АПОТЕКА ВРАЊЕ
Стефана Првовенчаног 43, 17500 Врање
ПИБ: 100406116, матични број: 17029851
текући рачун: 840-411661-52, 840-411667-34
тел. 017/400-730; 400 731;факс. 017/400-732
e-mail : apotekavranje@mts.rs

ОК РАДИО ВРАЊЕ
Главни и одговорни уредник
Предмет: Одговор и право на исправку за текст: „ХАОС У АПОТЕЦИ: Пљуштали откази УОЧИ
УСКРСА!”
У складу са Законом о јавном информисању чл.47. став 1 молим Вас да објавите деманти на текст
– “ХАОС У АПОТЕЦИ: Пљуштали откази УОЧИ УСКРСА!”
Поздрављам напоре радника који ће, по закону о рационализацији добити отпремнине, да
сачувају своја радна места свим средствима (чак и лажима) и саосећам са њима. Међутим, не
могу да оправдам напад на поштара због високих рачуна или садржаја писама које носи на
одређену адресу.
Ко год да је на месту директора ЗУ Апотека Врање, морао је да поступи по наређењу
надлежног Министарства.
Жалосно је, да једна озбиљна медијска кућа, објави саопштење једног синдиката
(формираног пре месец дана, углавном од малобројних немедицинских радника) без да се чује
глас нападнуте стране и увид у документа зашто је до тога дошло. Зато ће мој деманти, уместо
Ваших, бити састављен од мојих питања:
1. Да ли је непоштовање инструкције надлежног Министарства негирање легитимности
Владе Србије?
2. Шта би се десило, да је инструкција надлежног Министарства испоштована са 6 дана
закашњења, кад се заврше избори? Подсећам да је ЗУ Апотека Врање, самофинансирајућа
Јавна Установа, а не политичка партија која се обећањима бори за гласове на изборима.
3. Да ли би 6-ог маја Премијер и Влада Србије поништили своја предходне инструкције и
приближавање стандардима ЕУ?
4. Да ли би Локална самоуправа и Управни одбор ЗУ Апотека Врање, тада формирали нову
Владу и поништили сва акта претходне Владе Републике Србије?
5. На крају, зашто Локална самоуправа Града Врања, није финансијски помогла политичке,
непрофитне апотеке по Месним заједницама и немедицински кадар, уместо да ЗУ Апотека
Врање наводи у финансијско самоуништење ради сопствене користи на изборима?
Фармацеути и фармацеутски техничари ЗУ Апотека Врање се искрено надају да ће нова
Локална самоуправа Града Врања, новим актима изједначити систематизацију, права и
обавезе ЗУ Апотека Врање и апотекарских ланаца приватних апотека, како би смо
пословали под истим конкурентним условима. Уколико им то не успе, надамо се да ће се
изборити да и сви фармацеути, као носиоци посла у Установи, могу напустити ЗУ Апотека
Врање са истим условима отпремнине, као и писци јучерашњег саопштења.

У прилогу инструкције надлежног Министарства
У Врању 05.05.2016

Директор ЗУ Апотека Врање
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