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МИНИСТАРСТВО ПОСВЈЕТЕ ПРИПРЕМИЛО 11 НОВИХ 
ПРОГРАМА ЗА ПОЛУМАТУРАНТЕ 

УDJIсусре,ца.ешкоnе 

Од 15. јуна матурске 
свечаности 

Упис ученика у средње 

mколе у Црној Гори почеhe 
29. јуна електронс:кнw путем. а 
Nјестакмаза8.000учеикка.~ 
чега he самоу Пoдropици бити 
уписано 2.300 полуматурана
та. Портпарол Министарства 

просвјетеМJvuщaЛeюrhка

зал:3 је за ...Цан· да he бити ДО
вољно мјеста ка конкурсу за 
с8е с:вршенеученкке ОСИОВНКI 

ШI(Qла н да је упис поједнос

тав.љен, јер l'Iе се организова

ти електронски. Након најаве 

министра просвјете Дuofpa 

IIIпourђa,одлученоје1ЏПРО-
славе матурских вечери пОЧИ}' 

од 15. јуна. 
- Како СМО и реКЈ[М, упис у 

средње школе 6иl\e органи» 
ван електронски. н то ОД 29. 
јуна. Више детаља даћемо у 
наредном периоду. Изузет

НО је важно да напоменемо 
да је ова услуга е-ynиса, као 

уосталом н она за вртиhe и 
за основне wколе. урађена у 

реКОРДНИW роковиwа, ОДНОС

НО за свега пар недјеља. Када 
је ријеч о конкурсу. веl'l СМО 
рекли да ће упнеких мјес

та за будуl'lе среДЊОШКQЛ

це бкте ДОВОЉНО, како на ни
воу држ.аве, тако и по свакој 

општини поједмначно. Наи

ме, ове године из ОСНОВНИХ 

wкола излази око 7.000 полу-

матураната. а ynНCflих мјеста 

биl\е сигурно преко 8.000. На 
прнмјер, уПодгорици осиов
ну wколу завршава 2.138 уче
ниn. а бројynисиих м}еста у 

конкурсује око 2.300. У Ник
wиI\УОСНОВНУWКOJIуэаврwа
ва 7&з ученика, а број ynисних 

мјеста је преко 1.000. ДОК, на 
приwјер. у f1.rt.6љмwa 282 уче
иика ~ршааају осиовну шко
лу, а број мјеста је близу 340-
наглаwаваЛекиheва. 

ИC'Мfчеда се, као и претход
них година. о свему се водило 

рачуна, такојеЊИХ08 јединии 

'tТanни МОТН8добробктl)aка И 

каалитет образовања. у 080М 

случају буду!\их средњошко
лаца. 

- Управо због њих је и ми
нистар ШеХ08иh саопwтио 

став министарства који сеод

носи на организацијУNатур
ских и полуматурских вече

ри -кажеЛекиheва. 

Помоhник мини~ 
просвјете вu.ko тoмxh казао 

је да r:y припреNИJIИ смо но-
8ИХ 11 образованих програма. 

. у оквиру грађевинске 
ШКOJIе имамодва нова програ

ма. Тосутехничарэадекори

сање простора и архитектура 

н уређење npocтopa - каже То
Nиhза w8ијести

W

• 

д.в. 

ТАКМИЧЕЊЕ МЛАдИХ НАУЧНИКА НА ЕТФ 

Финале за стартап 
Фина.пеCrapnnакадеммје 

Enектротехничког~ку~ 

та одржаhе се данас у Подга
рици. Такм:ичење представља 

завршну фазу четворомјесе
чне академије током којесу 

одабрани студенти Enектро
техничког и Природно-ма

тематнчког ~култета има

nи прилику да сарађују са 

менторима и разрађујУСllOје 

иновативне стартап идеје у 
правцу покретања сопстве

ногбизниса. 
- Уфиналућеседамодаб

раннх тимова (ORНIS, еТIМ, 

ВUSmeUP, lAМS, ENGINEERS 
ОР NOТНING. GENERATOR. 
EDr - Еmегgiлg Disrupted 
Innovators) презентовати 
своје пројекте пред ж:ирнјем 
- наllOдеусаопштењу. Д.В. 

ЈУБIIЛЕЈ 'АКУЛТЕТА ЗА ПОСЛОВНУ ЕМОНОММЈУ ИЗ БАРА 

Прославили 12 година 
Декан Факултета эа послов' 

ну економију и право из Бара 

Рајко Ноаиhuиh, поводом 
обиљежааања 12 година од 
оснивања те установе, казао 

је да су захаални дипломцн
маза указаио повјерење прн

ликом одабира 080Гфакултета 

за свој академски развој. 
- 080 је прилика и трену

так који желим искористити 

сциљемдаафирмиwем ваше 

npeгалаштlIO и уложени не 

мали труд и рад кроз цнклус 

студирања, како бн данас са 
поносом стали раме уз раме 

са свн" оким loUIадиw људи

IOUI који кроз свој рад н Ра38Ој 
постају кредн6НЛни чиниоци 
ра380}а нашег друштва идржа' 
ве - казао једека.к Новнhевиh. 

д.в. 

СРМЈЕДА, З , ЈУН 1010. ~ 

СЕНАТ ПРЕДЛОЖИО УЛРАВНОМ ОДБОРУ И ВЛАДИ КОНКУРС ЗА ПРИЈЕМ НОВИХ СТУДЕНАТА 

За 6руцоше 3.'86 мјеста 
• Из РектораЈа је саопштено да је донесена одлука о предлогу броја студенаЈа за упис нових 
двогодишњих мастер студија за студијску 2020121, годину који предвића 1,995 мјеста 

Сенат Универзитета Црне 
Горе (УЦЈ1 утврдио је, на јуче 

одржаној електронској сјед

ници, предлог о броју студе
натазаynмсупрвуroдинУОС

новнихстудијазастуднјску 

2020121. који предвиђа-укуп· 
но 3.486 мјеста. ИЗ Ректора· 
тајесаопштенодаједонесе

на одлука и о пред.погуброја 

студената за ynис новнхдво

годишњих мастер студија за 
студијску 2020121. годину 
који предвиђа 1.995 мјеста. 

из Ректората наводе да 
се предлог броја студена· 
та за упис у прву годину ОС· 

новних студија за студијску 
2020/21. годину, као и мастер 
студија за студијску 202W2I, 
којисуэасновани на пре.дло

зимавиjehaуниеерзктетсхих 

јединица. креЬе у оквиру 
прошnогодишњег предлQ

га за упис и у cКJIaдy су са 

рјешењем Министарства 
просвјете којом је одређен 

максималан број студена

тазаупис. 

- Приликом предлагања 
броја студената за упис иа 
прву годину основних сту

дија који сефинансирају из 
буџета Сенат се руководио 
стандардима квалитета на

ставе. броја наставног особља. 
материјалном основом за 

реализацијом појединач-

l~ 

ног студијског nporpзма. 
као и адвекатним односом 

броја студената и наставног 
особља. ПРКJIиком предла
гаља броја студената за упис 
на двогодишње мастер сту

Дије које се по први пут орга

низују од ове студијске годи· 
ие, по реформисаном моделу 

(3+2), са финансираљем из 
буџета, Сенат се руководно 

бројем студената на заВРШ
ној години основних студија, 

стандардима квалитета на

tт.l8e,бро}анаставногособља, 

материјалном основом за ре

ализацијом појединачног 
студијског програма, као и 

адекватним односом броја 
студената и наставног особља 
- наводеусаопштењу. 

оба пpeдJ'lога су оправ-

дана и са аспекта запосли

вости И потражње на тр

жиwту рада у Црној Гори у 

сКJIЭДУ са документом Ана
лиза поиуде, тражњеи запо

шљавања на тржишту рада 

у Цриој Гори завода за запо

wљaвaњe, који суприликом 

утврђивања предлога орга· 

низационе јединице ималеу 
виду, просторним и кадров

ским капацитетимаорганн

зационих јединица, као и 
искаэаним иитересовањем 

кандидата за упис. 

- Саставни дно ових од
лука чнни н мишљење са 

обраЗJIож:ењем Центра за 

унапређеље квалитета Уни' 
верзитета Црне Горе - наllO' 
де у саопштењу. 

Предлозн Сената биhe 

За научнике ДО 10.000 еура 
"'. alCТЏТliO IIIYD a6;ВnI је lt08М конкурсза 

ДOICТopcIQ МCJpiIJIOIIItW. И ове као и претходних 
f'OДIN _ ИCfМ ~ YCtIOIII4. којм nOДPa:J'f
ММj!ВIjY МjeCNfY Н.t8ДY од 700 еура, 6ecnnпмy 
l8ICOIЩМ4Y м tP0808t ~ до 10.000 
еура ма I'OДI ..... М80V. 

- ц.u...м 080r lCOtIq'PQ су ~'Wtoe .... уда:1OC 
ресурса Ја мстра!81Ное. ......;е M~-

1tOCТ, noeefwt.e броја ММДIOC нcтpucмuu. ка унм
~yЦpнojГopм.~ 
МCrPIJIН8Н(DI' рада. ао м puм;..aэнatW. ~ 

_aдeмcкorMlIpМ8ptДМOГaктopi. ~ 
~ 11 ~ мenopммoryllCUМfМ 
~ ЭiI CJМПeIWIty npмj.Iм.8i11..eN КI 
IIOPRRY .,IiIYON мpua. (www.~) 
рр 2s. јуна 2020 - М8ОД! y~. 

РАСТЕ БРОЈ ПРИЈАВА НА НЕЖЕЉЕНА ДЕЈСТВА МЕдИКАМЕНАТА 

Севатдо •• опре~оr 
достављени на даље разма

траље Управном одбору Уни
верзитета Црне Горе који Ье 

донијети одлуку о npeдло
губроја студената за упис на 
основне и Мf;CТCрстудије.ао 

чему Ье коначну одлуку до
нијети Влада Црие Горе у по
ступку давања сагласности 

на расtrИсивање конкурса. 

Са Факултета за туризам 

и хотелијерстео је саопште

но да бесплатне мастер сту. 

дије туризма и хотелијер
ства представљају директну 

подршку развоју туризма 
Црне Горе. Координатор на· 
ставе натој установи, проре

ктор Ђур1)ица IIepo.иh. ка
зала једа he студенти по први 
пут ове године бити уписи
вани иа реформисани мо

дел двогодиwњих мастер 

студија. 
- На бесПJIатним мас

тер студијама на распола

гањујеукупно 150 мјеста, и 
то 100 мјеста на студнјском 
проrpaмyТуризам и 50 мјес· 
та на студијском програму 
Међуиародно хотел.ијерство 

- саоПWТИJIа је Перовиhева. 
д.в, 

Сумњив квалитет 162 лијек~ 
• Анализа броја пријава нежељених дејстава љекова у 2019, години уназује на још увијек вео
ма мали број пријава које су достављене ЦАЛИМС-у од одговорних особа за фармаковигиланцу 
носилаца дозволе за ЛИЈек 

Агенци}а за љекове и Nе.ци
цинск.а средства (ЦАЛИМС) 

прошле године је добила 162 
пријаве иежељених дејстааа 

љекова, ШТО је порастуодносу 
напретХОАНУзаскороl50Д~ 
у годишљем извјештају 

ЦАЛИМС-а пише дасуз,црав

ствени радници најчешhe 

пријављивали нежељена 

дејства у 2019, па је број так
ВИХ, спонтаних пријава 1S7. 

- У2019. roдинизабкљежен 
је благи раст у броју пријава 

нежељених де}става љекоаа 
хоје су здpucтвени радници 
директно или путем пред

стаеникапроизаођача.љекова, 

просл:иједили на адресу ЦА

ЛИМС-а. Анализа броја прија

ва нежељених дe}cтa1la љекова 
у 2019. години указује на још 

увијек lJe()t,Ia мали број npнjuз 
које су достааљене ЦАЛИМС-у 

од одговорннх особа за фарма

ковнгилаицу носилаца ,цозао

ле за лнјек, који суу законској 

обавези да имају систем фар
маковнгиланце и да га укон-

тинумтетуунanpel)yjу-нзво

де у извјеwтају. 
НajвehJt број пријава не

жељених дејстава у 2019. га
дини доставили су педнјатри. 
Ријеч је, пише у извјеwтају, о 
здравствениw радницнwа 

који од оснивања ЦАЛИМС-а 
предстааљају значајну кате

горију здравствених радни

ка. пријавнтеља нежељених 
дејстава љекова. посебио не
жељенихдогађаја након иwу
низације,оДНОСНО примјене 

вакцина. 

- Љекари из Домова 
здравља предстааљају зна· 

чајну групу пријавнтеља не

ж:ељених дејстава љекова 

(изабрани доктори за одра
сле. дјецу) који пријављују 

нежељена дејства УТJlа8НОМ 
путем Интегралног иифор

wационог система здравства. 

Педијатри суynyтиJlИ нај8И' 
ше пријава (36). затим .љекари 
ПОРОДичне медицине (20), он
КOJIоэи 16, Нeypo1Iози ll - изво

де нз ЦАЛИМС-а. д.в. 


