
Докторка из Чачка прешла у СНС због субспецијализације уз објашњење да то није "нечасно" и да не види проблем, јер "никог од колега није згазила"
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Чачак ових дана потреса својеврстан скандал са прелетањем докторке Тање Стовраг,
која је била део одборничке групу “За напреднији Чачак” у - СНС. Прелетачи нису нова
појава на српској сцени, али у случају одборнице из Чачка јесте то што је јавно признала
да је "трговала" да би добила субспецијализацију, а онда суграђанима објаснила да то
није "нечасно" и да ће и они од тога имати користи?!

  

  

На оптужбе бивших колега да је све учинила због обећане субспецијализације и то без
конкурса, Стовраг се није много обазирала. У камеру је испричала "своју страну приче".

  

- То је нешто што се чека деценијама, а други градови су то већ спровели. И са
конкурсом и без њега, прва сам на листи. Значи, никог од колега нисам згазила -
изјавила је Стовраг за медије након скупштинског заседања, наводећи да не зна да ли
би јој субспецијализација била додељена да није прешла у редове напредњака.

  

Стовраг, која је иначе добила субспецијализацију у области гастроентерологије, је
прелазак у редове одборничке групе СНС окарактерисала као “нешто ће бити у интересу
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грађана Чачка и да је узела само оно што је дуго чекала”. Међутим, њен глас био
потребан како се обезбедио кворум владајућој већини у градској скупштини.

  

- За себе ништа специјално нисам узела, а што није било заслужено и годинама чекано.
Ово је једина трговина која ће бити мени од користи али и грађанима. Необичан
трансфер, али ако је неко препознао да је то потребно граду ја ћу му дати подршку.
Мирно спавам, без имало гриже савести. Врло је часно, иако људима који нису упознати
можда делује као да је то нечастан потез –казала је др интерне медицине Тања
Стовраг.

  

Овај чин изазвао је велику пажњу јавности у Чачку. Др Александар Радојевић, шеф
одборничке групе “За напреднији Чачак” казао је да је недопустиво да
субспецијализација буде додељена, а да претходно она није јавно понуђена и осталим
колегама.

  

- То је нешто што је срамота. Трговина је била таква да је Стовраг тражила
субспецијализацију како би дала свој глас владајућој већини. Без конкурса тако нешто
није могуће добити – рекао је Радојевић.

  

Шеф одборничке групе СНС у Скупштини Чачка, Александар Максимовић, сматра да
Тања Стовраг није приступила владајућој већини због субспецијализације која јој је
обећана, већ због незадовољства стањем у групи “За напреднији Чачак“, на чијој је листи
добила одборнички мандат.

  

- Она није директно прешла из њихове одборничке групе код нас, већ је једно време
деловала као независни одборник, да би на 25. седници у писаној форми изразила жељу
да приступи нашој одборничкој групи. Не видим да је та субспецијализација, коју сви
покушавају да наметну као основни мотив за њен прелазак у нашу одборничку групу био
прави разлог – рекао је

  

Максимовић, нагласивши да не зна да ли јој је неко обећао субспецијализацију и да ли ју
је уопште добила.
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(Блиц)
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