
дr н ПШН, 24. ЈАНУАР 2020. 

ВЕБОМПРИКС ОБЈАВИО РАНГ ПИСТУ 
, 

, 
"~,.:_-

Џ"l"'''-:--'I 

УЦГ на 1578. . . 
МЈесту у СВИЈету 

8ебометрикс је 23. јануа
ра 2020. године објавио НОIIУ 
листу најбољих сијетских 
универзитета у категорији 
највеЬег броја цитата на ос
нову Google Scholar профи
ла ~ Тransparent R.anking: Тор 
Univeгsities ьу Citations јп 
Тор Google Scholar profiles~ 
на којем је УинверзитетЦрне 
Горе рангнран на 1578. мјесту. 
из Ректората истичу да сууод

носунапретходноранги~ 

ИЗ јула 2019. године по6ољmа
ли своју позмцмју за скоро 120 
мјеста. 

- Уннеерзнтет Црне Горе је 
једини црногорски универзи
тет који се нашао на овој свјет
ској листи. НапомињеМQ да је 

н ОВОМ приликом ТОКОМ ран· 

гирањаВе60метрнксдодатно 
построжносвојекритеркјуме 

уодносу на претходноранги

рање из јула прошле године. 
Узорак је рбухватно 101 мајци' 
тнранијег аутора, ори чему су 

из разwатрања СХОДНО мајко

вн;ој мeroдологији нскљу

чен" десет најцитиранијих 

научника. који доприносе 

ВИДЉИВОСТИ Универзитета 
са преко 50.000 цитата - ис

тичу из Ректората. 

ИЗ УЦГ наводе да иако ова 

методологија рангирања не 
погодује универзитетима са 
penативио малим бројем на· 
ставног и научног особља и 
мали .. буџетом за науку, УНН
верзИffТ Црне Горе не само 

да је задржао високо мјесто 
на рант листи вeh је значајно 

унаприједио своју позицију. 
- у области науке и ис· 

траживања УЦГу претходне 
двије године биљежи зна

чајан пораст у броју ЦНт.!.та на 
Google Scholar, гдје је тренут
но преко 100.000 цнтата. што је 
заroтoво80.000вишеуодносу 

иа исти период npиједвије го
дине. Вјерујемо да Ьемо у на

редном периоду наставити са 

оваквим позитивним трен· 

дом. захваљyjyhи велюсој пос
aeheности наших професора" 
сарадника и уз додатне мјере 
подрwке које смо имплемен
тирали кроз нови Правилник 
О пocтynку, условима вредно

вања и начину награђивања 

запослених за посе6а.н допри· 
нос развоју" међународном 
познционнрању Универзи

тета Црне Горе подстицаља 

најбољих нај"!НКХ резулта
ТCIO и иеђународ.не афирмације 
Универзитета - поручују из 

УЦГ, Д ••. 

КЦЦГ ПОСТУПИО по ПРЕПОРУКАМА ИНСТИТУТА 

3абрањене посјете 
Ускладусапрепорукама 

Института за јавно здравље 

Црне Горе,а уследрегистро

ваиог повећања активности 

виp)'tа грипа као и повehања 
броја обољелих од болести 
које се манифестују симп

томима грнпа, у кццr су 

забрањеие посјете пацијен

тима. 

Како су саопштилн из ове 
здраllCf1leнеустанове. инфор-

мације о здравственом стаљу 
пацијената члановиуже по

родице (супружиик, роди
тељи или дјеца) могу доби
ти на матичном одјељељу 

путем телефонаоаког дана 

у периоду од 14 до 15 часова. 
Напомињу да ће о епидеми
олошкој ситуацији Институт 
за јавно здравље редовно ии

формисати јавност и здравс

тене установе. д-в. 

СВЕЧАНИ ПРИЈЕМ СПЕЦИЈАЛИСТА 

У КЦЦГ још 27 доктора 
Кnинички центар Црне 

Горе богатији је за zl нових 
специјалиста. који r:y у про
теклих седам мјесеци успјеш
нозaвpwнnи cnеци}апизацију 

или ужу специјanкзацију из 
разnичитих обnасти меди

цине. 

ИзКЦЦГиааодедаћеданас 

у амфитеатру Медицинског 

факуnтета УЦГу Подгорици 

бити организован свечани 
пријем за 21 љекара који су 
завршиnи специјализацијуи 
шест љекара који сузаврши

IIИ ужуслецнjaJlизацију. При
сутнима ће а!: обратити днр
кеторКЦЦГЈenoЕрцо.иh 
и иедицинскидиректорМа.

рква. Ра.тховиh. Д.В. 

поводи 

rинциКАТИ ЗЦРАвrТВА УПУТИЛИ НОВИ ЗАХТЈЕВ ВЛАЦИ 

Докторима Аају 9 ОАСТО 
.elie ПJlате, он траже 15 
• Ми смо на почетку 1јЈажипи увећање ппата за 30 одсто И надамо се да ћемо успјети да се 
наћемо на пола како би макар дјелимичко повећапи зараде свим радкицима у сиcreму, истиче 
Кривокапићева 

Синдикати здраВCТ1la, који 

су раније саОDWТИЛИ да је за 
њих неприхватљива понуда 

Владе да им се мате повehaју 
за 9 ОДСТО, за шта r:y веЬ опре
дијељена буџетска средства 
за ову годину. сада захтије

вају додатних б, што је уку
пно 15 процената на основу 
корекције коефицнјената у 
гранском колективном уто· 

вору. Предсједница Само

сталног синдиката здравства 

ЉJVNВaКРЈПОкaпиhказа
па је за .,Даи· да су упутили 

пре,цлог премијеру Душку 
Мapкoвxhy, који је оформио 

тим за преговоре са представ

ницима медицинских радни

ка. Она каже даје важно раз

ДЈЮјити и залослене који раде 
натежими одговорнијим по

зици јама. од оиих којима r:y 
задужењазнатно лакша. 

- Пријеусвајања буџета из
ВрШИIlИ СМО велнlOf прити

сак на Владу и министарство 

дајездраиствоуовоJ.lтреиут

ку приоритет. Када а!: усвоји 
буџ~. онда ми можемо само 
да радимо и преговарамо у 

ОК8ИРУ Пllанираног буџета. 
који је за зарадеувећан за де-

вет одсто. Морамо да изнађе
ио могyhиост садругих пози

цијада преусмјеримо новац 
за додатно увећање. На по

ClleдњeM састаику са пре

мијером Марковићем је до
говореио да се види са којих 

позиција јемогуће и како на 

ових девет одсто додатно по

већати иэдвајања за nllaтe. Ми 
смо на почетку тражили зо 

ОДСТОУ8ећање плата и нада
мо се да ћемо успјети да се 
иађемо на пола како би ма

кар дјелимично повеhали 
Пllате свим радницима у сис

тему. Форwиран јетим који је 

премијер сам именовао и оче
кујемо да а!: састанемо наред
ненедјеље.данамсаоnштeна 
КОIlИКИ проценат и повећање 
можемода рачунамо - исти' 

че Кривокапићева. 

Оиоб)зшњавадахададоl)e 

до пperoвора и када а!: заједно 

боре медицински радници r:y 
пуни еllзна ихрабрости, али 

када почне да се проближа
ва фебруар сеи питају зашто 

нијесу прихватили девет од
сто увећање плата. 

- Због тотасам незадовољ
на чланством и нашим људи-

centar 
f.ll'lt'f 

ма који иемајуте храбрости 

јер су нам примања недо
вољна, треба заједничким 
снагама да се боримо да се 
зараде могу и морају увећа

ти за све запослеlJеу систему 

здравства. Инерција и снага 
људи опадне и они се эадо

вољавају малим повеhањи

ма. Није само зарада та којој 
ми тежимо, јер нијесу сви 

исто рангирани у овом сис

тему. Имамо колеге којима 

не треба ии иностранство 

ни веће зараде. јер имају да-

Стартне зараде диктирају незадовољство 

ЉlUloUlа КРЈООxanиh 

леко већа npимања него мно

ге колеге на секундарном н 

примарном нивоу. Омогyl'\.е

но је да се додатно ради при
ватно, па се и ту заради по 

неколико хиљада еура. Они 
имају све 6енефите и при

вилегије у својој земљи. Ми 

ct: запажемо да сви имамо 
исто када је стартна плата у 
питању. а да се рад и квали

тетрада надруги начин пре

познаје и награђује. Сматрам 
да сви ту препознајемо про· 
блем и да ћемо са свим синди· 

катима иаправити )едан спо· 
разум, да видимо које су то 
сфере у којима можемо зајед
нички да дјелујемо када се 
доноси буџет и када држава 
препознаје тренутак да се 
уиаприједи ПО1l0жај здрав· 
ствених радника. ОВО је био 

прави тренутак да заједни'l
ки дјелујемо - казала је Кри

вокапићева. Д.В. 

Кpмeounмћe8a НЗI'JIaIIWIa. да су :Ја cмндмuт чега ~ да nocnnteмo ДOI1I8(IP м да ДOImt-
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код нас lteКОПIlКО процекап зiUteмарЉИ80, због је КpмaoкanмћeN. 

БИВША ДИРЕКТОРИЦА НИКШИЋКЕ ШКОПЕ ТВРДИ ДА ЈЕ РАДИПА по ЗАКОНУ 

Због смјене тужба против министарства 
• у мом случају је очигпедно да сам разријешена прије него што сам имапа припику да о томе 
изнесем свој став, чиме је министар просвје-re Дамир Шеховић показао да је он појединац који је 
себе поставио изнад сиcreма, наводи Мићковићева 

Директорица Основне шкоnе ~Браћа 
Лабудовкh"уНикшиhуБиљаваМиhкo

.. иh истакла је јуче да је са те функције 
разријewеиа због наводних неправилно
сти ураду које ћедемaнroвати током суд

ског поступка чије покретање је у току. 
Мићковићева у саоruптeњу наводи да је 
у њеноы случају најбруталкије прекр
шен закон и процедура ПРМIIИКОW раз· 

рјешења.О'lеиуr:yодлукупрводобили 
медији па тек она. 

- Непрофесиоиално је и иељудски да 
ми представници мииистарства путем 

иедија преПОРј"!ују учионицујер су они 
У мом повратку тамо препознали бnaroт-

8Орнocrза образовни сиt"reм. ада притом 

нијесу имали ваљан YIIИД у мој рад ни у 
учионици. ни на позицији директорице. 

Ја сам себе као просвјетни радник ост-

варила веома услjewно што re не може 
рећи за многе запосленеу министаpcny 
који себи дајуза право овакве препоруке. 
;ер је учионица часно мјесто за сваког на· 

ставиика. Уучионицисам нај"!Иllадасе 

проблеми рјешавају разговором. мјере 
И3рИ'lу поступно. и не објављују прво ме

дијима. У мом случају је очигледно да 
сам разријешена прије иего штоcaJof има
па прилику да отоме изнесем свој став, 
чиме је министар просвјете да.м:нр Шt

хоUlh показао да је он појединац који)е 
себе поста8ИО изнад сиcreма. Једнии не

споразум са мииистарством је постојао 
око разnичитог виђеља подјеllе часова 

из предмета црногорски-српски. босан
ски, хрватски језик и књижевнQCТ гдје 

сам се lIOДила људским и законским про

писима примјењујуhи препоруку мини

стра Шеховиh.a да је 16 плус 2 пуна нор
ма за наставиике помеиутог предмета. 

Поставља а!: питањеда nи суу овом слу

чајуусаГllаwени ПЈЮписи између .. ики
стра и служби иснпекцијског надзора. и 

како радник који поштује микистарску 
одредбу можебити разријешен - .упита-

В ......... Мllhxo:aJdl. па је Мићовићева. БА 


