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ИЗ ПОWТЕ ЦРНЕ ГОРЕ САОПWТИПИ ДА НЕ 
СТИЖУ ПАКПИ ИЗ КИНЕ 

Корона вирус 
стопирао пошиљке 
Поwта Црне Горе оба

вијесгила је кориснике да је 

поwтански саобраhај према 

КИНН нодтеэемљекаЦрној 
Гори обустављен до даљњег. 
Како су саопwтнпи на својој 

званичној феjctiУК страни
ЦИ, кададође доизмјена јав
НОСТ ће бити благовремено 
обавијеwтена. Према по

дацима Инстктyra за јавно 

эдравље,одкорона вируса је 
ДО сада преминуло Sб5 особа, 
а у Црној Гори, како наводе, 

за сада нема бојазни ОД поја

ветогобољења. 

- Због појаве смртонос
ног корона вируса у Кмни. 

авио-превозници су привре

меноo6ytтзвилилетовекатој 

земљи, па самнмтим ни ПО

шнљке не могу ДО Црне Горе 

- наводе из Поште Црне Горе. 
из МИНИC1'<lрств3 ваљских 

ПOUlова Цене Горе саопwте

НО је да се. према тренутно 
распопоживим информа
цијама, потврђеним ОД Ми

нистарства здравља Јапана. 

на крузеру ..дајмокд ПРИН
цес", који је из превеНТМ8НИХ 
разлога од прекјуче ујутро у 
карантинуу јапанској луци 

Јокохама, налази иједандр
жављаннн Црне Горе. 

- Миниcrарство здравља 

Јапана је саопwтиnодасе на 
поменутом броду налази 

YKynHO 3.711 nyтника и 
члаНО8а посаде, од чега је 

десетак лица, доби од 50 до 
80 година, позитивно на ко

рона 8НРУС. НемаПОТ8рдеда 
је међу њнма црногорски др

жављанин. Још ријек није 
познат идентитет путника, 

али је свима обеэбијеђен кон

такт са породицама. Одлу
ком јапаиских надлежних 
органа брод ће бити у ка

раитину наредних 14 дана. 
у току је комуникација са 
МиннстаРСТ80М вањских 

послова Јапана, а о свим но

вим информацијама у вези 
са поменутим случајем јав

ност ће бити благо8ремено 
06авијеwтена - казалисуиз 
министарства. 

ИЗ Института наводе да 

је укупан број ПОТ8рђених 
обољелих од корона 8ируса 
28.335, од чега је у Кини 28.(ЈЈ6 

или 99,08 одсто. 
- Најпогођенијаје покрај· 

на Хубен са 19.665 о6ољелих 
или 10,04 процента СВИХ слу. 
чајева регистроваиюс у Кини. 

3атиw слиједе покрајине гу

ангдонг (970), 3хејианг (954 
о6ољеnа), Хенан (851) па Ху

нан (711). У пекиншкој об
ласти регистровано је 274 
обољелих и један смртни 
случај - наводеизИнститута. 

Д.Б. 

ЈАВНИ ПОЗИВ МИНИСТАРСТВА 

Окупљају љекаре 
Мннистарство здра8ља је 

обја.8мло јавни пО3НЈ доктори· 

ма меднцине поријеклом из 

Црне Горе који аКТИ8НО раде 
у иностранcr8Уэа учешhe на 
сусретима ..ЈЪекари из Црне 
Горе у дијаспори", који ће 

битиодржан уПодгорици 17. 
и 18. септембра2020. године. 

- Министарство здравља 
ће организовати cycpere..љe-

к.ари из Црне Горе у дијаспо
ри" са циљем: размјене ин· 

формација и искустава о 

функционисању и органи

зацији эдравственихсистема 
раэпичитих држава, размјене 

знања и искустава између ље

кара који радеуЦриој Гори и 

љекара који радеуиностран· 

ству - наводе у саопштењу. 

Д.Б. 

ИЗВЈЕWТАЈ ИЗ КЦЦГ 

Роћено седам беба 
У протекла 24 сата у по

роднnишту Кпинич.ког цен

тра Црне Горерођено је ceдaw 

беба. Из Кпиничкогцентраје 
саопwтe.но да је у Ургентно .. 
центруэбрмнyro2ЗQпацијена

та, од којих два изcaoбpahaјне 
иезгоде идва из насиља. 

- Највећи број пацијена-

та эбринут је у интерниcrич

кој амбуnантн, њих 90, у хи
руршкој 78 и У ортопедској 
35. у хирурwкој canн Ургент
ног центра одрађено је седа .. 
интервенција, а на болнич

ко лијечење npиwљeно је 13 
пацијената - наводи tt у са
општењу кццr. ДоВ. 

поводи 

ПО ТУЖБИ БУДИМИРА АЛЕКСИЋА ДОНЕСЕНА ПРАВО СНАЖНА ПРЕСУДА КОЈОМ ЈЕ 

ПОНИШТЕНА ОДЛУКА УНИВЕРЗИТЕТА ЦРНЕ ГОРЕ 

Незаконито заПОСJlИJlИ 
професора на Ф JlOWKOM 
• Првоcreпени суд је усвојио тужбени заХ1јев налазећи да тужени није испоwтовао своје обавезе јер 
пријаву тужиоца није узео у разматрање, а wтo је био дужан према одредбама својих опwтих акаЈа (С13-
тут туженог и правилнин о условима и начину аНГ<lжовања ГОС1)'јућег професора), наводи се у пресуди 

Виши суду Подгорици по

тврдно је пресуду ПРJlOC"reпе
ног суда којом је одлучено да 
је Универзитет Црие Горе не

законито спровео јавки кон' 
курсзаанraжовањеунаставн 

за студијску 201&'2019. годину 
за предмет Црногорска књи

жевност I наСтудијском про
грамуСрпскн језик ијужнос

ЛО8енске књижевности на 

Филолошком фахуnтeтy у 
Никшићу, по тужби профе
сора By,џoorpa ЛJrexcxha. У 
пресуди Вишег~рр. којим је 
предсједавana ~днja вqxцa 

CeкyJlJlb. наводи се да се по
ништава као незаконита од

лука туженог УЦЈ' од 17.9.2018. 
године и обавезује се да извр
ши поноани избор npнјааље

них кандндатапо јавном огла

су, у року од осам дана оддана 

правосмажности пресуде. 

- Предмет спора језахтје8 
тужиоца да се поништи од

лука туженог број 01-300412 
од 17.9.2018. године и обаве
жетужени да изврши ПОН08' 

ни избор пријављених кан
дидата по јавном огласу. Из 
стања у списима произиnа-

зи да је тужеии дана 20.7.2018. 
године на ае6-стра.ници обја-
81010 јавни оглас за ангажо
вање у наста8И за студијску 
201812019. годину између ос
талог и м предмет Црногро
ска књижеаност на Студијс

ком програму Српски језик 
и јужиocnовеиске књижев

ности на Филолоwком фа

култету У Никшиhу. Тужи
лац је блаГ08ремено дана 
30.8.2018. године УЦГ доста· 

вио пријаву на наведени ог

лас, уэ потребну документа
цију. Такође, произилази да 

јетуженн одлучујуhи по на
веденом огласу докиоодпуку 

бројОЗ-ЗОО4/12од 17.9.2018. го
дине, чији саставни дио чини 
табеларнн приказ,а укоме је 

констатовано да пријава ту. 

ж.иоца није раэматрана. јер је 
грешком 06јааљен ја8НИ ог

лас за предмет Црногорска 
књижевност 1, јер је одлу

ком Сената од 3.7. 2018. годи
не ангаж.О8З.на Оnra Војм

чмh Коматми.а, сарадник у 

настаеи на Филолоwком фа

кynтeтyy Никшићу. Првосте

пени суд јеУС80јиотужбени 

УЦГ ппаћа судске трошкове Апексићу 
..... суд је ДCНtO OД/f'fkY да УЦГ мора да nnrn41J)0118C08e ~ 

...... 1JOCJ)'YIa тyuoцyуюносуод 562~ У poкyoдoaмдau. 

од дau. npi8OCИUИOCПI OR 0ДпYR. 

-1lp8oa81М1 суд је у оеој ~ C1NPМ ~ .. nOnrYttO 
утврдмо C8I! ' .... 8 .... од ~ Ја ~ OДпYIIt о 00t0IIa

НOCnI тyJt6eIorJaXtjl!u. .. оо бмм4х no.peд.a ~ ~ 
nOCrYt1IQ ка које овај суд RUI по спуж6еној дy1IOfOCПIlO чn, 367 а. 

2 тач, 3, 7 " 12 ЗПП, као " 0tМX кalCO)e се .anбoм "J'Y*&tOI" указује, 
ка тако ~ .. noтnyмo yrtIђetю '''''8''110 cnњe nPa8МIIНO је 
~ ~ nPJI80 -IШIOДМ се V пресудм. 

AмlCod'IlWIOДМ да су посыдн.мх roдмкa погpewнe одпр:е 

ру8СCМЮДCТN УЦГ lCOtIffiVIe грађане НМ/IМOfIe tYPa. iIIIМ да то GCr.Ije 
оо t.aНICЦIAja " oдroeopнocnt. 

мхтјеа налаэеhи да тужени 
није испоштовао своје оба· 
везе јер пријавутужмоца није 
узео у разматрање, а што је 

биодужаи према одредбама 
својих опwтих аката (Статут 
туженог и правилник о усло-

8има и начину ангажовања 

rocтyjyћeг професора), при 

чему у 8ријеме док је оглас 
био отворен, није извршио 

исправку истогу дијелу који 

сетичепредметаЦрноroрска 
књнжевност, а за који јетужи

пац AnекснЬ поднио npијаву 
и ту испра8куобјааио иа на
чин на који је објааљен оглас, 

те одредио нови рок м под· 

ношење пријава, нити је ог
лас поништио, односно ста-

8НО га ван снаге - наводи се 

у пресуди Вишег суда. 

Професор Будимир Anе
ксић је за .,Дан" казаода пре

суда Виwег суда показује да 
УЦГ наставља да прогања не-

ПРОЈЕКАТ ЈАЧАЊЕ ИКТЕРКАЦКОНАЛИЗАЦИЈЕ НА УЦГ 

истомишљеникеидаодбија 
даспроведе ~ДCKe одлуке. он 
06јашњава да је њеГ08 слу

чај чиcr примјерднскрими
нације понационanној осно-
8И јер Филолошки факултет 
када је распнсао јавни оглас 
нијеочекиваодаЬесенањега 
пријавити професор који се 
изјаwњава као Србин, због 
чега су онда покушали дасе 

предомисле и предcraве ко

кнхурсза анагажовање пре

давача као интерни . 
- Нажалост, овакве неза· 

коните одлуке nnаћају наши 

грађаии, а нико не сноси од
говорност. Ово је само једна у 
низу судсккх одлука хоје по
казују дадржавни Универзи
тет не пошује закон и миw
љење Научногодбора, који је 
потврдио да имам све рефе
ренце дабудемзапослен као 

предавач - казао јеAnексић. 

Д.Б. 

Уводе наставу на енглеском језику 
Увођење наставе на ен

глеском језику на одабра
ним предметима на I:IИВОУ 

ОСН08НИХ и мастер студија 
од академске 202V2Q22. го
дине један је од бенефита 

који ће УНИ8ерзитету Црне 
Горе донијети пројекат Ја

чање иитернационanизације 
на универзитетима у Црној 

Гори кроз ефикасиостратеш

копланирање". 
Проректор Универзитета 

Црне Горе нaтama КOCТIIh 
казала је да се ради о двого
дншњем пројекту чија јере

ализација почела у новембру 

2019. године, а yкynaн буl,lет 

npoјеК'г.l износи 683.014 еура. 
- Пројекат ИЕСП има м 

циљ да унаприједи међуна
родну конкурентност Уни-

8ерзнтета Црие Горе, прије 

свега путем обезбјеђивања 

најбољег модела јачања капа
цитета за различите аспекте 

интернационализације. Нај-

важније добробити за Уии

верзитетогne.дaheсеуизради 

Стратегијеиктернационanи' 
зацијеса акционим планом 
и пратеЈ\им документима, 

потом У80ђењу наставе на 
енглеском језику на одабра
ним предметима на нивоуос

новних и мастер студија од 
академске 2021/2022. године 
и изради наста.вних материја

ла на енглеском језику, као и 

изради критеријума за про

цјенуквanипта процеса ин
тернационалимције - кам
ла је Костић. 

она наводи да ће орга· 

Н ИЗО8ати најмање Д8ије ак

редитоване интердисци

плинарне љетње шкonе на 

енглеском јеэнкувећ од јула 

наредне ГОДНне, а биће осно

ван и Језич.кн центар за ин

тернациоиализацију на ни
воу Универзитета. У циљу 
оснаживања процеса интер

националимције. д.в. 


