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СТОМАТОЛОГ АЛЕКСАНДАР БРАЈОВИЋ НА СУДУ ТРАЖИ ПОНИШТЕЊЕ КОНКУРСА ЗА ПРИЈЕМ У СТОМАТОЛОШКУ ПОЛИКЛИНИКУ

Тужио КJlИНИЧКИ због

..

незаконитог запоwљавања
Тужени КЦЦГ, мао јавна YCТclHoBa, није оформио комисију која је била дужна да, прије свега, утврди да ли су лријаве за предметно радно мјесто
биле уредне и кије обављен ИН11!рвју са кандидатима за стоматолога, истиче Брајовић

•

СТОNаТОЛQГ A.IIea:caв,џp

ханнзам запошљавања, без

сам, иако сам специјалиста.

ром на тода је иста потписа·

Враjonb тужно је КлИННЧ

уважавања чкњеница, а по

дакле више квалификација

на као оДГОворн}! радиик , а

км цент.арЦрне Горе (кццг)

следнцз је yrpaжaвaњe јавног

нмам за то радНО мјесто и

и поднио приjuy Агенцији за
спречавање корупције због

интереса н злоупотреба јаане

радно искуствоод 14година,

ие овлашћенJt радник. Исто
тако, изслорногобавјештења

функције од стране Је8Т8.

за разлику од колеге који је

}е јасио да тужени HJtje донио

незаконитог запошљавања

.....-.....peкro"'кццr.

приwљен и који је радио као

одлуку јер исто не садрЖJt п~

стоматологсамо двије годи

датке да је Jtcтa донијета, као
нн број Jt датум доношења,

другог кандидата на конкур

су ОД

Zl. фебруара ове

годи

неза пријем на радномјесто

у налазу Инспекције рада.
укоји је,.Дан- имао увид. на

не. У КОНКУРСУ суставиnи тзв.
минималне услове које има

што јасно указује на чюье

доктора СТ'Омаroлога уСтома

ВОДИ седа КlЩГ нијеcxnопио
уговор са и забраним каиди·

свако са заврwеннм факуnтe

толоwкој ПОЛИКЛИНИЦН. Он

датом у тренутку

контро

тow н положенимдржавним

иJtцу да је оглас окоичан без
донијете одлуке о Jtзбору

тражи поништењео,цлуке о

избору и раcnисивање НОВОГ

ле, али да је накнадно оба·
вијештенадапостојиyroворо

испитом. Напомињемда ин
тервјуа са кандидатима иије

каидидата. Сходно горе иа
веденом, јасно је даје посту

Ј«)Нкурс:а. БрајоамЬ је за..дан~

радуса новим СТОWЗТOlJогоw.

било. Након истека рока за

Поднио са ... захтјев за

дocraвљањедокументације

пак избора кандидата неза·
коиит. Неспорно једа колега

тоспровеоконкурсјернијесу

ииспекцијски надзор. при

иа објављеии оглас, тужени

С.Т. испуљава минималне ус

имали критеријуме за кэ6ор,

чему инспекторка рада ут

није предузео ниједнупози

лове које је тужеиJt тражио

комисију. нијесу организова

врђује да колега С.Т., који је

тивним прописнмапредвиђе

конкурсом, и јасно једа при

JIИ интервјуе са кандидатима,

приwљен на конкурсу. нема

доиошењуодлукедиректор

те да су одабрали стоматоло

уговор о раду у КЦЦГ. Онда

ну радњу, а коју је био дужан
да предузме у циљупроцјене

га са недовољно искуcna, док

КЦЦГ 06авјеwтaвадаипак по

ко је најбољи кандидатза рад.

ма конкурса, али је веома ва·

је њему ускраћено право да

стајн УГОllOр О раду закључен
1.4.2019. кццr је расписао јав

но мјесто које се огласом тра.

ЖНО да се директор РУКОIlOДИ

жи. Наиме, тужеии. као ЈЗУ

Н интересом установе који за

ни конкурс за прнјем општег

и државни орган, ннје оф.

хтијевадабуде нзабран оиај

казао да је КЦЦГ незакони

буде примљенурадни ОДНОС

-

требада се руководи услови·

иако имао боље референце.
Он наводи да с.ето говори да

стоматолога на упражњено

ормно комисију која је била

кандидат који Ье најуслјеш

је у питању коруптивни ме-

радно мјесто. Конкурисао

дужна да прије свега утврдн
дали су пријаве за RpeдMe'!'
НО радно мјесто билеуредне.

ражњеног радног

Исто тако туженн тј. коми'

да се руководи н jaвHJtM ннте

сија нли у Heдocraтxy коми

реСОМ. посебно код чнњенн
це да се рад}! о здравственој
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није обављати послове уп.

мјеста.

Истотако, директор је дужан

сије директор нлн друго за

устано. Обавеза,циректора
здравственеустановејеnpнје

послено лице код туженог,

а по овлаwЬењу директо
ра ннје обавило интервју са

СтомаТОJlОГ ВраЈо •• Ь

пријављеннм кандидатима,

свегада омогуhи грађаНJtма
иаtбoљуздравственузаштиту
и та обавеза је Jtзнад обавезе

на основу ког би се моглоут

Он наводидаје поспаодо

суда. Спорно обавјештење о

врднти КО од пријављеннх
кандидата најбоље одгова
разаоглашенорадноwјесто.а
према својнм квалифика

пнс Мнннстарствуздравља н

избору каJtдидата иије чак

задовољења ЛИЧНИХ инте

упозорно нх на који иачии се

ни потпJtсано од страие ди

ре<:а. Тражимо поииштење

бирају љекариу КлJtНМЧХОМ

ректора. већ праВНJtце која

одлуке о избору кандидата

није овлзwhена да предузи

С.Т. и понављање нзбора сто

цијама,ОДНОСОМ са пацијен

центру. али је наишао на зид
Ьутања.

ма било какве активности у

матолога за поменуто радио

тима и CТpf'!HOM знању- ис

- Уnyтиnисумедапра.вду

поступку избора каидидата

мјесто

тиче Брајовнћ.

потражим

код надле~ног

-

Jtстиче Брајовић.
Д ,В.

што тужеЮI не спори с обзи-

У МИНИСТАРСТВУ НАУКЕ УГОСТИЛИ АМБАСАдОРЕ

ДЕНАН МИОДРАГ РАдУНОВМЋ ЗАДОВОЉАН РАдОМ ФАКУЛТЕТА

Институт за развој

Доктори са Медицинског на клиникама ЕУ

МИНJtстарка иауке саа.а

- МиннстаркаДамјаиовиh

Дамјаяовиh јуче}еу Вили ..го

упознала је амбасадоре да

РНца" npeдcтaBкna тренутн}!

пројекат сада улази у спедећу

статус регионалног пројекта
успостављањаМеђународног

фазу реалнззцJtје, тзв. фазу

•

Један број младих колега је нлиничну лраксу обављао или тренутно обавља на престижним

унивеРЗИ11!ТИма у Италији, Аустрији, Њемачкој, Словенији, Србији, Хрватској, наводи Радуновић

ствене заштwre у Црној Гори:

ннстнтута за одржн ве тех

Jtзраде Студије дизајна, зах
аа.љујућ}! ПРllOј финансијској

Нахон више од двије деце
није трајања МедJtцJtНСКОГ

нологије на простору југо

подршци од стране Дкректо

факултета УЦГ, створена је

КЛинички центар. Институт
заја.вноздравље,Домздрааља

нсточне Европе (СЕЕИИСТ),

ратаза истражнвања и инова

кадровска база наСТЗВНJtка

у Подгорици, СпецJtјална

као и предстојеће кораке

цнје Европске

Jt

који су кључнJt за даљи раз·
lIOј пројекта.

РТД) - наводеусаопwтењу.

KOMHcJtje W

ДА

сарадника, компетентна

боЛНИца Брезовик. Постоје

да студентима ПРJtблJtЖИ

УСЛ08И за адекватну едука'

савремеиа достигиуhа иау

ц ију. квалитетан одабир са

ке и прахсе у МедJtцJtНСКОМ

радника кој}! студентима

06раэоаању, сматрадекан Ме

РЕКТОР УЦГ ДАНИЛО НИКОЛМЋ поручио

дицииског факултета м.од

преэенткрају достигнућа у
клиничкој науц}! и пракси.

Научницима фали новца

par рцувоахћ. Он је за сајт

УlIOl)ење клиничкJtх рота

Дан посaehен проблемима

Yцr истакао да има докто

ција Сарадника

ра кој}! су дипломнрали на

током обављања клJtничке

Jt студената

МедJtцJtНСКОМ факултету у

Потребно је издвојJtти

Подгорици, а запослење иа·

праксе омогуЬава да се сту
денти упознају са разлJtчи '

обиљежен је на УНЮleрзите

већа средства како би се за

шли иа кли н Jtкамауземља

том патологијом оБJtлазеl\Jt

ту Црне Горе.

држали најбољи студенти, а
једаи од најефикаснијих на·

ма ЕУ, добнлJt специјалJtза

више центара једне клинике.

цијеи најбољису промотери

Рад у малим групама (специ

науке и њеИОМ фннансирању,

Ректор Универзитета Црие
Горе ДaIovIo НxкOJDdti JtC'т.1'

лJt трошкови JtC'rpаживања.

-

потребно одрживо фJtиан

чина је да држава поllel\a ула
гања у науку. Подржали смо
ииицијативукојајеупућена

сирање и иtтpaжJtвачке ак

ма.дамаэемаљачnаницадасе

као је да је истраживачима

достмгиућаМедиЦJfИСКОГфа

Рa,lђ"'ВО8иh

кy.nтeтa и Универзитета Црне

Гореуцјелини.
- Студенти суу прилици

фичност рада студената ме
дицине) је усло., Ј(еалКТе"Тне

гиону И Европи_ Један број

ТРJtји, Њемачкој, Словеиији,

едукације, што је разумљиво,

младих колега је кnинJtчку

Србији, Хрватској. Наставне

јерсеискycrвoизнањестичу

кздавајања за иауку повећају
на иајмање 1одсто БДП-а - ре

да, кроз међународну раз

прахсуобављаоиmtтренутно

мјену, упореде своје знање

06ааљана престижиимуни

базе Медицинског факултета
су здравствене установе које

раЗГОllOром

само на финансJtрање YНJt
верзитета, кахо би се покри-

као је НJtколиl\.

и вјештинеса колегама уре-

верзитетима у ИталJtји, Аус-

пружају највнши НЈВО здрав-

lIиh.

тнвностисенемогуocnaњaти

Д.&.

Jt прегледом па

цијената - нстакаојеРадуно
Д.В.

