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АЊА И ЗАТВАРАЊУ ТРЖНИХ ЦЕНТАРА 

• 
раЈУ ка и1iе и п аже 

ти још неко вријеме - рекао 
је Беги1\. 

Према љеговим ријечкма, 

мноre земље које (;'f пожури
ле са y6naжае.ањеw мјера по

стајУСЈјеснегрешке. 
- МИ СМО учили на греш

кама других и идемо пола

ко са попуwтањем мјера. 
На примјер, један заражени 
из Нигерије јуче је инфИЦ"'
рао ОКО 500 људи. Дакле. то 
што ннсмооткрипизараже

ног не значи да га нема у По+ 

пулацији - нстакаоје Бегиh. 
ОН једодэодајеод почетка 

епидемије урађено више од 
1O.000акалкза.штојеcroпаод 
16..280 на IdМЛИОН становннка. 

Руководилац Кризног ме

ДИЦИ неког штаба Ранко Ла-

3ОВиh казао једа су прва два 
сегмента сузбијања шнрења 

корона вируса урађена добро, 

али да н трећи сегмент. ТЗВ. 
ИЗJlазиа карта. такође мора 

бити эаерwен како треба. На-

гласно је да 12 људи У овнру 
Кризног wтаба ради искљу

ЧИВО на основу плана. 

Он је подсјетио да је кри
зни медИЦИНСКИ штаб име

нован 25. марта, а наредног 
дана је направљен опеpa11Ul
ни пnан по којем раде_ 

- Имапн смо улазну кар
ту, сусрет са пандемијом, 
nyтaњy, и морамо имати из

лазну карту. Ако r:ynpвaдвa 

сегмента урађена добро. онда 
морамо изnазну карту имати 

једнако квалитетну као ове 
двиједа бисмо имали жеље
нирезуЛ1'аТ.Дониjenисмоод

луку да идемо на попymтaње 

эдра8СТВеногсистема, anм мо

panисмо нhи коракпокорак. 
ПрвосмопиcanиИЈ3итражи
nи смјернице и NИшљење -
казао је Ла.эовиh. 

Како)е додао. након што је 
утврђена повољнија епидемм
олошкаситуација, умаљили 
r:yкапацнтereуслучајуновог 
ширења заражених. 

- Тако смо убарској болни
ци, YNjecro 100 КОВИД кре
вета. оставили 30. Котор није 
ИNао заражених пацијената 

и одлука је да са боnницом 
Рисан остане у истом функ

цнонисању до 1. јуна. Ако 
причамо о сјеверу, респира

торни центар је у Беранама. 
Имају205 кревета,85 ков. по

зитивних, Сада смо то на 30 
свели. Психиiатрија у Ник

шићу остаје у нстом габари' 
ту до 1. јуна. У КlЩГ је око 171 
кревета за ков позитивне, ос

тавилн су 10 на кнфеКТИJlном, 
14 на интерном и 16 У интен
знвној јединици, а ЗОу Инсти
туту за боnести дјеце. Дакле. 
162 умјесто 607 кревета које 
држимоу резерви и надн да 

неЬе требати. У Бијелом Пољу 
је болиица од старта чиста
рекао је Лазовиh. 

МинистарэдрављаКеааи 
Xpano.Jth поручио је поао-
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дом Дана медицинских сес

тарада r:y оне неодвојиви дио 
успјеха здравственог система 
усвим околностима. 

- Даиас када са поносом 
истичемо успјех црноroрс-

ПРlOlpelfе sa от.а.раи.е Jloкana 

ког здравства у борби против 
КОВИД-19 вируса, спосебном 

пажњом KaoДPYWТВOMOpaмO 

иагласити ваш учинак. Ваш 

допринос овом резултату је 
немјерљна, ааша пoaeheност 

ижртвапоносдржаве,аоднос 

према професији прнмјерза 

будyhе генерације. Данас r:y 
околности за оби.љеж.а.вање 
овог дана измнјењене - на

вео је Храповиhучеститки. 

Нема груnис .... , још nocпjи ОПIСНOC'l 

И премијер Душко Мар
кourh И предсједникдржаве 
ми1ю ~YXaJI(WIh честитanи 
r:y медкцинским сесграма и 
бабицама Међународни дан 
сестринства, наводеhи да су 
у УСЛ08има тешке борбе про
тнв пандемије новог корона 
8ируса ПОТ8рдиле изузетан 
ниво професионалне и мо
panне зреnости и одговорнос

ти и још једном показале због 
чега нормалаи живот без њнх 
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Генерални директор Ди

ректората за социјално ста
рањеидјечјузаwтитууМи

нистаpcnyрада н социјалног 

старањаГоранКyшuxjaчес

титаојеМеђународнидансе
стринства медицинским се

страма, наводећи да су дале 

немјеРЉИ8 допринос про
теклих мјесеци. д_в. 

поводи 

СТУДЕНТСНИ ПАРЛАМЕНТ ТРАЖИ ОД УЦГ И ДРУГИХ ИНСТИТУЦИЈА 
ДА ОМОГУЋЕ УСЛОВЕ ЗА ЗАВРШШК СТУДИЈСКЕ ГОДИНЕ 

Испити да трају 
• 

МЈесец дана 
Студентски парламент 

Униаерзитета Црне Горе 
(СПУЦn упутио је Ректо

рату и другим Државним 

институцијама сет мјера 
којима траже да студеит
ни током предстојећег рока 
имају бесплатну исхрану у 
домовима. да им сеобезбије
ди cMjewтaj.дa испитни рок 
трајеЗОдана. како би имали 
8ремеиа за оцјењивање свих 

колоквијума, идасе води ра
чуна о оптереheњу студената. 

Предсједник Студентског 
парламента ДaиxnоJenоац 

казао је да су преко 45 рад-

траје зо радних дана како 
бибилодо~овременада 
се оцијене све предиспит

не обавезе за које није било 

могуhности, због природе 
предмета или дрyrих окол

ности. да се спроведу онлајн 
каналима. Вођење рачуна о 

оптереhењу студената је 8а

жан сегмент пpa1Iнnног спро

вol)eњa испитногрока - иста

као је Јеnовац. 
Како је закључио, с обзи

ром да Закои О високом обра

ЗО8ању и правила Универзи

тета прописују да се испити 
морајуодржаватиусједиwтy, 

Омогућнти одбрану мастер 
и доктореки! радова 
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иихдана од даиа прекида на

ставе у циљу обеэ6јеђивања 

континуитета у наставном 

процесу имапи редовну ко

муникацију са студентима. 
професорима и управом Уни

верзитета Црне Горе. 

- ПредлажемодаС8ИСТУ
денти Универзитета Црне 

Горе који имају право ко
риwtlења студентске або
нентске картице (мараме 

у ДОМ08има) буду ослобође

ии плаhања бонова за ко
ришћење мензе за вријеме 

испитног рока јун-јул. Та

кође. сматрамо да члана· 
рина за смјештај у студен1'

СКИХДОМQвима за 8рнјеметог 
испитног рока буде умање

на за 50 одсто, или да студен
ти буду потпуиоослобођени 
износа којн би требало да из

дюјеза cиjewтaj. Уколико се 

не стекну УСЛ08И за oтsapaњe 

граница. приоритетно треба 
омогуhити улазак студена

та из окружења који су тре

нутно ван Црне Горе. Пред

лажемо и да испитни рок 

односно просторијама орга
ииэацнонејединице, тедаје 
испнт јаван. органнзацнја за

вршног испита није могуЬа 

док трају ПРИ8ремене мјере 
Министарстваэдравља и они 
се могу одржати тек по њихо

вом престанку. 

-Један од почетних захтје

ва Студеитског парnамента 
било је пролоигирање упла

те школаринадо 1. јуна2020. 
Управни одбор имао је раз· 
умијевања према овом за

хтјеву. чиме је студентима 
продужен рок измирења 

школарина за два мјесеца. 
Међутим ставасмода посеб

нотре6а имати сензибилите

та и разумијевања за све по
родице које имају троје или 
8ише студената. а које нису 
имале прихода због престан
ка рада уcnед пандемије Цо-
8ид-19. Имајуhиувнду да ве

лики број радно способног 

становниwтaa није имао при
хода у протекла два мје<:еца 
-кажу из СПУЦг. 

д.в. 


