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РАСТЕ БРОЈ ЗАРАЖЕНМХ СЕЗОНСКММ ВМРУСОМ, ВАКЦМНУ 
ПРИМИЛО ПРЕКО 2.000 ГРАЫНА 

Од грипа 13 обољелих 
УВИДОМ У електронску 

базу података. у Црној Љрн 

је у току 45. надэорне седми
це 2019. године (период 4.11-
10.11.2019) пријављено 13 особа 
са симптомима налик ГРК

пу. што представља ници

ден цију ОД 21100.000 станов
ника. Из Института за јавно 
здравље саопштено је да се 
региструје основна актив
ност ИЛИ-а без активности 

вируса инфпуенце. Према 

последњнм подацима Дома 
здравља Подгорице, вакци

му проти в грипа у главном 

граду је примило преко 2.000 
грађана. 

- у току 45. надзорнесед
мице 2019. ГОДНнеу Центру за 
медицинску мюq:ю6иологију 
Института за јавно здрааље 

лабораторнјскмм путем није 

потврђен cnучај ннфекцнје 
внрусом грипа. Популацио
нн Надзор надАРИУвндому 

електронску базу података, 

у Црној Гори у току 45. над
зорне седмице 2019. ГОДине 
(4.11 - 1О.11.2019.г.) пријавље

ноје6.6570r06aсасимrtТ'OМИ

ма блажих и reжих инфек' 

Ција респираторног тракта 
(АРИ), што представља ИН

циденцију од 1073,6/100.000 
становника. Највеhи број 

обољелих од тежих и лак

wих респираторних ин

фекција (АРИ) је у овој над

зорној седмици региcrpoван 
уузрасту од 20 до 64 roдине 
(2.289 обољелих; З4,З одсто од 
укупног броја пријављених 

случајева) . У узрасној групи 

од О до 4 roдине је регистро
вана највиwаинциденција. У 

45. надэорној седмици, према 
подацима добијеним изсен 
ТИНел болкичког надзора над 
тешким акутним респира

торним инфекцијама, регмс
трован је један случај reшке 
акутне респираторне инфек' 
Ције - истичуизИнстнтута. 

Према подацима Европс

ког Центра за коНТЈЮJIY И пре
венцију6олecrм{ElЏJД)у44_ 
надэорној седмици 2019. годи
не, активност вируса грипа 

широм европског региона је 

на НИСКОМ НИl\O}'. CnOрадично 
се региструје присуство ин

флуенце типа А и Б. 

Д .•• 

РАНГ-ЛИСТА ИЗ ОБЛАСТИ ФИЗИЧКИХ НАУКА 

УЦГ мећу 1.000 најбољих 
На ранг-листи .Тimes 

Higher Education" у области 
физичкнх наука Универзи' 
тет Црне Горе уврштен је у 

катеroрију 800+ међу 1.054 
најбоља свјетска универзи

тета, наведено је из те ин' 

ституције. 
-за основ ранrираља, ме

тодолошки прилaroђеног за 

физичке науке, узето је 13 ин
дикатора који дају свеобух
ватнуиизбалансирануслику 

ПQзиционирања универзи· 

тета на пољу пет универзи

тетских мисија: настава, нс

траживање, међународна 

препознатљивост. цитира· 

ност и приходи одnpивреде 

- наводеусаопштењу. Д.В. 

СРЕДЊА WКОЛА У БАРУ ИСПИТУЈЕ НАПАД НА ДЈЕЧАКА П .Ж. 

Покренут дисциплински 
Управа Средље струч

не школе у Бару покренула 

је дисциплински поступак 
против 17-годишњег М.Т. 

из Никшиhа због сумњи да 
је покушао да убије roдину 
старијег младића П.Ж. (18) 
у тучи у дворишту школе у 

Бару. Он ће у законском року 
бити приведен у подroричко 

Вишедржавнотужилаштво. 

- До инцидента је дошло 
након вербалие препир· 

ке у дворишту шкоnе. На

кон рањавања осамиаесто· 

roдишњак, који је ножем 

убоден у предјелу стомака, 

транспортован је у Опwту 

болницу, гдје му је укаэана 
помоћ - речено је из Управе 

школе. 

Из болнице у Бару наво· 
де да је повријеђени дјечак 

оперисан и да је стабилно. 
Директор школе Бранис-

1Iав Киежевкh поручио је 

да осуђују сваки вид насил· 
ног понашања, те да ће ш ко

ла урадити све што је у ље
ној над.лежности. Д.в. 

поводи 1з1 
ПРЕДСЈЕДНИК СТУДЕНТСКОГ ПАРЛАМЕНТА УЦГ ДАНИЛО ЈЕЛОВАЦ КРИТИКОВАО НОВИ МОДЕЛ СТУДИЈА 

Реформа nory6Ha за знање 
и запосnење студената 

• Нови модел звучи сјајно и најављује корјените промјене на лапиру, али, уколико се све то 
не спроведе у дјело, може се очекивати контраефекат. истиче Данило Јеловац 

. Предсједник Студентског 

парламента Уииверзитета 

Црне Горе Дaиxn:о Јиовац 
казао је за ,.Дан" да нови мо

дел студираља ни након двије 
roдинеод почетка примјене 
иијеусклађен за прописима 

из области образоваља и рада. 
због чега може изазвати кон

траефекат који би био nory
баи по студеиre, квалитет 
настаае, незапосленост и ор

ганизацију предаваља. Јело
вац истиче да је положај сту
ден"Кке популације у Црној 
Гори значајио уиапријеђен 

посnедњих година, али по

стоји велики простор за на

предакунаредном периоду. 

- Мислим даконтинуира
но треба радити на томе да 

студенти добију још бољи по-
1I0жај у Друштву,а тосе приte 

свегаодиоси иа чиљеницу да 

се мора свим снагама раднти 

на томе да се смаљи број неза· 
послених са стечеиом дмпnо

мом, aJlИ К да студенти буду 

укључеии у све друштаеие 

проц~еидаупpuюмсмис

лупредстављајусиаryкојаје 

покретач црноropcxoг ДРУШ1'" 

ва. што се npoписатиче,ОНИ 

још увијек иису усклађени са 

новим моделом студираља. 

Реформисани модел је много 
сложенији у смислу органи

зације и финансираља него 
што се можда чини на први 

поглед. Недоследна примје
на стручие праксе и велика 

оптepeheиост ИСЛК1"ИМа у јед

ном семестру самосу неки од 

проблема које са roбoм иоси 

реформа. Нови модел звучи 
сјајно и најављује корјени

те промјене на папиру, али, 

уколико се све то не спрове

деу дieло, можесеочекива.ти 
контраефекат. КВaJIитет ви

оокогобразовања без сумље 
није наадекватном нивоу,од

НОСНО на нивоу на којем сви 

тежимо да буде. Простор за 
напредак постоји и управо he 
један од приорнтених циље

ва овог сазива СПУЦГ бити 

подизаље КВaJIитета студија 
насвимуниверзнтетскимје

диннцама - исти-че]еловац. 

Каже да постоји широк 

спектар питаља са којима 
им се обpal\ају студеити, од 
оних која се тичу правила 

студираља,до покретаља не

ких cywтинских иницијати

ва хао што су измјене закон

CЮlХ прописа или покретаље 

капиталних пројеката у дије
лу иифрастуктуре у објекти

ма rдie се изводи настава. 
- Напочеткустудијске го

дине најчewhи су проблеми у 
виду броја мјеста на специја
листичким и магистарским 

студијама. одиосно иннција
тиаеза проwиреље мјеста на 
тим нивоима студија, како 

би они који су стекли Бече

лордиплому иаставили сту

дије на том факултету. Током 

Уче теорију, нема практичне наставе у предвиЬеном обиму 
Јеnouц је казао да и npuмм студкраи.а м НI C8IМ cтyдм;ootм nporp ... 1I, IIМ МtI нмон 111* 

.......... Бonotыxt ~ морају дocneднo f"OДМНI!~НOIOГмoдeIII~cвjeдcнIмo 
nourrout1I, ~ piд У МUW8O! rpyrwu;, фoIcyc НI",,- да(2Тi1068D1неpelllOyjtl8~'''''''ЩJtOCНO 
~ ~ м nPWtP8IU; CJ'tRI!НIТi1]1 да ~,......;epм DДI (2 амо ИДО8О •• ~ фор-
~ рада треба да буду циљ којем -те. св! у*" N, VIМ не м cyIIIТИtIi э60r lQ)jer је м lМIJIIММnIPiКI 
etp)М ' ! . CJCe jeдIнIцe. та lI08IКL (1"P'f'Н. npм:ca мopi да буде npмopмm, 

- cмnpaм AI се Iiдa1ltt8ЦIII8Т cr.w НI~ jI!P QМO 18 тај КNIt cтyдemi, УЈ ~ JIUtIW!, 

3Н11Ы!, ~ t1JIY'N liPМCI не lIМIUIeМI!НТIiP доследна м нory да mIOIY м ЭIWW кoii 1Ie nptIМIIjмпм У с:во;... 
ма C)'iimIIiCiOi нa<иt. ~ 10 кueм, l>МCIИ4 НlЭiImf- 6YДYfIММ npoфeoijaнa Ii 6WnI ЩJeМII да OДrOeOPI'! ма 
r:кy о6меэу да CtPY'fII npкa мора р,а ..... 2s одсто св! lODI8e QIJI! '!IIr,iUJVlll1U -~ JМIUЦ. 

ДaJlИ1l01enоаац 

академске године бавимо се 
питаљем поштовања прави

ла студираља, настојећи да 

кроз предан рад студентских 

вијеha пратимо да лм се све 
одредбедоследио примјењују 
и да ли r::y студенти ускраће
ни за неко од својих права. 

Желим да ИcтaI<нем двије 
усnjешно ријewене иииција

тиве Студентског парламен
та, а тосупродужетакуписа 

специјалистичких студија и 
рјешавање ситуације настале 

на магистарским студијама. 
Отворени смо за све иниција

тиае које долазе од студена' 
та, н запоносјечиљеннцада 

имамо висок проценат ус

пјешности у рјешавању про
блема и потеШl(оћа са којима 

нам се обраћају студенти са 
свих 19јединица најстарије и 
најбројнијеустаноаевиооког 
образовања у нашој држави 

- иаводи Јеловац. Д.Б, 

ИНСПЕКЦИЈА КОНСТАТОВАЛА ДА НИЈЕ БИЛО НЕПРАВИЛНОСТИ У РАдУ РЕСТОРАНА КОЈИ ЛОСТОЈИ У ОКВИРУ ССШ У БЕРАНАМА 

"Парк" пословао у складу са прописима 
Након пријава да је 6ИIIО 

одређених неправилности у 
радУ ресторана .Парк- који 

ради у оквиру Средље струч

не шкonе .Вукадин Вукади
нови!'i- У Беранама, инспекта

ри Порске упраае изврwили 

су инспекцијски надзор кои' 
статујући да није било про
nyc-n У пocnовањуовог yroc
титељско-услужног субјекта. 
у записнику је наведено да 

се надзор, који је вршеи у 

присуству директора wколе 

Вујкце Поповиha, ОДносио 

на: пословаље, општу порес

ку регистрацију, евиденти' 
раље промета, уплату пазара, 

подиоwеље пореских прија
ва, пријављивање радника н 

ПJlahaњe nopeoooc обавеза.. на
глawено је да је утврђено да је 
оствареии промету помеиу

том ресторану остварен пре

ко пореске регистар к3С2 и да 

је шкonа уроку ДОСТЗВИJIа мје

сечне nдв пријаве. 
- Субјект надзора посједу

је књиговодcrвeну евиденцију 
потребну за правилно и бла

говремено обрачунавање и 
плаћање пореза на додэ:гу 

вриједност. Порески обвезник 
посједује кљиге уnазних и из
лазних рачуна. на ооювукојю: 
су попуњаване мјесечне nдв 

Сре,цв.а mкола у Веранама 

пријаве - наведено је у инфор
мацији о извршеном инспек
цијском надзоРУУ назначеној 
установи, уз иазнаку да је ут

врђено да су подаци исказани 
у пореском КЊИГОВОДC'l"ђ'уса· 

глашеии са подацима исказа

иим у пословним књигама. 

Истакнутоједаједи~ 
wколеВујнцаПonoвнh.каоод

roВOPHO .пице, изјавио да су у 

периоду од 2.6.2017. године до 
маја 2018. roдииеу pecroрану 
пруж.анеуслугетpehимлици

ма у видУ оргаиизовања уна

пријед договорених догођаја, 
рођендана и даћа. Казао је да 

од тада до датума иадзора 

ресторан није пружао услу

ге треhим лицима. већ само 

ycnyreуоквирупрактичнена

ставе за учеиикеугоститељске 

школе, као и услуге oдpaCJIIfX 

JlИцаза зваље помоhиог кува

ра У сарадљи са Заводом за за
поwљaвање. 

Наведено је да јеytlИДОМУ 
документацију констатовано 

да је надлежни секретаријат 
Опuлине Беране јоw 2001. го
дине издао рјешеље којим се 
утврђује да r:y нспуњени усло
ви да сеусклопуСредље мје
шов.ите школе отвори послов

на једннкца-радња-ресторан. 

д./. 


