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СуђењегрупилекараИнститутаза
онкологијуипредставникафар

мацеутских компанија, оптуженој
замитоинамештањетендеразана
бавкуцитостатикаод2007. године
до2009.године,почелојејучепред
СпецијалнимсудомуБеограду.
Премаоптужници,током2008.го

динезанабавкуједневрстецитоста
тикапотрошеноје28,8милионади
нара,а2009.годинетрипутавише,
84,6милионадинара.
КаовођугрупеСпецијалнотужи

лаштво означило је бившег дирек
тораИнститутаНенадаБоројевића.
Њемусестављанатеретдајеодфар
мацеутских компанија примиопо
клонеуновцунаосновуфиктивних
уговораоделуиуговораостручној
помоћиуукупномизносуод11,2ми
лионадинараи11.800евра.
Премаоптужници,поистомосно

ву, начелник Одељења педијатриј
скеонкологијеЗоранБекићпримио
је10,2милионадинараиоко7.000
евра.СведокГоранОрлић,изфарма
цеутскекомпаније„Актавис”је,пре
маоптужници,БоројевићуиБекићу
дао95.000евра,аонисумузаузврат
далиинформацијекојесумуомогу
ћиледањеговафирмадобијенатен
дерунабавкуцитостатика.
ДиректоркаапотекеИнститутаИва

наПоповићје,понаводимаоптужни
це,одфармацеутскекућедобиламо
торнукосачицусаделовима,путна
Родосинамештај,азаузвратјеутицала
наБоројевићаиБекићадасеприхвати
каонајповољнијапонудатекомпаније
упоступкунабавкецитостатика.
Оптуженисуипомоћникдиректо

раИнститутазаздравственуделат
ностЗоранТомашевић, генерални
директорфармацеутскефирме„Рош”
ВојиславПетровић,директоронко
лошкогсекторакомпаније„Фарма

свис”АндрејаСоретић,каоиПредраг
МаринковићиАнаМатовић,обојеиз
компаније„АстраЗенека”.
Соретићје,премаоптужници,дао

Бекићу2.000евра,аонмуједоставио
податкенаосновукојихјепобедиона
тендерузанабавкуцитостатика.
Уоптужницисенаводидасуселе

кариИнститутазаонкологијуодмар
та2007.годинедокраја2009.године
договаралисапредставницимафар
мацеутскихкомпанијадаимунапред
дајуподаткеопотрошњицитостати
каиопланиранимјавнимнабавка
ма.Лекарису,додајесеуоптужници,

утицалинаповећанупотрошњуци
тостатиканекихфармацеутскихкућа
идобијалиновацзанаводнеауторске
хонораре.Сумњаседасуузималипет
одстоодцелокупногоствареногпро
метацитостатика.
ОкривљенаЈасминаГутовићизфар

мацеутскекуће„Мерк”склопилајеса
Тужилаштвомзаорганизованикрими
налспоразумопризнањукривицеко
јијепостаосаставнидеооптужнице,и
онајепризналадаједаваламито.
Тужилацзаорганизованикрими

налМиљкоРадисављевић одбио је
захтеводбранезаизузећезаменика
тужиоцаМирјанеИлић.Поводомзах
теваадвокатаоптуженихдасеизспи
саизузмуисказиОрлића,јерјепри
знаокривичнодело,анијеоптужен
нитијесклопиоспоразумопризна
њукривице,тужилацМирјанаИлић
реклаједајеуњеговомслучајупри
мењеноначелоопортунитетаидаје
одбаченакривичнапријавапротив
Орлића.„Разумемдастенезадовољ
нињеговомизјавом,алионјеизјаву
даоускладусазаконом,самјеотишао
уполицијуиподнеокривичнуприја
вуукојојјенавеоисвојерадње”,ре
клајеМирјанаИлић. Д. Чарнић

ПредавањеСтанка
Стојиљковића
уСАНУ

На позив Српске академије наука
и уметности Станко Стојиљковић,
уредникрубрикеНаукаулисту„По
литика”, јуче је, пред пуном салом
уМатематичком институту САНУ,
одржаопредавањена тему „Будућ
ностинформационихтехнологија–
хоћеличовекстворитимозакначи
пу”.Нашколегајеговориоопрогресу
унауци,најновијимистраживањима
ипредвиђањимаусвету,отомехоће
личовекизуметимашинекојећега
надмашитиуинтелигенцији.Божи
дарРаденковић,професорФакултета
организационихнаука,нагласиоједа
јеСтојиљковићдаоизврстаннаучно
заснованпогледобудућностиинфор
мационихтехнологијакојијеувези
саразвојемвештачкеинтелигенци
јеирачунарскетехнологијеимреже.
Посећеностњеговогпредавањапока
зујеколикојеинтересовањезаовакве
теме,додаојеРаденковић. М. С. 

Са прве стране – Према наводи
мапријаве,одговорналицауовим
предузећимасуупериодуод2008.до
2009.године,уоквирусвојиховла
шћења,закључивалафиктивнеуго
вореоауторскимделимасаслужбе
нимлицимаИнститутазаонкологију
ирадиологијуСрбије.Наосновуових
уговораимјеуплаћиванновац.Слу
жбеналицаИнститутазаонкологију
су,какоседаљенаводиупријави,у

поступцимајавнихнабавкифавори
зовалипријављеналицаииспоруку
њиховихцитостатика.Сумњаседасу
наовајначин,фармацеутскекомпа
нијеприбавилеимовинскукористпо
основуповећаногпрометау2008.и
2009.години.
–Услучајудатужилаштвоподне

сезахтевзаспровођењеистраге,пред
истражнимсудијомнашлабисеод
говорналицауовимпредузећима.
Далијетовласник,правнизаступ
никилинекадругаособа,зависиод
тогакојеусписимапредузећанаве
денкаоодговорнолицеуњима–об
јашњавајууТужилаштвузаоргани
зованикриминал.
Укомпанији„Рош”кажуданећеда

ватикоментареоовомслучајусведо
завршеткапроцеса,аповодоминфор
мациједајеСБПОКподнеокривичне
пријавепротившестфармацеутских
кућазбогсумњедасуучествовалеу
незаконитим радњама, менаџмент
„Актависа”јесаопштиоданијеупо
знатсасадржајемпријаве.
–„Актавис”јеупотпуностиотво

рензасвакивидсарадњеувезиса
овимслучајемунадидаћеунајкра
ћеммогућемрокубитипојашњене
свеоколностиувезисаовимопту
жбама–нагласилисууовојфарма
цеутскојкући.
Кривична одговорност правних

лицајесвојеврсниновитетудомаћем

судству.УСрбијиједосада,против
правнихлицапоразнимосновама,
поднето27кривичнихпријава.При
јавесуподношенезбогкривичнихде
лапреваре,злоупотребеовлашћења
у привреди, крађе, противправног
усељења,злоупотребеслужбеногпо
ложаја,неуплаћивањапорезаподо

битку,пачакикривичногделакрађе
струјеизЗаконаоенергетици.Под
ношенесунадлежнимтужилаштви
ма,апоредправних,пријављенојеи
12физичкихлица,углавномодговор
нихособаупредузећима.
Какојеза„Политику”рекаоТомо

Зорић,портпаролРепубличкогјав
ногтужилаштва,овајзаконјеважан,
јерпрвипутправналицаподлежу
кривичнојодговорности.
–Тојеевропскистандард,такодаје

Србијадобиламогућностдасеефика
сноборипротивсвихправнихлица
којасу,набилокојиначин,прекрши
лазакон,анесамопротиводговор
нихособа,каоштоједосадабиослу
чај–рекаојеЗорић.

Ми ро сла ва Де ри ко њић
Да ни је ла Да ви дов-Ке сар

Ускороодлукатужилаштва
опоступкупротивфармацеута

Запрећеноигашењемфирми

Законоодговорностиправнихлицазакривичнаделапрописуједасеправном
лицуможеизрећиказна(новчанаилипрестанакправноглица),условнаосуда
илимерабезбедности.Услучајуизрицањаусловнеосуде,судправномлицу
утврђујеновчануказнудопетмилионадинара.Оваказнанећебитиизвршена,
акоосуђеноправнолицезавремекојеодредисуд(одједнедотригодине)не
прекршизакон.Каомерубезбедности,објашњаванашсаговорник,судпреду
зећуможедазабраниобављањеодређенихрегистрованихделатностиили
послова,одузимањепредметаилијавнообјављивањепресуде.

��Предистражним
судијомодговорна
лицаизпредставништава
збогсумњеу
подмићивањерадибоље
продајецитостатика

СлужбеналицаИнститутазаонкологијусуупоступцимајавнихнабавкифаворизовалииспорукуодређенихцитостатика

„Ауторски
хонорар”
идо1.300евра
„Ниједоброуколикосесвезаустави
наоптужницамапротивонихкојису
билиукључениудавањемитаонко
лозима,јерјечињеницадасуновац
узималиилекаридругихспецијал
ностии то захваљујући склапањем
фиктивнихауторскихуговорасафар
мацеутскимкућама”,кажеза„Поли
тику”бивширадникједнеодфарма
цеутскихкућа.
Какообјашњаванашсаговорник,

који јепристаодаговориподусло
вомдаостанеанониман,државака
сниурешавањуовогпроблема,јерје
познатодасупојединилекаридоби
јалиод500до1.300евразанаводно
предавање,азаузвратсупрописива
лиипропагиралилектефармацеут
скекуће.
–Многизапослениуфармацеут

скимкућамане знајушта се деша
ва,живеунезнањуиверовању„даје
етиканајважнија”.Акадаоткријете
истинуимутнерадњеосећатесепо
ниженоиглупо–објашњаванашса
говорник.
Онтврдидасууговорисклапаниса

најеминентнијимлекаримаизразних
областимедицине,саонимдоктори
макојисеналазеуразнимкомисија
маипоткомисијама,начелницимаи
директорима...
–Подмићивањејеузеломаха,ван

свихнормииправила.Кадбисемало
„загребало”,свибибилиизненађени
именималекарадругихспецијално
сти,анесамоонколога.Требасамо
погледатикојакућаакценатставља
накојојпалетипроизвода.Људико
јисуухапшенисамосупиониуовој
причи.Чакисуоченисаочигледним
доказима,рецимодасенекоухвати
саобележенимновчаницама,мена
џеринећедапризнајуда јеиграно
„прљаво”,већћедаинсистирајуна
томедапослујуускладусаправили
ма–каженашсаговорникдодајући
дасуунекимфармацеутскимкућама
послеполицијскеакције„Краба”по
кушалидасе„реше”сарадникакоји
радеуонколошкимсекторима.

Д. Д. К. – М. Д.
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Почелосуђењеуаферисацитостатицима

�Директор
Института
заонкологију
ирадиологију
Ненад
Боројевић
оптужен
замито
од11,2
милиона
динараи
11.800евра
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