
112 поводи 
АКТУЕЛНИ РЕКТОР БЛИЗУ ДРУГОГ МАНДАТА 

Сенат подржао 
Николићев програм 

Сенат Универзитета Црне 
Горе(УЦГ)јенајучеодрж.аној 

сједнкци једногласно подржао 
Програм развоја Универзитета 

Црне Горе кандидата за избор 

ректора за мандатии период 

202O-2О2З.Дaвxn>IboowdIa. 
редовног професора Унмвер

зитета Црне Горе н актуелног 

ректора. 

Из Ректората је саопwтeно 
да се миmљење Сената о про

граму кандидата за ректора, 

сагласно одредбама статута, 
доставља Изборној комисији 

за CIIpOвоl)eњe поступка избо

ра ректора УНИ8еpзитen Црне 
Горе. Изборна комисијамиm

љење Сената достааља Управ
ном одбору УнивepзuтeтaЦрне 

Горе, који врши иэборректора. 

- У мом претходном ман
датном периоду фокус је 
стааљен на cтpaтewKO-pa3" 

војни аспект, науч:не и међу

народне резултате, организа

ционе ресурсе и друштвену 

интеракцијуУниверзитета -
казао је ууво,цном говору рек

тор Николић, наводећи пози

тивиерезу.nтaтeпостигнутеу 

овим областнма. 
Његов програм рада. како 

је истакао, 6азираће се на кон
тинуираној имплементацији 

приоритen и циљева садржа

НИХ у стратегији развоја Умн

sepзuтeтaЦрнеГоре2019-2024. 

- у наредном периоду. 

Универзитет Црне Горе ће се 
фокусиратк на: иновираље, 

Иff'reРДИСЦИПJПIнарност и 

ннтернационалнзацију cry
дијскнх програма: модерни
зацију и .циrктaлизацију уни
верзитетске инфраструктуре, 

научноистраживачку изврс

ности пројехтнууспјешност: 
међународну сарадљу и мо
бклност; yнarrpeђeњe кадров

ске структуре и организа.цно

них ресурса; унапређење 

знања, компетенција и заПОС· 
ЛИВОС'ТК наших студената, I<ao 
н промоцију дpyurrвeHOOДro

ворнor понашања. кдеli'ТИ're1"" 

ских вриједности и ОДРJICИВОГ 
развоја црногорске прквредеи 

држue - поiacнмо је Ннколиl'I. 
он је у програму навео да 

је у плану формирање НОВИХ 
програма и днгиталнзација 
наставе. 

Како је саопштено, члано

внCбtатасуисказалипозитн8" 
номиw~њеопocrкг~м 

внд.љивнмрезултаткманэдо

садашљег мандатиог периода 

ректора Нмколића. 

д.Б. 

ИЗВЈЕШТАЈ ИЗ КЦЦГ 

Роћено 17 беба 
Упротекла24сатаупороди

лнwтy Кnиничког центра Црне 
Горероl)eноје 17беба. 

Из кццr је саопштено да је 

у Урreитном центру збркнут 

221 пацијеит. од којих четво
ро са повредама нз са06раћај

не неэroде н један саозледама 
из насиља. 

- Највећи број пацијената 
з6ринут}е у хмруршкој (741 ИН
тернистнчкој (68) и ортопедској 
ам6уланти (38). У хируршкој 
caJlи Ypreнтнoг центра од
рађеио је 16 интервеНЦН}а. а на 
6олничко лијечење примљено 

је 14 пацијената - саОПWТИJlИ 

су из Кnииичког центра. Д.Б. 

кццг ОМОГУЋИО ТЕРАПИЈЕ 

Дијализа за све пацијенте 
за вријеме епидемије коро

на вируса пацкјенти који су 

на Дијализн свакодне8НО су 

добијали терапију, а меди

цинско ~ Клиничког 

центра Црне Горе радило је 
nyииw капацитетом. Иако 

је на том oд.ieљeњyтpeНYТHO 
скоро 80 сталних пацијената. 
утоку караитина суна хемо

дијanизуре,цовнодолазилеи 
особе са подручја којасубила 

погођена корона 8ИРУСОМ. па 
јеопрезбиојош ве!'!.и. 

- Током трајања панде
мије корона вируса, у Кпи

нички цеитар долазили су и 

пацијекти са подручја која су 

била под карантином, те је рад 

на oд.ieљeњy за хемодијa.n:изу 

био организован у складу са 

смјерницама НКТ и И нстиt'Y' 
та за јавно здра.аље - казали су 
изКLЩГзаРТцг. Д..Б. 

ПЕТАК, 29. МАЈ 2020. ~;Н 

ИЗ СИНДИКАТ ДОКТОРА МЕДИЦИНЕ ТВРДЕ ДА СУ ПОЈЕДИНИ ДИРЕКТОРИ ЗЛОУПОТРЕБЉАВАПИ 

СРЕДСТВА ЗА ПОВЕЋАЊЕ ЗАРАДА ТОКОМ ЕПИДЕМИЈЕ 

6аwтованима СТИМУJlанс 
15 ОДСТО, сестрама 10 

• Ппате једном диј епу запоспених повећане су само по пет одсто, јер се радипо о медицин 
ским радницима и љекарима кој и су бипи приправни за рад, док специјапизантима, иако су 
бипи ан гажовани, уопште нијесу увећане зараде током два мјесеца 

Предсједница Синдиката 
доктора медицине Милена 

Поповиh Самарџиh казала 
је за ,.Дан· да су поједини ди

ректори здравственнхустано

ва 31Ioynотребљавали средства 

намијењеназа повећање пла

'ТА медицинским радницима у 

току епидемије, па се дешава
ло да медицинске сесгре, док

тори и специјализанти добију 
увећање на плату од пет или 
десет одсто, а немедицинско 

особље - баштоаани, возачи и 
други - по IS одсто. Поповић 
СамаРl,lић ИС"Ј"Мче дао за разли
ку од земаља реrиона, Влада 

годинама не препознаје значај 

љекара и медицинскихрадни

ка, који супретходних мјесеци 

показали да су дорасли из.азо

ву, пошто су им nлатеувеhaли 

само током два мјесеца. 
- Нијесу свим колегама 

плате повећане за IS одсто, већ 
је Влададала одријешене руке 
дмректорима установада сами 

одлучујукоме ће и за колико 

процената бити увећана пла
'ГOL Такосуnлатеmомдијелу 
запослених повећане само по 

петодсто. јер се радило о меди
цинским радницима иљека

рима који субили приправни 
за рад, док специјализанти
ма, накосубили ангажовани. 

yoltWТe нијесуувећане зараде 
током два мјесе:ца. Према на

шим информацијама.дешава
лосе. у Брезовику И још неким 
здравствеиим устаиовама. да 

је техничка служба, баштова

ни и дpyrн немедкцннски рад

ници, добијала увеl\aњеод IS 
одсто. а медицинскесесгре 10 
процеиата. Директори су ут
вр,цклн одређене критеријуме 

и иа основу тога одређивали 

увећање плате. Било је раз
личитих процјена. јер су ди
ректори сматрали ,ца треба ра. 

ционално користити кадар и 

спријечитидадођедоинфек
ције међу меднцинским-рад
ницима. Неки медицински 

радници су нон-стоп били 

на послу, као инфектолози. 
ннтернистк, анестезиолози. 

епидемиолози и други. док 

су други били приправни од 
куће. То је неким ,цмректорнNЗ 

бко главни критеријум, КQJlИ-

ко је ко учествоаао у процесу 

рада. Ипак. имали сыо менаџе

ре здравствених устаиоаа који 
су то право злоупотрије6или -
казала је Поповић Самарџи!\. 

Она тврди ~ је одређени 
број АЩ>еt<Тpa био пристрасан 
икијеодлучнваоо)Ћel'lањуза

рада на основу оnтepeћeности 

запослених. 

- Имамо ситуацију да се 
очекује други талас епиде
мије, а држава не увиђа зна

чај медицинских радника, 
иако можемо наслутити и 

по први пут оправдати став 

Политика и здравство не иду заједно 

премијера да тренутно нема 
новца за даље повећање пла
таљекарима эбогтренутка у 

којем се налазимо и пошто
вања према грађаиима који 

ће бити пред изазовом да 
остваре егзисте:нцију. Ипак, 

у здравственом систе:му ДО

лази на наплату све оно за

иемариаање и иепоштовање 

медицинских радника и ље

кара. који ће, бојим се, имати 

ПРИllИКУ да оду макаруземље 

региона, гАје се знатно више 

ци)ени оаај позив. Некедржа

ве су искористиле ову ситуа

цију да препознају важност 
ове струке. алн ми то нијес
мо урадили. Имамо броfeие 
државне органе и управне од

боре гдје сједе људи чије ре

зултате ие видимо, а чија се 
примања повећају - истакла 

је Поповић Самарџић. 

По~ CaМaPџМfI истмче да мнcnпyциje које 
су napтмjcкм o6ojette и пристрасне тewкo мory да 
о;ЈеПОэнају ЭtQ'Qj QIМX AoeIЩ)oa ~. 

- све l'If: касто cкyno кoшr.mt. ми МаЈ\аМО цех 
У nocneдњe ,QIIМje-1pМ ~. 080 је тренутак 
8e/IМIOOC 1DnCIU. ou ~ је ~ ко-
JIМКO је која ДPD8a }Iц asм ,... м1 ТOI'i1IМ1ffil не 
У'И"О, ј@р WQМO nPe1ёI04I\eНe aдммнмcтpmette 
службе, asмнe МIDO!МO беЈ ~ PaДНII(A. 
ЗДРМСЈ8еММ ~ су 6мnм на IМCННМ ЈаДа1Ц 

а nолК'J1of'Щ)И нијесу. ПIПaМ Вnlдy wr.l очекују 

када се медмцмнсхмм радницима понуде 60"," 
ycnoeиу дpyrw4 МjernIМa. I<вa.rмmмa~ 
3aIJJ11Offi\, WlCOIJCI1IO и СУДС1'8О су тенељ И О toмt 

морамо IIOДМТII рачуна. имамо бројне cnrЩeIМ! 

ЧМНQдpIКWМX~којммjectчнo ~ 
no 10.000 еура. као urro је CIIY'Qj у .,I1мtrfuaмa". 

на дpyroj аранм, љекару који ~ 650 еура 
tteМOI)'I'Ie је ув.е!\атм nмтy на 900 еура - рекп.а је 

-~. 

Директорица Специјалне 
болнице за nnyћне болести 

Брезовик I'opдaваРe.љиh није 
одroварала на наше телефон
ске позиве. Д.Б. 

МИНИСТАР ШЕХОВИЋ ПОРУЧИО УЧЕНИЦИМА 

Матурске вечери треба организовати 
• Немојте да мислите да нијесмо примијетипи да нијесте имапи припику да последње мјесеце 
шкопе проведете са пријатељима, у дружењу и спављу. Читаво друштео је свјесно ситуације у 
којој сте бипи и одрицања која су вама мпадима посебно тешко папа, рекао је Шеховић 

Став Министарства просвјете је да 
би матурске и полуматурске вечери, у 

свјетлу попywтања епидемиолошких 
мјера, требало одржати. и то у скла

ду са јасним смјерницама и препо

рукама Института за јавно эд.равље. 
саопштио је министар просвјете Да. 

мир Шеховиh. 
Како је навео. важно је матураитима 

и полуматурантима, који сусве врије

ме епидем ије били дисциплииовани, 

који матурске и полуматурске иепи· 
те полажу поштујући мјере и који су 

важан дио свог одрастања подредили 

општем до6ру, послати поруку да је др

жава свјесна тога. 
- Не могу дасе не осврнем на мату

ранте ове генерације. којима желим 
да поручим: дјецо, немојте да мисли

те да не знамоукаквим условима сте 

изашли изкпупа изакорачили усвијет 
одраслих. Немојте да мислите да нијес
мопримијетилида нијестеимали при-

лику да посљедње мјесеце школе про-

8едете са пријатељима. у дружењу и 

слављу. ЧитавоДpywтво је свјесно си
туације у којој сте били и одрицања 
која су вама. младима, посебно 1'f:ш

ко пала - поручиоје министаРС8рше
ним средњошколцима. 

Он је додао да нема никакве сумње 
да они те незаборавне момеи1'f: нијесу 
изгубили. ве!'!. да ће их надокнадити. 

на неки можда чак још креативнији 
начин од уобичајеног. 

- Јесте вам било теже него претход
ним reнерацнјама, али сте и научИ1tи 

вриједне лекције којете претходие ге

нерације нијесу. а које вам у животу 
сигурио неће штетнти, већ иапротив 

-учиннhе вас мудрима - навео је Ше
ховић. 

Д.Б. 


