
~ ЧЕТВРНН . 31. ОНТОБАР 1019. поводи 111 
ВЕЛИКИ БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ ЖЕЛИ ДА НАПУСТИ ЈАВНИ ЗДРАВСТВЕНИ СИСТЕМ 

Раскид yroBopa траЖИJlО 
296 доктора и сестара 

• Незадовољство здравствених радника је огромно, што потврћује и чињеница да је највећи број запослених у сектору здравства спреман да 
напусти радно мјесто, истиче предсједница Синдика1il доктора медицине Милена Поповић Самарџић 

Синдикат доктора МедИЦИ' 
не објавио је saбрињааајуће 

податке о броју медИЦИНСКИХ 
радника који су се пријавили 

на јавни позив Министарства 
јавне управе за раскид угово
ра о раду. На ПОЗИВ се }авиJlO 
296 љекара и медИЦИНСКИХ 

радника, што је најаеЬн број 

у јавном сектору. Према пода

цима Министарства јавнеуп
раве, на јавни ПОЗИВ3З спора

зумнн раскид радног односа 

уз исплату отпремнине уку

пно се пријавило 1.752 запос
лена. СпораЗУМИН раскид 

радног односа реализује се у 
ОКJIируПланаоптнмнзације 
јавне управе 2018-2020. како 
би се смањили ТРОШКО8И И3 
буџета и умањио број запос

лених. 

Према последњим пода
цима Министарства здрам.а, 

Црној Гори недостајеоко200 
ље.кара н преко зоо МедкцмН

СКИХ сестара. Предсједница 

СМндикатадок-ropa меднЦЮfе 
Мxn:mаПоповиhСамаpџиh 

казала је за ,.ДaH
w 

да не знају 

тачно колико је доктора тра
жило одnазак уз исплату от

пpewиине.алидамеђуњеним 
колегама влада велико неэ.а

довољствоз60гнискихзарада 

к односадржавних институ

ција према том позиву. Она је 
казалада доктори медицинеу 

Цриој Гори примају 550еура, 
специјалисти 650, а супспе
цијаnисти око 7ООеура. 

- Незадовољство здрав
ственихрадникајеогромно, 

wтопотврђујеичињеницада 
је највеhи број запослених у 

сектору здравства изразио 

спремност да напусти радно 

мјесто. Суочавамосе и са про-

Отпремнина не може 
бити веВа од 15 бруто ппата 
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МИНИСТАРСТВО УРУЧИЛО YPE1iAJE 

Опрема за шест школа 
У ОШ .Њеroш· на Цетињу 

додијељена је микробит оп
рема за шест wкола чији су 

ученици остварили ОДnичне 

резултате на националним 

и регионалиим такмичењи

ма у кориwnењу микробит 
рачунара.Опрему врнједну 

виwе хиљада еура обезбије

дила је Влада, а предстаи
ннцима награђених wкола: 

ОШ ..вук Кapaџкn.-, Бераие, 

ОШ .,Ристо Ратковиh-, Бијело 

Лоље. ош ..Буко Јововиn'-, Да
ниловград.ОШ .Њеroш-, Це

тмње, ош ..марко Нуцуловнh-, 

Шroј, иОШ ..РадОМНРМНТЈЮ" 
виn·, Беране, мнкробитопре

му уручио је државии секре
тару Мииистаpcnynpocвјете 

Александар Митровиh. 

д.:в. 

УО ПРИХВАТИО ЗАХТЈЕВ ЗА БЕСПЛАТНО ШКОЛОВАЊЕ ОСИ 

На ФПН-у још 10 студената 
Управни одбор Универ

зитета Црне Горе (УЦГ) је, иа 
јуче одржаној сједиици, ус
војио захтјев Удружења мла· 

дих са хендикепом Црне Горе 
за ослоба.ђање wколарине. 

Лредсједник управног одбо
ра Уииверзитета Душко Бје

лица казао је да се студенти 

са инвалидитетом, за које је 

Удружење доставило списЭЈ< 

са медицииском документа

цијом, ослобађају плаn'ања 

накнаде за студирањс засгу

днјску 2019/20. roдину. Усвојен 
је Лредлог Одлуке о одобра

вањујошlO студената за мас
тер студије 2019/20. д.Б. 

блемомда намсена конкур
се на КЉУЧНИМ специјаnиза
цијама не јављају кандндзти. 
Овојепоследкцачнњеницеда 
љекарспецнјалиста има пла· 
ту нижу од залocneногна paw
пи тунела Созина и других 
јавних предузеhа - истиче 

Лоповиh Самарџиh. 
Она је казала да Влада тре

бада омоryhи повеl\aњс плата 
љекарима за зоо еура и да се 

потруди да. умјесто средста
ва залуксуз функционера. но
вац оде онима који спасавају 
животе грађана. 

- Имамо ситуацију да је већ 
преко 150доктора напустило 

здравствени систем претход

нихпет ГОДина. Акоми не мо

жемо да обезбиједимо 15 до 20 
милиона еура за повеhање 

плата од ЗОО еура нето, онда 
се припремите да издаојите 
5Омилиона или внwезалије

чењеса стране изаДОlЮђење 

доктора са стране. Свн млади 
доктори уче њсмачки језнк. 

Сигурни смодаnе наш пред
лог нaиhи ка отпор појединих 

структура из простог рамо

га WТQнаш предnогзахтн}е

ва постављаље прноритета. 

Дакле, можда буде потребе 

за преусмјеравањем новца 
са неких буџетских ставки 

као што r:y службена IЮзила 
и возачи. службеии телефо
ни, службена путовања, ку

повина станова за потребе јав

них функционера, додјenа 13. 
плате у органима јавнеупра-

ве, додјела варијабиле, дoдie
ла накнадиза присуство урад

ним тијелима и комисијама, 

на ставку .зараде за докторе 

медицине·. Одговорне мјере 

некад за саме партије знају 

бити непопуларне. али не 

треба занемарити чињеии
цу да је са acnектадруштвене 

перспективе исплзтивије до

носити oдroвopHeoд.пyxe Hero 
популарне. У тренутку када 
имамо најанwеслужбених ва

зила и службених возача, као 
и највише мобилних тenефо

иа сразмјерено веnичини др
жаве, сматрамода јеизасаму 

Владу значајно да се изађе усу

срет оправданим захтјевима 

Синдикатадокторазахитним 

повеnањемзарадаод300еура 

нето. У протеклих 10 година 
само је инфлација умањила 
зараде црногорских љека

ра за 30 одсто. Наше незадо
вољствојеогромно.апocnедн

цетог незадовољства највиwе 
погађају црногорске грађане. 

Надамо се позитивној иодl'O-" 

аориој одлуци Владе - каже 
лоповиn. Самарџиn. Из Ми
нистарства јавне управе не

давиоr:yпојacниnидасеновац 
за исплатуотпремиине обез
бјеђује од новца државног ор

гана, органа државне управе, 

r:yAa, Државног тужилаштва, 
фонда или другог оргаиа ос
иованогусклэдусазаконом. 

- Као и другог органа ос-

РАСТЕ БРОЈ ЗАРАЖЕНМХ СЕЗОНСКИМ ВИРУСОМ 

нованог У СЈ(ЈЈ3Ду са законом 

који се финанснра из др

жавног буџета или установе 
чији је оснивач држава, али 

и из средстава које је Минис

тарствофинанснјаоnpeдије

лило у буџету за 2019. годину 
за ову нам"јенуу износу од 2.7 
милиона еура - саопurreно је 
нз министарства. 

, 

'
суочава-

. мосеиса 

проблемом 
да нам се 

на конкур

се на кључ

нимспе-. . 
ЦИЈализацИЈама не 

јављају кандида
ти. Ово је последи
ца чиње~цеда ље

кар спеЦИЈалиста 

има платунижу од 

запосленог на рам

пи тyнe:'la Созина и 
других Јавних пре

дузећа, истиче По
повић Самарџић 

Тај новац је. казали r:y.jeA
ним дијелом обе3бијеђен из 

Секторске буџетске подрw
ке која r:y опредијељена Цр
ној Гори од Европске коми

сије за реформу јавне управе. 
д.:в. 

Од грипа обољело осам особа 
• Већина обољелих од болести сличних грипу (ИЛИ) у извјеwтaјној надзорној седмици је регистрована 
мећу одраспим особама узраста од 20 до 64 године, што представља инциденцију 1,91100.000 

Увидом У електронску 
базу података, у Црној Гори 
јеутоку43. иадэориеседwи

це2019. године (период21.1О-
27.10.2019) пријављено осам 
особа са симптомима иалик 
грипу (или). што предста.в.ља 
инциденцију од 1,3/100.000 
становннка. из Ииститута иа

воде да се региструје основ· 
на активност ИЛИ - а без ак

тивности вируса инфлуенце. 
- ееn'ина обољелих од бо

лести сличних грипу (или) 

у извјеwтајној надзорнојсед

мици је регистроваиа међу 
одраслим особама узраста од 
20 до 64 године, што предста
вља инциденцију 1.9/100.000. 
Инцнденцијао6оли;евањаод 
болести налик грипу (ИЛИ) 

на 100.000 становника поуз-

расту за 43. надзорну сед
мицу на иивоу Црне Горе. У 

току 43. надзорне седмице 
2019. године у Центру за ме
дицинску микробиологију 

Института за јавно здравље 
лабораторијск.им путем није 
потврђен случај инфекције 

вирусом грипа. 

Уиидом у електронску 

базу података у Црној Гори 
утоку 43. надзорнеседмице 
2019. roдмнe (21JQ-27.1O.2019.r) 
пријав.љене r:y 7ЈЈ120с0бе са 
симптомима блажих н те

жих инфекција респирз
торног тракта (АРИ), што 

представља инциденцију 

од 1.140,6/100.000 становни
ка. Највеhи број обољелих 
од тежих и лакwих респи· 

раторних инфекција (АРИ) 

је у овој иадзорној седмици 
регмстровануузрастуодОдо 

четири године (2.З240б0ље
лих; 32,9 одсто од укупног 
броја пријављених случаје

ва). у иcroј узрасној групи 
је регистрована и највиwа 

инциденција - наводе у са
опwтењу. 

д. •. 


