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ВИСОКОШКОЛЦИ КОЈИ УЧЕ У СРБИЈИ ДОБИЛИ ЛОДРШКУ 

МИКИСТАРСТВА ПРОСВЈЕТЕ 

Курпејоudl. 

Бесплатнитестови 
за студенте 

Министарство проајете 

06езбиједиће црногорским 
студентима који wopajy дасе 
врате уСр6ијv због завршет
ка студијске године 6есплат
нотестирање на вирус корока 

н превоз АО факулttra. каза
ла је генералнадиректорица 

Директората за внсокообраэо

вањеуМикистарспупросвје
те МyбtраКурпејо.иh. 

- Према тренутним инфор
маЦијама ОД ресорног микнс

тарствауСрбнји,да6ицрноro
рск" студенти који студирају 
у Србији наставили своје на

ставне н нcnнтне обавезе и 

ушли у земљу неоПХОДНО је 

да нмају: негативан тест на 
КОВИД'19 који није старији ОД 

72сата,електронскупотврду 

факултета уСрбнјн О студент
cккw обавезама коју траже у 
тој устаНОВИ. те да најаве пу
товање Амбасади Црне Горе 
у Србији - поручнла }е Кур

пејовиhев.а. 
Онахажедајеважнодаcry

дентм који се враћају у Србију 
знају да he ИМ, ус.арадњн са ИН
С1'НтуТ'Ом за јавно здравље, 
бити омогућено бесплатно 
тecrирање на Ковнд-19. 

- Тесткрање се заказује 

директно у Институту. а 
највећим дијелом ће бити 
организоваио током викеи

~. ОсИМ тога. Оперативии 

wтaб за сnpoвођење актив

ности у вези са повратком 

цриогорских држ.ављана ор

ганизоваЬе почетком наред' 
не иe,цieљe бесплатан траис
фер студената до Београда
Сви студенти који су заинте
ресованизаорганизованипре

ВОЗ могусејавитк Министар

ствупросвјетеуздостааљање 

ЛИ'lНихподатака (име и прези
ме, маткчни број . датум када 
им почињуобавезе нафакул
тету,број тenефонаи мејл ад

ресу). Ове податке потребно је 
послати иа mаil: milica.zi6t@ 
mps.gov.me - наводе из ыкнис

тарстаа.. 

НаПОМИЊУ дз. уколико у 

међувремену Влада Републи
ке Србије, ипак, одобри ула

зак стра.нихдржаваљана и без 
негативиогтестанаКОВКД-19, 

пpe1lO3 ће се свакако peanиэо

вати у пpeдвиl)e.ном термину 

Н у складу са инструкцијама 
и детаљима који ћебити бла

говремено достављени. 

- Подcjel\aмодаћеиcnктни 
рокови на свим установамави

сокогобраэовања у Црној Гори 
почетн 10. јуна, уз поштовање 
препорука Инстнтyra за јав

но здравље. док већина настав
них и испитнкхобавезауСр

бији почињеследеће недјеље 

- наводе из министарстаа. 

Д.В. 

ФАКУЛШ ЗА ТУРИЗАМ НУДИ ВЕЛИКЕ МОГУЋКОСТИ 

Упис 180 студената 
за СТУАијску202OI21 . годи

ну одобрен је ynис за 180 бру
цошанаФахултетузатуризаы 
ихorenијерстао Уннверзите

та Црне Горе. а само интере
совање за студијски програм 
Тури3ам И хотелнјеpcno тра

диционално је стаБКJIНО и са 
тендеицијом благограста, па 

иеће изненадити ако број за
интересованих буде виши од 

предвиђеног броја за упис. ка
зао једр lIJoф Моркц. 

- Бecnnатна школарина, 

врло добри едукативни капа
цитети факултета, атрактив

ност града Котора и вenккeтy

риcrичке ннaecnщкје шкроw 

Црне Горе. основни су покре

тачи pacтyheг интересоваља 
младих за туризам - рекао је 
Мориц. ДА 

ИЗВЈЕШТАЈ ИЗ кццг 

Роћено осам беба 
У протекла 24 сата у по

родилишту Кпиничког цен

тра Црне Горе (КЦЦГ) рође
но је осам беба. из Кпиничког 
центрајесаопштенодасууУр
гентном центруэ6ринута 243 
пацијента. од којих један изса
обраћајне неэго,це и четири мз 
наснља.. Највећиброј пацкјен.а-

та эбринут је у интернистич

кој амбулантм, њих 80, у хи
руршкој 6s И У ортопедској 49. 
У хнруршкој сали Ургентног 

центра одрађено је 12 интер
еенција. а на боnннчко лије
чење приwљено је 29 пације
ната - наводе у саоп.tDТeЊу. 

Д.Б. 

21. И 22. МАЈ 2020. ДJ].I 

СРЕДЊОШКОЛЦИ СЕ ОБРАТИЛИ ОМБУДСМАНУ НЕЗАДОВОЉНИ УСЛОВИМА 

ЗА ПОЛАГАЊЕ ИСПИТА, КОЈЕ ЈЕ ЈУЧЕ ПОЧЕЛО 

На организацију матурских 
се жаnиnо 370 ученика 

• Матуранти су преljlпјели многе промјене током завршне школске године тако ШТО су им 
уведене природне науке за које нису имали уџбенике током цијеле школске године, а било је 
веома тешко набавити адекватие скрипте, наводи омбудсман у мишљењу 

Због начина организације Матурскнх. 
стручних И екстерних иcnита Министар

ства просвјете, које нијеОhlогуhкло ДО
вољно временаза припрему и учење, што 

јеУСЛ08ИnО неједнак третман, Заштит
нику људских права и слобода жали

лосе З7О ученика и}една професорица 

средње wколе. Матуранти су јуче под 

маскама почели са полагањем испита 

уз поштоваље мјера нaдnежнкх, наво
де из Министарства просвјете. У миш
љењу замјенице омбудсмаиа Свежаве 
Мxjyunco»кh нстиче се да запажају да 
је веома кратак период између заказа

них испита (много краћи него према ра
није утврђеном школском календару), 
штоумногоме можеутицатк иа квали

тет припреме ученика уз пратеће оте
жане околности учења од куће. 

- Један испитни поступак је покрекут 
на основу писане иницијативе (8.5.2020. 
године) професорице средње wколе, 
којом је указано на проблематику ПО
лагаља стручних, матурских и попу

матурских испита због актуелне ситуа

цијеувезмсапандемијомКовкд-19.Дpyrи 

ИСПИТНИ поступак је покренут на основу 
370 поједнначних обраћања ученика под 
слоганом "здравље прије образоваља-, 

која су се. такође, односила на полагаље 

ИatypCf(ихи/кJlнстручнихиcnитaшкол
cкt 2019120. ЗаWТИТНИК је Министарстау 
просвјете затражио изјашњење на окол
ности којесуу ПОДнесцима наведене, и 
то: да ученици иисуэадовољни начином 

организације полагаља матурских испн

та: да су се ДУГ временски период налази-

ли изоловани усвојим кућ.аыа ,",эложени 

стресу; да су први пут користили oнnajH 
платформу за стицање знања и нзврша
ваља шкonскнх обавеза; да сусве вријеме 
учењаодкућебиnнунекзвјeatостндали 
ће се матурски кспнти полагати или не: 
да им jeocтuљeH веома кратак рок од 20 
дана за спремаље најављених испита; да 
су претходне генерације имале адекват
ие припреме за овај испит - рад са про

фесоркма.. Ова генерација матураната 

нема адеКIa!ну припрему, осмм неког 

материјала који су добили од професо
ра. ова генерација матураната је претр
пјела и многе npoмјенетоком завршне 

ШКОJfске године тако што су км уведене 

природне науке за које нису иwали уџ

бенике током цијеле школске године. а 
било је веоыа тешко на6авитм адекв.атне 

у кратком року омогућили услове за уч.",. 
"' ", ........ т:т."" .. аства. КIIIOДt дi је мamaa ма totm мaтypacor М C'IJI\"'IIOf' МCnМn. на catn-

Да"'*У м ~ юмeI)y yчetItQ".... "nмrфopмe I&ICDIII И ~ nocпawjy 
CТiI8tИ.1 У npмnpeмм Ја..атурасм И стручни ~эа....,МCJIМRу., ...... 
МC1IIТ ~ на paэммre ~ lf1a. -.део и аудмо JIIIМCJ, мдатма. 1'eCТOIa, 

-~ npoas;eтe је, у ~ са ynyћyjy 'f'II"I*f: на дoдante J1IНIDIe )1 мare

a ••• I!III ..... ~JiI~~ 

pиjiIne за Y'tI!fW Ја nof!,qинe oбмcnt.lCotnw!y
IМТ кюаве И КDМyI.~ Y"fI!tII8:-tIIC18R 
није f1II!I08IYТ CI nPe8QIДOМ ре,.....е NICQ8t, 

o,qвиja (2 у КDНn8I'J1~ c8t рр ада, IIП'D је 

o,q noa6нor ~ Ја YCnjeIММt JaIIIIWfК 
обра,. .... yчet8a - IWIIY IQ ""C1apc1N. 

УПРАВНИ ОДБОР уцг ДОНИО ОДЛУКУ 

ПОJfU'aЉe иnике .. атуре 
скриnтe. утрећем разредусуобавијеште

ни да ће полагати само три предмета у 

оквиру матурског испита, а онда је од

nyчеио да ипак буду четири - наводи 

заштитник. 

Из министарства У изјa:mњењу иаво
де да су, поштујући препоручене мјере 

надлежних органа и тијела, изwјеном 

ШкQIICКOГ календара, oдpeдиnн ноаетер

мине полагаља завршних испита. 

- Уважавајући C1UOI!e Института 
за јавно здравље и Националног коор
динационог тијела протИВ зараэнкх 

болести да ток епндемиолоmке ситуа

ције oMoгyhaвa pe.a.nнзацију појединих 
врста испита. кмајући У виду законсхе 
одредбе к важност испита на завршет

ку четllOрогодишњег обраэовања по пн' 
тањуомогућааања ученицима настав· 

ка образоваља на установама високог 

образоваља, уз консултације са Испит

ним центром, доиесена је одлука да се 
испит из Црногорског-српског, босанс

ког И хрватског језнка и књижевности и 

Албанског језика и књижевностн: обави 

крајем маја2О2О. године. Рокови эа пола· 
гање првог страног језика и математи

ке. који сетакође полажуу организацији 

Испитиог центра, остали су исти како }е 

бнло И планирано Школским календа· 
ром - поручујуиз министарства. . 

д.Б. 

Бирају декана Архитектонског факултета 
воде токсине са подручја на 

којима се налазе регистро
вана узгајалишта ПIКољки, у 

складу са Програмом моннто
ринга безбједности шкољки за 

2020. roдннy - казао}е Бjenица. 

Управни одбор Униаерзи
тета Црне Горе на јучерашњој 
сједници донио је одлуку о 
покретању поступка за избор 
декана Архитектонског фа

култета YlЏ' за мандатни пе
риод 2020-23. Из Ректората је 
саопwтeно да ће рокови за из

борне радње бити утврђени 

посебиом одлуком управиог 
одбора. У текућем маидату 

декан Архитектонског фа
култета је проф. др с.етис-

110 Попоaxh. 
Предсједник управног 

одбора Униеерэитета Црне 
Горе проф. др Дymкo Бје
JDЩa казао је да су, поред ка

дровских пнтања и упозна

вања управног одбора УЦГ 

са процедуром за кэбор рек

тора за мандатии период од 

2020. до 2023. године, 1Ia јуче
рашњој сједницн теме биле и 
финанснјско пocnовање Уин

еерзитета. 

- Управни одбор дао је са
гласност Институту за биоло-

гију мораза закључењеугово

ра са УпраllOм за беэбједност 
хране, ветерину и фитосани· 

тарнепocnоеезапружањеус

луга лабораторијских испи

тиваља узорака морске воде 

ради npoвјере могуЬе присут
ности планктона који проиэ-

Додао је да сутеме биле и 
предлози измјена и допуна 
правилника о унутрашњој 

организацији и системати

зацији радних мјеста наАр

хитектоиском и Природ
но-математичком факултету, 

разматрање захтјева поје

диних јединица по питаЊУ 
располагања имовинским 

правима и извјеwтaјопоспо
вању Универзитетског спорт

ско-културног центра. 

Д.Б. 


