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КРИТИКОВАЛИ ЗАКОН О ЗАШТИТИ ОД ЗАРАЗНИХ БОЛЕСТИ, 

ВУКСАНОВИЋ СТАНКОВИЋ ПИТАЛА ПОСЛАНИКА СД-а 

3акуните се да 
Храповић није корумпиран 
ПосланикСДП-аДparки.a 

ВУЮ:аВОПЬ. Стаико8Иh каза
ла јеуСкупштинида је пред
лог измјена Закона о зашти
ти С'ТаНQВНИштва од заразних 

болести правно неутемељен. 
Она је истакла да је МИНИС
тарство здравља током епиде

мије на rrpoтивуставан начин, 

мјерама. забранама покуша

ло..ца суспендује све законске 

одлуке. 

- Разлог је што у МИНИС

тapcrвypaдe нестручни и не

знзвенн људи. У закону нема 
ниједног правног ииcrнтута, 

иако сеони помиљу. Како heтe 

да заwтитнте грађане од ко

рупције. тоталне социјалне 

неправде? Ваше последље 

понашање према угледном 

часном доктор. директору 

OnштеболпицеуКоторуИ8а
ау Иnиhу, који је угледан и 

признату свом граду, показа

тељ је корупције. Од врхадо 

дна имамо корупција у Со

цијалдемократској партији, 
ви више нећете бити минис

тар, како уцјењујете грађа

не, незаконито эапошљава

те, неће то више бити у овој 

држави. Имали сам прилику 

рр се увјерим да сте закључи· 
вали штетне уговоре с Фон

домзаздравственоос:игурање 

на штету државе, више вам 

то неће проhи - поручила је 

Вукасновиh Станковиheвa ми

нистру. 

Посланик Социјалдемо-

крата Борис Myroma казао 
је да не треба себи дозволи
тидасечујуружнеријечипре
ма ниједном члану и фуик
ционеруСоцијалдемократске 
партије. 

- Није људски рр кзжетеда 
јеод врха до дна присутна ко

рупција у сд-у и ово није моје 
политичкообрahање. И пос

лије политике битно jeoЦaocra

немољуди - рекао је Мyroша. 
8уксановиhева је затражи· 

ла од посланика СД-а Муго
ше рр се закуне својом чашhу 

да министар здравља Кенан 

Храпови:Ь није корумпиран. 
МинистарэдрављаКенан 

Храповиh казао је да измје

нама Закона о заштити ста

ноВНИПlтва од заразних боле

crижелеспречавањеширења 

вируса у земљи и иностран

ства. потребувршењу инспек
цијског надзора и јЋОђеље 
прекршајних мјера. 

- Законом се уређује мо
ryhHOCТ санкција предузет

ника забраном рада у рокуод 

шест мјесеци и новчану каз
ну, уколико не поштује мјере 

сузбијања инфекције - казао 
је Храповиh. 

самостални посланик 

Анка Byкнheвкh рекла је 
да је Министарство ЗдРавља 
npeр.ложклопрестрогесанк

ције за кршење мјера за суз
бијањеэараэних болести, које 

се крећу до 20.000 еура. 
Д.Б. 

ПРОЈЕКАТ ЗА ВЈЕШТИНЕ ПРОСВЈЕТАРА 

За наставнике 400.000 
Мииистар просвјете да

кир Шu:овкh И директор 
Британског савјета вав.а 

Мaџraљ, потписали су у 

присуству амбасадорке Вели
ке Британије Апис:ов Кеun 

споразум О почетку пројекта 

~Наста8ник за 21. вијек", врије
дан преко 400 000 еура, кроз 
који ће 4.556 иаставника ос
новних wколабити обучено 
за вјештн.не критнчког миш

љења. рјешавања проблема и 

кодирања. Овим споразумом 

проширује се сарадња иа по
стојећем пројекту ~Школе за 
21.внјек". који финансира бри

таиска влада, а који сеса Бри

танским савјетом реализује 

већ три године . 
Министар Шеховиh је ре

као да је Влада за овај проје
кат издвојила око 250.000 
еура, док јеocraтак средстава 
обезбиједио Британски савјет. 

Д.'. 

ИЗВЈЕШТАЈ ИЗ КЦЦГ 

Роћене двије бебе 
У протекла 24 сата у по

родилишту Клиничког 

центра Црне Горе (КЦЦП у 
Подгорици рођене су двије 
бебе. Из Клиничког центра 

је саопwтeно да је у Ургент

ном центру збринуто212па

цијената. од којих два из са
обраћајие иезгоде и два из 
насиља. Д_Б. 

СРИЈЕДА, 1. ЈУЛ 1010. Д";tI 

ПРВОГ ДАНА УПИСА НА УЦГ ПРИЈАВИЛО СЕ 2,070 КАНДИДАТА 

На медицини 19 испод 
црте, архитектури 32 

• На Биотехничком факултету јуче је конкурисало 45 кандидата; на Елентротехничком 226, 
Факултету драмских умјетности 16, Факултету ликовних умјетности 29, Факултету лолитичких 
наука 119, Факултету за спорт и физичко васпитање ЗВ 

На Економском факулте

тупрвог дана уписа пријави
ло се 240 матураната, док је 
на Правном јуче конкуриса

ло200будућихбруцоша, тако 

даје остало само још 40 мјес
та за упис. На Архитектон' 

ском су јуче пријаву преда

ла чак 92 кандидата, иако је 
конкурсом оглашено БО мјес

та, који ће притом морати да 
полажу и пријемии испит за 
wколовање на тој установи. 
На Медицинском факултету 

пријавило се укупно 289 ма
туранта, од чега 79 на програ· 
мумедицина, којиуписујеБО 

будућих љекара. 
НаБиотехнкчкомфакул

тету јуче је конкурисало 45 
каидидата, на Електротех· 

ничком 226, Факултету драм
скихумјетности 16, Факулте
ту ликовних умјетности 29, 
Факултету политичких нау

ка 119, Факултету за спорт и 
физичко васпитаље 38, Фа
култету за туризам 79, Фи
лолошкомфакултету80, Фи

лозофском 188, Грађевини 7б, 
Машинском фахултету 2б. 
Металурwко технолошком 

44, Музичкој академији 13, 
Поморском факултету 133 и 
Природно-математнчком 125. 

Из Ректората је саопштено 

да се првог дана уписа упрву 

годину основних студија за 
студијску 2020/21. годину на 
УниверзктетуЦрне Горе, пу

тем електронске пријаве,до 

1б.0О сати. регистровало 2. 070 
кандидата, од чега је 1.106 њих 
учитало сву потребну доку

ментацију. 
- Систем електронске 

пријаве ће бити затворен 2. 
јула2020. годиие. у 16.00 сати, 
адо овог наэиаченог термина, 

кандидати који сузавршили 
поступак електронске прија
ве, Објаwњен текстом рас

писаног хонкурса, треба да 

поwаљу препорученом/ку
рирском поштом оригинал

надокумента на адресуорга

иизационе јединице за чији 

студијски програм су се прија
вили. Адресу организацио
не једииице добијају у мејлу 
обавјештења, по завршетку 

електронске пријаве. Конкур

сам је предвиђено 3.506 мјеста 
на 19 факултета Универэите-

та Црне Горе, односио б4 сту
дијска nporpзма. Електронски 

упис је оргаиизован због акту

елне ситуације и мјера које се 

предузимајуради превенције 
иепречавања ширења Ковода 

19, ускладуе важеhим наред' 
бама Министарства здравља 

и препорукама Института за 

јавио здравље Црне Горе - ис' 
тичу из уцг. 

ИЗ УЦГ кажу да посебно 

иаглашавају да кандидати за 

упис иа УЦГ морају пратити 
инструкције које се налазе 

на овом линку: https://www. 

Метадурwко-технодоwки за дизајнере и иижењере 
декан Metanypwko-технолоUЖОГ факуnreтa 

МIМPa вyк...r. nopyчмna је мaтypaнмu. да су 
6мpllьel тог фaкymи.a нanpaвкnи npaвм lO6OP 
ако ммају радоэнао и мнoвaneaн дух. 

-знање кote можете оедје cтenн кea:rмфмкo
вaћeвac3a~paдy~~ 
11 ПJНCieнe lIНЖoeЊepCXМX мmpиjaлa. npo;eктo 
ван.а ~XНOIIOnIj;I, опПIМIUaЦИje промэеодню: 
npoцea.. эaumпe »I8OПIe~, 3a8IЮIO од 
м36ора .,. o6naaи. МOЖfle nOCГ.tnI CfPY'*WЦII 
]а n~ 11 пpepaђllu«у мennyprIIjy, 06-
МCI1I мeтana м nerypa. opraнcxмx м нeopraнcкмx 
тexнonorмja и промэао.да, хеммјосor мн.:ењер-

ClN, эaumпe ~ qJeДИНe, ж...ю у PPfJV 
екcnaкэмje НО8МХ t4aЩ1м}апа, ком6мноеанмх С 

noтpe6aмa Эl!lМ!Н@економијеИ3alllТМТеJlOo8OПМ! 

CJIfWМ:. У томе neD 6VRYћttOCТ Ч08jeчaнcпIa. 
Бмрањем овог фaкynтeтa, ~ ~ да 
се ~~ који носе тexмonowкy 
6yдyf'мocr lO'f"a8a'-ем kOМnOЭИП8I.X и ~ 
нanниx мaтepмjana.. cynepчвpcтиx и .. ~ 
J1II!I"YPi. НО8ИХ opraнocкx М НeOPГ.IНDQIX l1JOI08OДiI 
У Pa3tММ l1PII8P@ДНIIМ rpaнaмiI.. 

Ако 1R1IМf@1V врау IIDCY'Cf8oII1 ако JoIМCIIМП! 
да ммап: ~ MмнoeanetII/WX. онда 

сте на nPa80М мјесту - каже ~ 

ЦТО РЕАТОВАО НА НАВОДЕ ИЗ РЕНТОРАТА УЦГ 

ucg.ac.me/objavalblog/lOl 
objava/81912-na-univezitetu
crne-gore-pocinje-elektronsko
podnosenje-d.okumentacije-za· 
uрis-Ьruсоsa-od-utоrkа-3(Н)6· 

zakljucno-sa-2-07-2020-godine
u'lб'ОО-сasovа јер тек након 
свих предрадњи. на тај на

чин, могу сматрати да су пот

пуно завршили електронску 

пријаву својих докумената. 

- Подсјеhамо. тестови издВd 
предмета од значаја за наста

вак образовања за кандидате 
који нијесу имали екстерни 

матуреки. односно стручни 

испит, полажусе 4. јула 2020. 
године. Пријемни испити за 
факултете и академије који 

ихоргаиизују. а који су додат

ии услови за упис, полажу се 

према распореду који ће бити 

истакнут на огласним табла

ма универзитетских једини

ца, у периоду од б. до 8. јула 
2020. године. 

Упис кандидата и и3Давање 

увјереља извршиhе се закључ' 
но са 1б. јулом 2020. године, 
према распореду организа

циоиих једииица - поручују 
из ~ктopaтa. Д.В. 

Dмогућили увид, не и приступ информацијама 
Из Центра за грађанско оо

разовањеуреаroвањусусаопш

тили да наводи Универзитета 

Црне Горе (УЦГ) представљају 
још једно.упаковано ништа" а 

недемантујенеспорнечнњени
це на које је Центар за грађан

ско 06разовање ЩГО) указао 

представљајуhи анализу .Фи
нансијска алхемија УЦГ - увид 
у финаиеирање УЦГ од 2015. 
до 2019. roдине". ИЗ ЦГО нава
де да због јавности појашља

вају оно што УЦГ покушава 
том невјештом замјеном теза. 

- Прво. ЦГО ниједном не 
тврди да УЦГ није формал
но поступио у складу са За

коном и слободном приступу 

информацијама у дијелу од
говора на тражене информа

ције. Али, одговорно тврдимо 

да је руководство УЦГ суnrrин' 
ски онемогућило приступ тим 

информацијамадоовољавајући 
само увид. при чему се ради о 

документацији коју има уелек

троиском формату или може 

ископирати. а за што би плати· 

ли СХОДне трошкове. Дозволом 

да само бацимо поглед насто
тине папира који захтијевајуоэ

биљну анanизуобесмишљен је 

приступ тим информацијама. 

Додатно. непосредниувид у ИН

формацију врши се самоу слу-

чајуутврђивања чиљенице да 
тражена информација заиста 
постоји, док у случају анали

зетих информација она мора. 

када је већ одобрена. бити и ДОС' 
тављена на начин како јето тра

жено захтјевима. Друго, ЦГО 

није навео ..да Влада ЦГ до 
сада није спровела независну 

екстернуревизију преко ДРИ." 
Напротив, ЦГО јасно наводи да 
је ДРИ у Извјештају о ефикас

ности унутрашње ревизије у 

јавном сектору из 2017. године 
обухватила и УЦГ и да је тада 

утврдила да УЦГ није обезбије

дио )едникцн за унутрашњу ре

визију функционалнунезавис
ностускладусмеђународним 
стандардима и законом - кажу 
иэЦГО. 

До'. 


