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СЕНАТТРЕЋИ ПУТ ВРАЋА ИЗВЈЕШТАЈ О ПРОВЈЕРИ МАГИСТАРСКОГ РАДА АЛЕКСЕ БЕЧИЋА 

Траже комисију која lie 
• 

прогласити плаГИЈат 
• Једногласно је прихваћен закључан Комисије Правног факултета да је професорица Бојана Лакићевић Ђурановић плагирала научни рад 
• Чињеница да се тај извјештај више не узима као релевантан буди сумњу да он није по вољи PYKoBoдcrвa УЦГ и да кроз даљи поступак жели 
да га промијени - казала је Калућеровићева 

Сенат Универзитета Црне 

Горе нн кзтреher rryтa ниједо
ннооДЛУКУо провјери магис
тарсхог рада предсједника Д~ 

MOKp3тtKe Црне Горе Алексе 

~ЧКЬа. на ОСНОВУJ.lзвјештаја 
Комисије ЕкОНОМСКОГ факул

тета.)ер јеједан од чланова ТОГ 
тмјелаодбнода ПOТIПIше доку
мент, ДОК су једногласно ПРИ

хnтиnи закључак Комисије 
Прuногфакултетадајепро
фесормцаВојава_ 
Ђура.иоaxh пnагиpanа на

учим рад. Према са3нањима 

,.Дана
М

, Сенат је јучеynpдно да 
Комисија Ехономског факул

тета није доставила допуње
ни извјештај,збor чera he бити 
именован нови Ч1IЭ.Н тогтмје-

па. КомнсијаЕкономског фа

култета. састам.ена од профе
сора из региона -Дејан ЕрЈСЬ. 
из Београда, 1Ix,џja де.џ из 

Љубљане н CJvrпjaГonем ИЗ 

Cnпита. оцјењивала је Бечићев 
рад. Дедн је прије пола l'OДине 

од6нлаДа ПО1'ПКwе извјewтaј 

о провјери Бечнhевог рада. 
Комисија Економског фа

култета за провјеру магистар

ског рада у иэвјештају истиче 
да су на бази детаљне анали

зе утврдили да се 7.494 рије
чи, односно 21,4 одсто укуп· 
ног обима мarистарског рада 

не може сматрати аутеиткч

иим радом кандидата јер 
предста.ља текст npeyзeтод 

других аутора без коректног 

цитирања. 

- Извјештај о аутентич

ности рада магистарске тезе 

Алексе Бечића Сеиат на сјед
ннци нијеразматрао. Сходно 
претходној одлуци Сената и 

пocтynaњу Вијећа Економског 

факултетаконачнуодлухуl\e 
Донијети на једиој од наред
нихсје.цница - наводеиз Рек
тарата. 

Етичким кодексом УЦГ 

прописано је да је резултат 
примјене методе за провјеру 

плагијата позитиван ако по
croјивишеодЗОодстосличио
стм нзмеђу докторскедисерта
ци}elwacreррадакандидатаи 
ауторских радова других ау

тора. а да нијесу найедени 

извори, или уколико канди' 

дат не наводи јасно дјелове 

сопствених иаучних радова 

Етички комитет одпучује о судбини проф. Лаки~е.и~ 1iуранови~ на УЦГ 
ИЈ PemIPIn НI8QДI! да ~ nocтynм nPOnII про

ФКOJкte~~Јатmтnoдн.uм--
8ОМ .Уncn 11 ИI'IIj (удА правде ~ унмје у 
~1I"""IЏ8aEY-"""IO~, 
O6;IМ.eМOМ У чкonмcy ,.лр..м ЈО8ОТ'" Yдp"PCIfW 
..-аСр6мје. fIOIqWfI'fТ no ~..oЦ!нnp 
:NI ~ o6pIJ083!tor 8. jyna 2019. I'OДIН. 

-~ nrј!'yoиtIIIIO(8еДl(2не~ 
11161111 ~ !l1!I11I ~ НIЧIIМ nPeМI CII'f'8iY 1'11-
DI18II~ Нl!МOIIIII!МO..дaнe ..... ~ 
t:2IletC'II8МO lICICТ'fII,IIЫ PeI(ТOP,I У односу КI 081 ДА 

cnyчIjI. у CJtYЧiIi'I ма "'lёipOI(It рада бeчIII\I pecrop 

је npoмmнo PeWONO ltIIФ 6м (2 ~ IФММ
см;а Ја npo8jepy то.- рада. l8КO ј!' JiIIQ)Н(XII 0СНО8 
фDpммpllW КOММOIje 6мо cnopaк. ИсIЦi!lI!11O је 

lII1IOPIIQO CIt'j'Чaj l8c:8.мIiI ......... А У CJIYЧIiy 
~ ~, kOjМ је lфМt1'aJIНO јасан 11 
..;.;.. __ ......... УЦГ UOO;. 
fТIIPДIN р,а ~ рад 97.77 одсто 1VIII"МjIт, CY8IPII су 
noтnyнo ~ н...е. lICnI ректор jI! ;.о 1fYГO 
1Ip84I!НI~~yOli'tlt;e~ 
умјеао да ку управо пј cnyчIj lCOjМ ~ эaпpenac:nю 
цpнoropc:xy 11 penюнanнy ;.ност f1v~ f!IIМOIIМI'eТ -
I..aдм~ 

у мастер радовима или док' 

торским тезама.. 

Геиерални секретар Де

мократске Црне Горе Борис 
Боr.џао»lh казао је за .дaH~ 

да не чуди одлука Сенац као 

и у свим другим ДИI<Тaторс' 

ким режимима, Универзитет 

је дио таквогсистема. 
- Незаконита и неуставна 

одлука о формирању коми
сије 3а коктролурада, која је 

узгред буди речено престала 
да постоји по сили закона, ра

иијејеодлучнлаијаою3аКЉУ
чиnaдарадиијеnлагијат.Сада 
паp-rмјскм Универзитет доно

СИ одлукуо попуни комисије 
која је престалада постоји, на 

начин да мијењају оне члано
векомисијекојисуоцијеНЈ{Ј]И 

дарадннје плагнјат. И, иарав

но, све тако укруг док не нађу 
оиечлаиове комисије који ће 

Curar 

промнјенити ранијеупрђене 

закључке н извјewтaј. Заиста 
нзсвишеодлухепартијскеко

мисије и партијског Уиивер
зитета не занимају. за нас је 

одлука већдонијета и на овај 

случај јестављена тачка - ис

тиче Богдановић. 

Из Ректората наводе да је 
Сенат након разматрања до
пуњеног иэвјештаја Комисије 

и свих чињеница и доказа јед
ногласно 3аузео став да је са
гласан са эакључком Коми' 
сије и осудио је овакве врсте 

кршења академског интеrpи

тета, али да нewаэаконскогос

ноаа аадаље пocтynање у овој 
правној ствари јер је у међу' 
времену формиран Етички 

комитет као надлежно тије
лоза одлучивање по предло

гуза утврђиаање кршења ака

демског интеrpитета. 

Свежава Кaпyђepourh из 
Центра за грађанско образо

вање казала је за .дaH~ да је 

случај Бечића отворен већ 

годину и по и потпуно је не
појмиво то што УЦГ није ус

пио да се коначно о њемуод' 

редн. 

- за то могу постојати три 

pa3lt0ra. један једа УЦГ свјесно 
прнстаједа cтaвљaњew У фно

ку Н извлачењем овог случаја 
штети самом Бечиhy. дрyrи је 

да нема капацитет да утвр

ди да ли се ради о плагијату 
или не, а треhи је да не може 

да докаже да јеупитању пла· 
гијат и да ће случај бити отво
рен док roд не формира оиај 
састав комисије која ће бити 

спремна да то потврди. Није
дан од ових разлоl'3 не иде у 

прилог кредибилитету УЦГ. 
МИ не знамо шта се дешава 
са тнм извјештајем, алн зна

мода је једна чланицаКоми
сије из Храатске одустала од 

TOI'3 да буде дио те комисије 
и нијепотписала ии претход

ни налаз. УЦГ је био у обаве
зи да јавности објасни зашто 

је татако, каои wтaсуразло
зи који сучланицу Комисије 

из Хрватске за то опредије

лили. Чнњеницада се тај из
вјештај иише не узима као 

релеаантан буди суыњу да 

он није по вољи руководства 
УЦГ и да кроз даљи поступак 
жели да га промијени - каза
ла је Калуђеровићева. 

Д.Б. 

КОНКУРС ЗА ИСТРАЖИВАЧЕ НА УЦГ КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР АНГАЖОВАО СТРУЧЊАКА ЗА ОПЕРАЦIIJЕ КАНЦЕРА ДОЈКЕ 

Упису ју 72 студента 
Предсједник Центра за 

докторске студије на Уни

верзитету Црне Горе Пред' 
par МItPaВOUћ казао је да I\e 
конкурсом који једанасрас

писан бити понуђена преос

тала П м;еста на студијским 
програмима организацио

иих јединица Универзите

та, која нијесу попуљена у 

првом року. 

- Висииа накнаде за сту
денте који упншу доктор
ске студије у овој студијској 

roдини износи 1.000 еура по 
семестру, за све студијске 

програме. а на основуОдлу
ке Управиоrодбора Универ

зитета Црне Горе - казао је 

МираН08Нh. д.в. 

ХУМАНIПАРНА АКЦИЈА ПРИВРЕДНЕ КОМОРЕ 

Запослени дали крв 
запослени у Привредној ко

мори ОpraJiизовали су јуче тра
дициоиалну roдишњу акцију 
добровољног дарквања крви. 

Акција је одржана у просто
рнјаыа Завода за трансфузију 

у Подroрнци, а учествовало је 
десетак давалаца крви. 

- 3anaљујewоорганизато-

рима на доприносу у обез
бјеђивању стаби.IIНИХ залиха 

крви. а истовремено позивамо 

друп дpywтвeHe субјекте да 

сличиим.дРУШТВеИОOДI'OВОР

ним поступаљем подржедаљи 

pauoјд06роваљног дава.лашт'
ва крви у Цриој Гори. 

Д.Б. 

Љекаре из КЦЦГ учи турски хируруг 
Хирург ЏЈаа:В: Урас из Турске јуче 

јеса црногорским колегама у Клинич
ком центру Црне Горе ypIlдио двије ком

пликоване операције канцера дојке. 
примјеном најса8ременијих метода, 
а ДОГО80рена је и будућа сарадња из· 
међу ЦрНОГОЈХких и турских љекара 

у цнљуусвајања нових медицииских 

процедура. 

Хирург Џихан Урас казао је да је у 
Црну Гору дошао на позив министра 
здрављаКеваваXpaпcmdaaдаби,како 

је рекао, са колегама из Клиничког цен

тра подијелио искуства н од њих нешто 
научио. 

- Заједно са овдашњим љекаримада
нзссмоурадили двије операције канце
ра дојке. на операцијама су. поред мене, -
била још три хирурга н3 Клнничког цен
тра - рекао је Урас. 
Он је објаснио да је коришЬена тех· 

ника којом се иоry эаштитити дојке па

цијенткиња. 

- Поред заштите дојке. радили смо 

методу онкоnластике. Ја сам већ дрyrи 
путу Црној Гори. Биосам проwлегоди

не када сам присуствовао операцији гдје 
јеодстрањена цијеладојка, а током исте 
операције је одрађена и реконструкција 
- појаснио је Урас. 

Код карционома дојке. поред опе
рације, како је наг ласио. важно је датн 

npaвутерапију. 
- Веома је uжaн wyлтидиCЦИIlJlИНaР

нн приступ код пацијената. Ако се од
реди погодна терапија. пацијенткнња 
може сасвим успјешно да се излијечи и 
настави живот - казао је Урас. 

Казао је како жели да настави са· 
радњу са црногорским љекарима .и у 

размјени искустава и на наУ'}НОМ пла
ну". 

- Тако да смо мн у сваком момен, 

туспремни да прихватимо докторе из 

Црне Горе да буду нашн ГОСТИ, да се код 
нас едукују, да упознају методе које ко
рнстимо, како би ова сарадља била што 

дужа и боља - објаснио је Урас. Д.В. 


