становника и осигураника РФЗО на примарном нивоу на југу Србије. З.У.
„Апотека Врање“ пружа фармацеутску здравствену заштиту много већем броју
становника (од броја по попису из 2011. године). Приходом са територије града Врања
врши се вишегодишње финансирање нерентабилних апотека у најсиромашнијим
општинама Србије – Босилеград и Трговиште, у вишенационалним срединама општина
Прешево и Босилеград у 20 сеоских средина где приватни сектор нема финансијски
интерес и законску обавезу.
„Апотека Врање“ се налази у пограничном подручју према Косову и Метохији.
Становници Косова и Метохије, пре свега Косовског Поморавља снабдевају се лековима
у З.У. „Апотека Врање“ због немогућности да своје право остваре на територији КиМ.
Због тога је од стратешког значаја опстанак и даљи рад З.У. „Апотеке Врање“ која
редовно снабдева лековима све осигуранике РФЗО.
„Апотекa Врање“ је у Плану мреже здравствених установа у државној својини и једина
пружа фармацеутску здравствену заштиту становништву у рурарним срединама, где
нису присутне приватне апотеке и тиме доприноси одржању социјалног мира.
Од увођења нових услова пословања од стране РФЗО „Апотека Врање“ није у
могућности да даље финансира нерентабилне апотеке на територији општина
Босилеград, Трговиште, Прешево као и 20 апотека у сеоским срединама. За помоћ
смо се обратили граду Врању који је оснивач З.У. „Апотека Врање“ као и
појединачно свим председницима општина. Хитно је потребно да Влада Републике
Србије одобри субвенције за опстанак и рад апотека у најсиромашнијим срединама
Србије које „Апотека Врање“ од следећег месеца није више у могућности да
финансира у оквиру средстава којима располаже.
З.У. „Апотека Врање“ једина државна установа у Пчињском региону која има стручне и
техничке капацитете за практичну обуку ученика средње Медицинске школе „Др Изабел
Емсли Хатон“.
РФЗО дефинише Листе лекова који се могу издавати на лекарски рецепт, доноси одлуку
о висини партиципације, утврђује проценат учешћа лекова на рецепт, даје предлог
Влади РС о максималним ценама лекова и медицинско-техничим помагалима који се
издају на рецепт, односно ОПП образац у Апотекама.
У Сл. Гласнику бр. 123 од 10.11.2014. године, објављен је Правилник о листи лекова који
се прописују и издају на терет средстава обавезног здравственог осигурања, која се
примењује од 01.01.2015. године. Правилником је дефинисано смањење цена лекова до
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50%. Маржа за лекове остаје иста – 12%. Оваква промена услова пословања смањује
приход од лекова издатих на рецепт за 50%.
РФЗО је од 16. априла 2015. године, увео примену централизоване јавне набавке
лекова са листе лекова А и А1 којима су обухваћене апотеке из Плана мреже
здравствених установа са којима РФЗО има закључен Уговор о пружању здравствене
заштите. Инструкцијом од стране РФЗО-а ЗУ Апотека је отпочела примену Централне
јавне набавке, по којој су цене лекова за 10% до 20 % ниже од цена објављених у
Службеном гласнику бр. 123, које се примењују од 01.01.2015.године, што негативно
утиче на пословање и смањује зараду Апотеке. Од примене Централне јавне набавке од
16.04.2015.године, ЗУ Апотека Врање губи један од начина финансирања, путем
остварених бонитета, чиме губимо велики део зараде Апотеке Врање.
Дефинисање максималне, а не јединствене малопродајне цене лека, омогућило је
нелојалну конкуренцију, довело до слабљења економског положаја апотека које послују у
складу са законом и значајно урушило ниво квалитета фармацеутске услуге.
Максимално дозвољене цене лекова у листи А и А1 РФЗО примењују се од 01.01.2015.
године. Потребно је да се цене постигнуте у ЦЈН објаве у Службеном гласнику РС и
измене у Правилнику о листи лекова. С обзиром да до тога није дошло, цене лекова по
ЦЈН нису усклађене са ценама у листи лекова РФЗО, апотекама из Плана мреже
добављачи и РФЗО не признају негативну нивелацију на постојеће залихе што се
негативно одразило на пословање апотеке.
РФЗО је у 2014. години отпочео потписивање уговора са приватним апотекама за лекове
који се издају на лекарски рецепт, али без обавезе јавне набавке лекова.
Овакве промене општих услова пословања директно негативно утичу на пословање ЗУ
Апотека Врање и тиме је условљено умањење прихода за 2015. годину и у наредном
периоду.
Град Врање као локална самоуправа преузела је оснивачка права над здравственом
установом Апотека Врање од 01.01.2007. године.
Апотека је носилац права, обавеза и одговорности у остваривању фармацеутске
здравствене делатности у складу са Законом у оквиру средстава којим располаже.
Услед губитка финансирања путем бонитета, З.У. „Апотека Врање“ суочава се са
проблемом нормалног функционисања, приход од марже у износу од 12% је недовољан
за редовну исплату зарада запосленима и за редовне трошкове апотеке. У наредном
периоду, по показатељима финансијског пословања, у року од месец до два „Апотека
Врање“ неће имати расположива средства за исплату основне зараде запосленима што
је законска обавеза.
Молимо Вас да нас ХИТНО обавестите:
- да ли је покренута иницијатива по питању повећања марже?
- да ли је покренута иницијатива по питању обезбеђења новчаних средстава за основну
зараду запослених из буџета Републике Србије?
- да ли је планиран социјални програм за запослене у апотекама из Плана мрежа
апотека?
- да ли ће од стране Министарства здравља и РФЗО бити одобрена и плаћена
фармацеутска услуга?
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С обзиром да је рад апотека у Србији, а и З.У. „Апотеке Врање“ препуштен слободном
тржишту и нелојалној конкуренцији, које мере ће бити предузете од стране Министарства
здравља, Министарства државне управе и локалне самоуправе, РФЗО-а, Коморе
здравствених радника и Фармацеутске Коморе?
Сматрамо да, у интересу развоја здравственог система у Србији, грађана и здравствених
радника, конкуренција треба да буде присутна, али заснована на једнаким условима
пословања и квалитету фармацеутске услуге. Лек се не сме третирати као роба, јер се
тиме доводи у питање заштита јавног здравља грађана Србије.

Молимо Вас да након разматрања овог дописа, реално сагледате проблеме са којима се
сусрећу апотеке из Плана мреже као и да ХИТНО сагледате тешку финансијску
ситуацију З.У. „Апотека Врање“ наслеђену из претходног периода узимајући у обзир
промене у пословању од стране РФЗО, а у складу са Законом о здравственој заштити.

ДИРЕКТОР
ЗУ АПОТЕКЕ ВРАЊЕ
________________
Оливера Томић, дипл. фармацеут

Помоћник директора за фармацеутску делатност
____________________
Марина Стошић, дипл. фармацеут
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