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МИНИСТАР ПРОСВЈЕТЕ ПОТПИСАО УГОВОР СА М-ТЕПОМ 
ВРИЈЕДАН 150.000 ЕУРА 

са преса 

Дигитални уџбеници 
ОД септембра 

Црна Гора је к зваНИ"lНО 
ymлауnpoцec:д.нгитализаци;е 
образоваља пoтnнсивањем 
СПОpaзyNа Министарства 
просвјете са М:тел компа

нијом. Споразумом вријед

НН .. 01(0 250.000 еура, који су 

потписали министар просвјео 

те ДUOIP Шаопh и диреК
торица Сектора за стратегију 
н ynрављање ризиком М:тел-а 

AпtкcaвдpaPaдoje.нh. пред

виђена је изрададигиталних 
уџбеника за први разред ос· 
новне школе из roтoвo свих 

предмета, као допуна уџбе

ницима. 

- План је да 6y1{'f у фуНК
цији наредне ШКОJlСке го.ци
не, а назив про;екта је .ди

гитална учионица~. Додатко. 

У сусрет ОВОМ пројекту Ми
нистарство просвјете ће. ИН
вectИцнјом врн)е,цном 700.000 
еура. увести ннтериet'у сеаку 

учионицу С&ИХ ОСНОВНИХ ШКО

ла н опремити ne wколе ра
чунаРСХОN н другом опремом 

врнједноы преко четири ми

лиона еура. док ће учнокмце у 
којкмасе НЗВОДН настава за пр
ВIfX нек01IИКО разреда додатно 

6ктнonремљенесмартте.ле8И

зорнма и паметним таблама. 

Материјали he бити »Снова· 
ни на постојеhны плановима 

и пpoгpawиwа и бкћер;опуна, 

анезawјеназапrrawпанеуџбе

нике.Обухватаћесвеученике 
који ће од септембра похађа

ти npви разред основне шко

ле, како би сеуовај процес кре
нуло постепено, сиcтewаткчно 

и контролисано - наводе у са

општењу. 

Министар Шеховиh је на

кон потписиваља истакао да tIe 
поменуте материјале изради

ти једна од Hajвehнx издавач· 
ких кућа. у Европи - њемачка 
компанија КЛет, која имаВИUlе 

иегонмnpecк1lНУтра.днцијуу 
овој области. 

- Посебно CNO поносни 
на чиљеницу да Ье развој и 
примјена ових материјала 

бкти у сарадњи н пад брен,цом 

..националне геграфије·, док 

ће се ресурся npибављати н 
од кyha Бн-Бн-Си, Днскавери. 

овдје се, п.ак, опет морам освр

нутм на оно што стално Haf)!a
шавам да ми у Миннстарству 

просвјете тачно знамо шта је 
дигкталмзација, а то није ос

тављање ,цјеце сатима пред 
ехраном. Диrитaлизација, 

на начин на који је ми плани

рамо. значи боље знање кроз 
боље приБJlИжавање градива 

- каже Шеховић. 
Д.В. 

ОБЕЗБИЈЕ1iЕНА СОЦИЈАЛНА ДИСТАНЦА ПРИЈЕ ПОЛАГАЊА 

Спремнадезинфекц~а 
Од сјутра почињу пOJlaгања 

матурских и стручних испи

та. АОк У иаредних неколико 

дана почињу и ПOJl}'Wатурски 

испити. за које ~ обезбијеђе
на дезинфекцнона срер;ств.а. 

маске и рукавице, саопmтк

ла је МIunщa Лaa.h, поpтnа

рм Министарства просвјете. 

Према fЫним ријечи .. а. испи' 

ти су организовани на основу 

препорука Института за јав

но здравље. међу који .. а је 
држањео6авезне дистанце од 
АВ3 метра. распоред сјед.ења по 
peдOBнwa који осигурава мак

сималну фиэичку дистанцу, а 
пријеуласкаученикауучнонн

це и иакон полагања СТОJlОВН 

hебктндезмнфнкованм. Д.Б. 

НА СЈЕДНМЦИ СЕНАТА УЦГ 

Изабрали пет чланова УО 
Сенат Универзитета Црне 

Горе изабрао је пет представ

ника академског особља у пе

томсаэнвуУправногoдtSopa.3а 
чланове Управног одбора УЦГ 
изабрани су Душхо Бjvnщa, 

редовннпрофесорФахултета 
за спорт и фнзкчко вacrIИТ2Њe, 

Миров ....... ".. ..... профе
сор Музичке академије. Гор
.џвaIlao8нhJeJ<:IbIh, редовни 

професор Правног факултета, 

Мxn:ош Кlwlc:епh. редовни 
npoфecop Гpal)eвннcкorфакул

тета, и мхрко Ђypoutb. виши 
научнисарадннкИнстнтутаза 
биологију мора. Мандат чла

нова овог сазива Управног од

бора Yцr почиље 1. wrтeмбpa 
текуће године и траје до 2024. 
године. 

д.Б. -.' ~. .' . 

"'А" СРМЈЕДА. 20. МАЈ 2020. ~ 

ПОРОДИЦА ДEJlВУКАЈ ИЗ ТУЗИ ОПТУЖУЈЕ ОСОБЉЕ ДЈЕЧЈЕ БОЛНИЦЕ ЗА НЕСТРУЧНОСТ 

Тврде да је дијете повријеЬено 
ПРИJlИКОМ ваЬења крви 

• Инфузиони раствор је индикован на основу налаза Аструла, а његова корекција до уред-. -
них ВРИЈедности наредног дана апсолутно говори О неопходности КОН1јЈОЛНОГ узорковања и ис-

кључује било какву злонамјерност лриликом настанка ситних поДЛива због противљења дјевој
чице, наводе из КЦЦГ 

ПороднцаДе.џухај 143 Тузи 
тврди да се особље Института 
за боllecrм ,цјеце нестручно м 
агресивно понаwало према 

њиховој четвороroдншњој 
кl\eркн и.,ц. која се у «nтeы

бру прошле roдине у тој уста

нови лијечиnа од стомачног 

вируса. Мајка Aiеаојчице ве

РОIlJDta деџухај Кa.зaJIа је за 
,.Дан· да су yэaJlуд слали до
писе ynра.ви Института за бо
лести дјеце и разговарали са 
представницима те устано

ве. ПОШТО ни након осам мје

сеци нијесу иcnитали да ли су 
приликом ЈЈнјечења прекрwе
на правадјетету. Испричала је 
да је наизглед безазлена ситу
ација, за њуи њеиукhеркутог 
даиа прерасла у велики стрес, 

када је особљетре6ало да јој и:r 
вади крвэаналаэе. 

- у приговору којн СМО упу
тили директору Института 

Сашх Радовићу навели смо 
да је Медицинска сестра Ј.}. аг
ресивним понаwаљем врши· 

ла пснхкчко н физичко насиље 

иад мојим дјететом, Н.д.. које 

нма са .. о четири f"OAине. Дије
те је :хocnкталнэовано 20.9.2019 
због стом:ачног внрус.а..)I није

дан пут до тада се није проти

вила да прими инфуэијунитн 
било коју ,цругу терапију. Тог 
дана, чим се пробудила. сес

тра је дошла у собу да јОј из
вади крв за налазе. Међутнм. 
дкјете је одБИ1l0 и почело је да 

плаче. 3аМQЛила сам сестру да 

се ако може анализа уради кас

није, али јеона peКJIaдa мора 
баш t'aJ5з, јер се мијеља смјена 
и то треба да заврши. С обзи
ром на то ,ца је дијете било уз-

немирено, сестра мм је рекла 

да је одведем у npијемну амбу
лакту, н тусмоэаједно сасес

трама покушаледа је држимо 
на силу како би јој извадили 
кр8, али безуспјешно. Затим 

јесестра З1Ia.JI'а колегиницу Ј.Ј., 

која је БИJIа изузетно нељубаэ

на према нама, што је додатно 

поropшало ситуацију. Када је 
почела да јој вади крв. дијете 

је постало још неwирније. На 
то је сестра пријетљом и висо-
101 .. ТОНОМ реаговала roвореhи: 

..Е сад hеш ти да ми сједиш!" 
и эабила јој је нокте у руку! 

Дијете је било у мојим рука

ма и ја ипак ffијесам реагоаа· 
па на понаwање cecrpe јер сам 
очекивалада!\е се извињаватн. 

Међутим, када је завршила са 
вађењем крви , сестра је поче

лар;амекрнтккуједасаМJlоwа 
мајка јер не могу да нaroаорнм 

дијете да мирно сједи док се 

ради анализа. Уз то, допусти· 
ла је себи да ме осуђује и кон' 
статује да негативно утичем 

на своје дијете. Када је она за
вршила, рекла сам ;ој: .Можда 
је тачното што говорите, И мо

гуЬе једасамлоша мајка, али 
кaxDкowентариweтeтоштоm 

8101 ynpallO радили Aieтeтy. и ос
тави)!и јој ожиљак на руци?~ 

Она ии је на то хладнокрвно 

одговорила: .Није то ништа, 
проћи he-, а потом је отишла 
- казала је Дедвукај. 

Она наводи да је медицин
ска сестра овим поступком не 

само прекршнла права пације
ната већ је прекрwнла и ЉУАСКа 
права. Дедвукај наводи и да је 

ишла на разговор са директо

ром Института и главном сес

тром, али суони бранкнли Ј.Ј. а 
потом r:y и казали да Ье преду
зети одroварају!\е мјере. 

ИЗ к'nиничког центра Црне 

Заборавила на свету лро.есмју м хуманост 
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МИНИСТАРСТВО ПРОСВЈЕТЕ РЕНОНСТРУИWЕ ОБЈЕНАТ У БАРУ 

Де,џукаЈ 

Горе .дэ.ну" је саопштено да су 
ynознати са преДNетним слу. 

чајеми након притужбе мајке 
и сагледаваља чињеница од 

стране нaдnежних служби 
КЦЦГ, утврђено}е,ца}е меди

цинско особље поступило по 

правилима струке. 

- Наиме, на основу ми' 
иичке слике ,цјевојчице било 

је нужно узети узорак крви 

којисе,цобмјаубодомланцетом 
мз прста. Инфузионн раствор 

је индикован на ОСНОВУнaJlаза 
Acтpyna. а његова корекцкја до 
уредних вриједности наредног 

дана апсолутно говори о неоп· 

ходности контролног узорко

ваља И искључује било какву 

злонамјерност ПРИJlИКОМ на
станка ситних поДЛива због 

противљења дјевојчице, јер у 

конкретном случају није по

стојала могуЬностн oДJIaгaњa 

због планирања адекватне те
рапије. Дакле, .љекари и меди

цинско особље Института за 

болести ,цјеце. у настојању да 
,цкјетер;обије неопходнуЗАраВ

стеенузаштнту, показалиr:yну 

ОlOм случају да НaN је здравље 

наших најblJlађих пацијената 

приоритети много важније од 
3Jlонамјернкх, неПРlfNјеренlfX 
и апсолутно неутемељених ко

ментара - наводе из кццг. 

ДА 

Након жалби, у Дом улажу 400.000 еура 
Министарство просвјете Ье у свеобух

ватну реконструкцију Дома ученика у 
Барууложити ок04ОО.000 еура. 

Реконструкција Ье почети наредних 
недјеља. а радови Ье се изводити по са· 
времеиим стандардима какве эахтмјевају 

објекти овог типа. поручио је начe.nннк 
Службе за ИНltCТНцнје и јавне набавке у 

Министаpcnyпросвјете Филип Грујиh. 

Омбудсман и инспекција r:y недавно 
у Домуученикаутврдили Jlошехигијен

ске. просторнеисмјештајнекапац~ 

који могу да угрозе здравље дјеце. 
- Очекују нас обимни радови на рекон

струкцији цјелокynне фасаде. замјени 
комплетне спољашње и унутрашње бра· 
вари је. реконструкцији комплетног енте

рнјераса опремањeu новим HaмjewтajeM. 
Такође, радиhе се реконструкција ком

плетног кухињског блока са вешерајем. 
што пoдpaэytdијева реконструкцију свих 
инсталација као к опреN.ање новом ку
хињском ОпpeNом вриједности преко 
100.000 еура, након чега Ье кухиња за.цо-

вољавати све стандарде ХАЦЦП система 

безбједности хране - поручио је Грујиh. 
Он јерекаодасеМинистарство просвје

те детаљно бавило питаљем услова У 

Дому ученика те 2019. године припре
мило пројектну документацију за ре
конструкцију објекта. 

- Собзиром на тодаје објекатустању 
које захтијева озбиљну реконструкцију, 

у претхо,цна два мјесеца смо .цорадили 

пројекат, како бн радови били свеобух· 
ватни - рекао је Грујић.. д.в. 


