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 Како је председник државе закључио да пензионерима недостају суплементи,
прецизније витамини Ц и Д3 и минерал цинк, и по хитном поступку, у „поверљивој“
набавци одлучио да им управо то набави и поклони „као мали знак пажње“?

  Ко је тај рецепт преписао за све пензионере, али не и за децу, труднице, породиље или
неке друге групе и како је извршен одабир баш тих додатака, зашто није у пакет ушао и
магнезијум, калцијум или селен?   

На сва та питања нема одговора, али нема их ни за она која би власт морала да пружи.

  

А то је како су витамини могли да буду проглашени за хитну набавку која може да се
обави без расписивања јавног тендера, а није при том ни у питању мала вредност: Пакет
вреди 921,2 милиона динара без ПДВ-а односно 1,105 милијарди динара са обрачунатим
порезом или око десет милиона евра.

  

То је свакако повољно, јер ако би се рачунала малопродајна вредност три кутије
суплемената које је председник Александар Вучић приказао на свом Инстаграм
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профилу, онда би пакет чија је цена укупно 2.212 динара, подељена популацији од око
1,7 милиона пензионера, коштала готово 32 милиона евра.

  

Једно од питања је и како је Министарство здравља одлучило да преговоре води баш са
мађарском Гудвил фармом, а не на пример са Хемофармом, Галеником или неком
другом такође великом фабриком у Србији.

  

Оно што се из штурих објављених докумената сазнаје, јесте да је Министарство здравља
22. фебруара донело одлуку о спровођењу поступка јавне набавке у преговарачком
поступку без објављивања јавног позива, након чега је позвана Гудвил фарма.

  

Та компанија је потом окупила неколико мањих и већих произвођача из Србије, Пар Пак,
Фарманову, Есенсу, ГМЗ Евраматин, Протон систем, Галенику, Славиамед, В&Б, које су
јој помогле да се под брендом Гудвил фарме реализује захтев Министарства.

  

– Поступак се под плаштом интерног позивања одвијао 11. и 12. марта и ми о њему
нисмо знали ништа док није објављено. Министар Златибор Лончар је критикујући
текстове који су се већ појавили о тој теми, рекао да су злонамерни и тврдио да је то
објављено у Службеном гласнику. Али, када се објави у Гласнику, више не може да се
интервенише јер је поступак окончан, а да пре тога нико није могао да зна шта се налази
у „поверљивим набавкама“. Министарство је „објаснило“ да је реч о хитној набавци и да
им закон омогућава такву процедуру. Међутим, куповина суплемента или додатка
исхрани никако не може да буде ни хитна ни поверљива, и јасно је да се овде ради о
корумпирању одређеног, циљаног бирачког тела и то изигравањем и злоупотребом
Закона о јавним набавкама – каже за Данас Владимир Ковачевић, председник Одбора
Народне странке за привреду и предузетништво.

  

Он додаје и да је овим чином, посебно објавом председника Александра Вучића о тој
подели витамина, битно нарушен и принцип слободне конкуренције.

  

– Председник изгледа да не разуме сугестивност тог дела, колико је дискриминаторски
потез према другим фармацеутским кућама то што је он из читаве плејаде произвођача
суплемената извукао једног и показао га из своје руке. Да ли је свестан какав ће
поремећај на тржишту настати и шта ће се десити тим другим произвођачима и
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апотекама, када тако велики део популације намирите за неки период? Колико ће у
апотекама стати продаја, како ће се одразити на тржиште? Држава би морала да има
другачију улогу, да обезбеди једнаке услове свима а не да фаворизује једну групу
грађана, у овом случају пензионера као и једну групу произвођача окупљених око
пријатеља председника – каже Ковачевић и додаје да у таквом контексту чак и питање
колико то кошта мање важно.

  

На објаву председника Вучића о подели витамина реаговало је и Удружење синдиката
пензионисаних војних лица Србије, које је позвало пензионере да врате поклон пакет,
оценило потез као политички маркетинг и подсетило да им је „неусклађивањем и
смањењем отето у просеку четири до 12 пензија“ а да се „удељују витамини вредности
око 600 динара“.

  

– Чуди нас да Вучића нико од саветника није упозорио да је то што ради корупција јер
таква активност и потребан новац нису планирани Законом о буџету за 2021. годину
нити финансијским планом Фонда ПИО – навело је Удружење у писаном саопштењу.

  

Храна или суплементи

  

Витамин Ц има вишеструки утицај на организам, јер осим што је снажан антиоксидант,
обезбеђује и нормалну функцију крвних судова, десни, хрскавице, коже, зуба и има
велику улогу у раду имуног система. Садржи га цитрасто (поморанџе, лимун, грејпфурт,
киви…) и бобичасто воће, броколи, прокељ, карфиол, купус, паприка, спанаћ, репа.

  

Група Д витамина, међу којима је и Д3, једна је од најважнијих за стицање имунитета,
али стручњаци тврде да је уношење кроз исхрану незамењиво, због чега се препоручују
намирнице животињског порекла, месо и масна риба.

  

Минерал цинк је организму неопходан за нормалан раст и развој, когнитивне функције,
очување плодности, зарастање рана и правилну функцију имуног система. Највише га
има у врсти шкољке каменице, а потом и у коштуњавом воћу, морским плодовима, јајима,
говедини, црном пасуљу, сочиву, леблебијама.
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