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СТУДЕНТИ ТРАЖЕ ОД МИНИСТРА ДА ШКОЛОВАЊЕ 
ЗАВРШЕ ПО СТАРОМ СИСТЕМУ 

Дискриминисани 
новим правилима 
Студенти Универзитета 

ЦрнеГореупутиnисуотворе

но писмо министру просвје

теДoorpyШцоllКhуукојем 

истичу да су незадовољни 

увођељем НОВОГ система 06-

разовања (3+2+3) за основне, 
мастер и докторске и траже 

да студије заврше онако како 
суи почели , посистему 3+1. 

Студенти наводедасуупе
риодуодI6.доZl.септембраор
raюooвали пoтnисивање пети

ције којом захтијевају да им се 

упис за специјалнстичке ету
дијепродужизадвијеroднне. 

- Петицију су потписа
ла l.l2З студента на СВИМ фа

кул~има и предали СМО је 
парламенту на раэматрање 

у нади да ће посланици раз

умјети наш проблем и преду

зети адекватне мјере за њero

во превазилажење. У нади да 
heтeразумјети хитност рјеша

ваља проблема који се појавио 

услед чињеницеда3акон о ви

СОКОМ образовању више не пре
познаје специјалиcrичке сту, 
дијетј. упис истих након 2019. 
ГQдине, а.ца сустуденти који 
су дали подршку петицији 
~Задржимо систем 3+1" оста
ли ускраћени да упишу сле
цијалистичке студије иако су 

оне постојалеу вријеме уписа 
основних cry .ција, што је сту

дентепретежнооnpeдијелило 
да их упишу_ Морамо нагла

сити да cV 1'0 већ.ином студеи

ти са два или три неположе

на испита, који планирају.ца 

свој породични и професио
нални живот наставе у Црној 

Гори. Дозволић.ете да кажемо 

да нико нема право да младим 

људима који субудућ.ност ове 
земље намећ.е теже услове 06-
разовањатакоштоћеихдемо

тивисати јер су сви ОД1lучнн 
утомеда не желе да упису ју 
мастер студије и продужавају 

своје школоваље. Из искуства 

старијих студената знамо за 
проблеме које имају на мастер 

студијама, од избора ментора 

до одбране магистарске тезе, 

што ћ.е бити додатно иском
пликовано када се по новом 

програму упише много већ.и 

БРРi студената. важна чињени
ца којужелимонагласити јесте 

дасмодискриминисаниуод

носу на студенте којисуynи

сали студије прије примјеие 

Болоњске декларације, који

мајерокзазавршетакстудија 

ПРОдУЖаван вehдужи низro
дина. што је урађеио и ове ro
дине - наводе студенти. Д.В. 

ИЗ снп-. УПОЗОРИЛИ 

Недоступно лијечење 
Аналитичарка уСоцијалис

тмчкој народној партији ма
ркја~иcraклa;едасе 
грађани у 21 ви)екурадујушто 
јепоnpaм.eнапаратэазрачење 

обољелих од најтеже болести, 

јер су биле принуђени да од
лазеу Бањалукуна лијечење. 

- Иакојереченодајесамо 
десет пацијенткиња зрачење 
'ООавИЈЮуЦентрузарадиотера-

пијууБа.љалуци, тонемијења 

оз6иљностситуаци)е.Дајесамо 

једна жена била у питању, ro 
је довољан разлог да се цијели 
здравствени систем покреие и 

учини све да, поред проблема 
које јој доноси окрутна болест, 

ие морада пролази и кроздо

датиетешкоћ.е - наводи Ради
новић.ева. 

ДоВ. 

КОНФЕРЕНЦИЈА О ОБРАЗОВАЊУ 

Више дјеце у вртипима 
Директорица Директора' 

та за преДШ1<олско, основно и 

средње оБРЗ30вање Аријаиа 
НиколићВучиикh казала је 
на конференцији ореформи 

06разовањада суунапријеђе
ниуслови, смањено градива 

и повећ.ан 06ухват дјеце у вр
тић.има. Она }е казала да је из

мјеном закона број учеиика у 
одјељењимаса 30смањен на 

28, што представља адекватан 
број за оснаживање индиви

дуалног приступа. 

- Фонд часова је смањеи 
за десет одсто у циљу расте

рећења ученика, а у складу 
са тим измијењенисунастав
ни планови и програмизаос

новну школу - наводи Нико
лиh Вучинић.. 

Д .•. 

поводи 

ГРАliАНИ СЕ ЖАЛЕ ДА У АПОТЕКАМА МОНТЕ ФАРМА НЕ МОГУ ДА ДОБИЈУ МЕДИКАМЕНТЕ НА РЕЦЕПТ 

Нестаwица кова због 
ониwтеногтендера 

• Очекујемо да ће сјутра доћи лијек "клонозепам", а очекујемо и набавку "ривонотрила". 
Тренутно припремамо и планирамо набавку љекова за наредну годину, ИС1акао је Драгаш 

Због поништеног тендера 
за набавку 's7 врста љекова, 
грађани у апотекама Монте· 

фарма и здравственим уста

новама не могу да подигну 

велики број љекова и тера
пија, међу којима и медика

менте против епилепсије, 

каРДиоваскуларних и пси

хичких 060љења И терапију 
3алијечењекарцинома. Тен
дер који је Моктефарм ра.сnи

саоуаприлуовеroдинечијаје 
вриједносток02.500.000еура 
н даље нијеу потпуности реа

лизован. Монтефарм јеујулу 

ове године 06устЗIIИО посту· 

пак јавне набавке по тендер
ској документацији бр. љеко
ва, по партијама, из разлога 

што за партије: 7, 8, iO, 18, 23, 
24,26,29,30,31,36,38, 39,41, 
43,46,47,48,49,50.54,55,56, 
61,68,75,78,80,95,101,103, 104, 
106,108,11I.112,1I3,115,1I6,1I9И 

120 није достављена ниједна 
понуда, односно за партије: 2, 
9,35,40,63,64,76, 81,8б, 90, 93, 
99, 107. 114 и 121 није доставље
на ниједна ислравна понуда. 

Директор здравствене 
апотекарске установе Мон

тефарм Рар;омаи Драra:m 

казао је за ..дaH~ да ћ.е се по

новити поступак набавке ље

кова на тендеру који је по

ништен И да се суочавају са 

npoблемнмададођу до поје
диних терапи}а јер их произ
вођачи немају. 

- ПРИЛИЈ<ОМ набавке ље
кова проблем настаје ако ни 

упоступку хитне набавке не 

могу да купе медикаменте 

јер их нема код npoизвођа

ча. Поред апотека Монтефар
ма. грађани на располагању 

имају ISОприватних апотека 
са којима су склопљени уго

вори иукојнмаби требалода 

нађусветерапије. Нико не 06-
раћа пажњу ако неки меди
каменти недостајуу Монте

фарму. Очекујемо да сјутра 
дође лијек ~клонозепам~, а 

очекујемо н набавку "риво
нотрила~. Тренутно припре

мамо и планирамо набавку 
љекова за наредну годину

истакао је Драгаш. 

Комисија Монтефарма је 
утврдилада понуђач Г.Qосариј 

Д.о.О. Подrорица за партије 
б3 и б4 није доставио пону

дуу складу са понудом коју 
је доставио Министарству 

здравља за стављаље ror лије
ка на листу љекова, а коју је 

прихваТИJlО Министарство 
здравља. 

- Како понуђач ~Глоса

ри( д.О.О. Подгорица није 
доставио понуду сачињену 

у складу са условима утврђе' 

НИМ тендерском документа

цијом у дијелу који се односи 
на наведеиу листу љекова за 

партије б3 и 64, то је понуда 
наведеног понуђача оцијење

на каонеисправна за наведе

непартије, УСЈ(ЛадУса чл 100 

Нудили скулље од процијен.ене вриједности 
Коммсмј.а э.а отеЩl&tЫ! 14 8pt!ДНoaaњe је У ТiNCI! 1 м 9 закона о ;.нмм нa6aвuмa. коммсмја 

понуди noнyf)aчa фармонт Д.О.О. Дat8VIOВrPaД. ],Ј ~ м lIPC!ДМOUtIOOe понуда ј@noнyдyпо-
број прМјема: 1341/3 од 2 yтapдиna cneдеће lf"II)aчa фармонт д.о.о. дaнм.nowpaд oдбиna као 
• .... е ... 1O стање: У-.дом у t'ЮНfДY lIМIf.ДeМOГ нeмcnp_~' Ја rщnм;e 35, 40, 93 м 107. сходмо 
noнyIМчa кotммot}a Ја CnaaPatЫ И вредноеано.е свему нмеденом. У смаду са '111 s9 CГCIII 1, 'VI 

понуда ј@ YJIIPДМI да 8МCМНiI noнyt';eнe цмјене 101 став 1 м 7 м чnlOO став 1. 1"н(f 1 14 9 змона 
noнyI')IчiI e.pмoнr д.о.о. ~ Ја ~ О ја8ним нa6uuмa, Коммсмја .Ја OТaaPatW М 
35,40,9311107 f1II!IID' 11JOЦIIj!lIo8I\"~ ~ nOНYДI ~noнyдy~ ФiIpмoнr 
jaвн@кa6мкI!. Доо.о. ~ од6ма као нeмcnpмкy :Ја 

сходно Н8еДеН0М, у 0UIaIff са ЧII. 100 cnвl, ~ 35, 40, 93 м 107, Н08OДI! 10 Мotпeфapмa. 

ЗАПОЧЕЛИ ЛРЕГОВОРЕ ЗА ИЗМЈЕНУ КОЛЕКТИВНОГ УГОВОРА 

ставЈ тачка lЗаконаојавним 
набавкама. Даље, Комисија 

за отварање и вредновање 

понуда је утврдила да виси· 

на понуђене цмјене понуђача 
Глосариј Д.о.О. Подгорица, за 
партије: 9 и 90 прелази про
цијењену вриједност јавне на
бавке. Упоступкупрегледаи 
оцјене исправности понуда 
увидом упонуду понуђача

Осми ред д.О.О. Подгорица Ко

мисија за отвараље и вредно· 
вање понуда је утврдила да 

је за партије БЗ и 64 наведе
ни понуђач пону.цио лијек 

који није у складу са усло

вима утврђеним одлухом о 
утврђивању листе љекова као 

И одлукама о изм:јенама и до
пунама одлуке о утврђивању 

листе љекова, што значи да је 
доставио понудукоја није са

чиљена ускладу са условима 

утврђенимтендерскомдоку- . 
меитацијом за партије 6з и 64 
- наводе из Монтефарма. 

Д .•. 

УЦГ од Владе тражи веће плате 
• Очекујемо да ће се новим копективним уговором боље и прецизније препознати квапитет наставног рада, 
радко отерећење и научно-иcrpаживачки допринос запоспених. односно да ће најквапМП!тнији и највреднији 
остваривати и највеће зараде, казао је Никопић 

На Универзитету Црие 

Горе одржан је први консул

татмвни састанак представни

ка Универзитета Црне Горе, 

Синдиката Универзитета и 
представника Министар
ства просвјете, као почетак 

преговора о измјени Колек
тивиог уговора, којим тра

же повећ.ање плата. Ректор 
Универзитета Дaюvlо Их

колић I(аззо је да иниција
тива УЦГ у погледу измјене 
Колективногуговора има за 

циљда усагласи коефицијен
те рада са Законом о зарада

ма у јавном сектору, што би, 

како наводи, требало да ре

зултира повећ.ањем зарада 
на Универзитету. Николић. 

је рекао да треба уредити на
чин плаћ.ања наставе на фа

култетима. 

- Очекујемо да ће се но

вим КОllективиимуговором 

боље и прецизније прелозна-

Саставах ва Уикирэитету 

ти квалитет HacтaBHor рада, 

радно оптереhење и науч
но-истраживачки допринос 

запослених, односно да ће 
најквалитетнији и највред
нији остваривати и највећ.е 

зараде - казао је Николић.. 

Састанкусуу име Универ
зитета, поред ректора, прису

ствовали још и предсједннк 

Управног одбора Дymxo Вје
mщa и проректор иреиа ора

зиь, испред Министарства 
просвјете генерална дирек

торицаДиректоратаза висо
ко образовање Му6ера Кур

пejoмh и иачеяник Одјељења 

за нормативно-правне посло' 

ве Мнјаjnо ЂУРиh, док су у 
име Синдиката Универзите

та Црне Горе састанку при

суствовали предсједник Ву

каmии 3oГ03кh и чланови 
Мирко Квеже.виh, Ию<onа 

Дoжиhи РадојкаЉепазкh. 
Д .•• 


