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КОТОРАНИ И ПОПИТИЧКЕ ПАРТИЈЕ ОСУДИЛЕ СМЈЕНУ 

ДИРЕКТОРА БОЛНИЦЕ 

Петиција због 
прогона Илића 

На сајту ~www.peticiie. 
опНпе~ јуче је покренуто ПO'f'

писивање петиције подрш
ке досадашњем директору 

Опште болнице Котор ДОК
тору иааиу lIJIкhy. Минис

тарздрављаКав.авХршоамћ 
(СД) је одбио да му продужи 
мандат на мјесту директора, 

већ је у четвртаК објавио да је 

за НОВОг директора которске 

болнице упpeдcrojeheм четво
роroдиwњеw мандату поста-

8ИОДРДUopaКyw6ypoada. 
интернисту кардиолога у тој 
здравственој устанОВИ. Кум
буровиh незваНИЧНQ важи 
за кадар који је прихватљив 
ДnC-у. арођеннјебрат др И~ 

раКумбуровмЬа.функцноке

ра Koтopcкor ДПС-а и директо

ра Дома здравља УТОМ граду. 

- Одбранимо част струкеу 
корона времену - Бокеља, хи
рурга, примаријусадр Ивана 

Илиhа. којегполитички про
ГОНИ министар !(ен .. Храпо--
8иh - стоји утекступетиције 
која је јуче отворена на сајту 

www.peticije.online. 
Иницијатори петиције 

истичу да немају намјеру да 
се мнјешају у политику. али 

да не могу остаТИ ннјеми 

пред тиме како Министар
ство здравља поступа пре

ма једном од најугледнијих 
овдawњих љекара и 'рских 

стручњака, који ~ доказао 
сјајним резултатима. како 

у хирургији. тако и у упра
вљањукоторскомбоЛИИЦОN. 
др ИлиЬ, који је изузетно 

успјешно РУКО8ОДИО ОПШТQN 
6олницом Котор У протекле 
четири године. предсједник 
јеООСДП'ауКотору,эбогчега 
су овакав поступак министра 

Храповиha према њемумноги 

Доктор lI.JrXh 

назвали поритичком дискри

минацијом угледног љи.ара 
и је,р.ног од најбољкх ЦPHOro

рсккх хирурга. 

Осим те партије, намјеру 

министра Храповиl'ta да 
Илића на директорском 
мјесту замијени Кумбуро
вићем. осудиле су и многе 

друге опозиционе партије 
попут Демоса, БокешкогФо

рума и HOBcl<e Листе. 
Према незваничним ин

формацијама, након оваквог 

потеза министра здравља, по

стоји велика могуЬност дадр 
Иван Илић напусти не само 
которску болницу, ве!'! и цр' 
ногорски здравствени сис

тем. јер тај цијењени ље
кар већ дуже вријеме има 

на столу финансијски мио

го иэдашиију понуду6олни
це у Дубровнику. чији га ме
наџмент жарко жели ви,цјети 
усвом ХИРУРШКОМТИМУ, пре

носи пopraл Бока њуз. (kим др 
Илиl\a, нaIIO,IЏfO су још даа С'Та
рија хирурга I<oтopcкe 6олни

це најавила да Ье и онн сада 
највјероватније преиспита

ти свој даљи ангажман у тој 

здраВСТ!leној установи. Д-В. 

УО уцг ДОНИО ОДЛУКУ 

Упису ју 2.299 студената 
Управни одбор Универзи- допунама Закона о ВИСОКОМ 

тета Црие Горе донио је одлу. 06разовању. 

кукојомјезауписнаспеција- - Декани организацио' 
листичке предвиђено 2.299 них јединица овлашћени су 

мјеста,док је за постдиnлом- да распишуконкурсе за јед
ске магкcraрскеcryдије пред- иогодишње мarистарске СЈУ

,иђено 589 мјеста. дије, које ће се напоредо ор-
ПредсједНИI< УО Душко ганизовати са бесплатним 

ВjeJuщa казао је да је прав- мастерстудијама. порефор
НИ основ за организовање мисаноммоделустудија.од 
уписа на специјалистичке ове студијске године - казао 

студије садржан у Закону о је Вјелица. д-в. 

ФАКУЛТЕТ ОРГАНИЗУЈЕ ИСПИТИВАЊЕ 

Пријемни за психологију 7. јула 
Пријемни испитза уписиа 

Студијски програм психоло
гија , на Филозофском факул' 
тету. биЬе реализован 7. јула 
2020. године. са почетl<ОМ у 10 
сати. у просторијама Филозоф
СI<ОГфакултna. 

хологи}е, а на крајутест опште 

информисаности. 

- За све је 06авезујућеда по-
несу JIJAНY картуили пасош,да 

поштују мјере Националног ко-

ординационог ткieлаза заразне 
болести које 83же за рад у зano
реном rqЮcтoру, јер у супрот-
иом неће моћи приступити 
мјесту 3а тестирање - казала 

јеМашнић. 

СУБОТА ••. ЈУЛ 2020. ДЈ;Я 

ПРОСВЈПНИ РАДНИН ИЗ БАРА НА РУБУ ЕГЗИСТЕНЦИЈЕ ЗБОГ ДУГОВА ЗА ФИЛОЗОФСКУ ОЛИМПИЈАДУ 

Професор штрајкује гnа&у 
• Некоме не одговара да Удружење професора фипозофије буде слободно. Од данас стулам 
у штрајк глаћу: нећу јести, пићу воду и нафу и нећу се одрећи дувана . Овај вид штрајка је моје 
људско право и нико нема лраво да ме спречава у томе , каже Милошевић 

П~рицафило~и~ 
из Бара JaCКJU[l(a МJUlоше

.кь эапочела је јуче штрајк 

глађу револтирана због тога 

што нијепримила платукоја 
је блокирана због дуга за ор

ганизацију Међународне фи
лозофске олимпијаде у том 
граду. Милошевиh је казала 
за ,.дан- да се ради о њеном 

систематском злостављању 

мјесецима и годинама, иако 
је пројекат Удружења профе
сора филозофије, чији је она 
генерални секретар, onpuдao 

очекивања. 

- Иwамситуацију даопет 
нијесам примила плату. Рачун 

је блокирао X01't1l Приицес за 
комплетан дуг од преко 23. 
46З.67еура.иакосусамиотпи· 

сали 10 000 еура. а Влада Црне 
Гореуплатила 10 000. Сво}евре
мено сам као генерални секре

тар Удруж.ења професора фи
лоэофије потписала гаранцију 

да ће дуг бити враћен, у про
ТИ8НОМ би нам гости имали 

проблеме. Зашто је Влада одо

брила 10000. а не и преосталих 
3.600 еура и 1.700еура рестора
ку. эаl<Ључ:итесами. Некоме ие 

одговара да Удружење профе
сора филозофије буде слобод

но. Од данас ступам у штрајк 
глађу: неЬу јести. пиhу воду и 

t<aфy и нећу се одреhи Af8aНa. 
Овај вид штрајl<а је моје људ

ско право и нико нема право 

да ме спречава утоме. Они који 

медобро знају, з.нају да увијек 
идем до краја. Моје здравље је 
већ јакоyrpoжено, акоуспнјем 

да преЖИI»fМ још мјесец, биће 
успјех, јер сам умориа од све

га - истичеп~рицаМн' 
лошевић. 

Она каже да је миннстар 
Шеховић обећаода Ье покри

ти цио ДУГ удружења. што 

није урађено. због чега она 
иcnamтз. 

- Јучејемојаnлата.сасвим 
неэаконито,опетогишланара

чун иэвршитеља. Такође, ор

ганнзацнја КОД одбија да ме 

скине са стуба срама и даље 

држehи три видео-клипа за 
које сам касно схватила да су 
имсаМОПОСЛУЖИЛ1fзадизање 

ре;ТИнгањиховеоргаиизацнје. 

Они имају друге планове. Јас
минка им је била потребна 

због тога. Од 18. маја тражим 
да се тн КЛИПОВИ СКИНУ, али 

као одговор д06ијам само ув
редеда сам се продала мини· 

стру просвете и ко зна 1<0Me 

све још не. Клипове сматрају 

својим anасииmтвoм. Зашro је 

тој органиэацијИТOJlИI<О важно 

да и,цa..rы држете клипове, I<oje 
су састав.љали како они желе, 

а да никада нису ни погледа

ли сајт ОЛЮlПИјаде одржаие у 

Бару,cuaтићeтeакокренетеса 

прегледом њихове странице, 

и то бат од данашњег дана-

тадасупрви пут објавили пост 
обаккама. Садругестране. то

ком октобра, новембра и де
цембра мјесеца из некнх оп
скурних кругова кренула је 

шаптаЧl<а диверзија да сам 
дизала силне кредите, да сам 

yэenа ноаац од завода за школ
ствозаyuбеиик који ниса .... на
писала, да се возим бесплатно 

таксијем и возом итд. Ада би 
покрили све те небулозе. сми· 

слили су да ми је супруг коц' 
кар. па ето, ја ПОI<РИвам њеroве 
дугове. Чак су и иеке колеге из 
моје школе посјећивале Фило

эофски факултет у Никшиl\у 
причајуl\и ову причу. а слич
иа прича је пласирана и мојим 

ученицима. Ко је cwислио ту 

монструозност И угрозио мој 
углеД! Ја сам увијек само ради
ла свој посао. шта је мој посао 

Проф. МIVIошullhва часу 

Щаснићунаредннхдана..јерје 

очигледнОр;1нисамиnpocвeт

ни радници често не схватају 

својуулогуу друштву - каже 
Милошевиh. 

из Организације КОД 
"Дану" је саопштено да је садр
жај видео·прилога чије је ук' 
лањање госпођа Милошевиl\ 
эатражила, и то скоро пола го

дине након постављања. на· 

прављен на основу информа

ција које им је дала и које су 
сами прикупили. а које мје
сецима након постављањана 

јyrјубу и Фејсбукуније неги· 
рала него их једијелила. 

Поиудиои исправку скимка, мипо.и сиим.еии да 6и помогои 

- Изтогасмоэакључ:илида 
је задовољна начином на који 
cwo представили њен проблew. 
Иако нијесмо сумњали у по-

ријекло, истинитост и потпу

ност информација које нам је 
дала, наша је обавеза била да 
прије објављивања провјери

мо све инфорwациiе у &еЗИ са 
догађајима, поjaвawа и лнч:но-

стимакојиreуприлогунаводе 
и ми смо тупровјеруспровеJrИ, 

држећи се начела новинарске 
паж.ње и пажње примјерене 

околоностима ситуације. по
се6ноњене личнеснтуације

кажуизКОД-а. 

ИЈ kDД---I МrnNY ДlICl,Џlj!. IICWIIf"'IWJIН!~.. ...c-i ........... ",..aмlty~ ... -=-
1181114!1DМ11f11 ВnaД!y IOIIOCY 1ОЈХХ) .. ,.афе ' tМtI- 1qIII[1IN,'" је..,. ... ",.. ~ .. ~ 
3IYJIPМI.,..,......,e1WODlOГ~ ~ ~ нe ....... ...;wн pewм punor 
да OQТPI да одређенм lIIIOIfA У м.ему нм;ecv ТНtМ, t.D:I"тpa:8Ы, l'1li смо je~ 111 ~W! fyв6e 
CI,ItIOQIO да мм;ку 11I'Н) ~ ntIНWfII'I су јој IIIДМII:NOМ сут, .. 6м Vf8ММO ~ .. 
ДlIIX кoмqwnю lIa8tAt. QКI) 6м са Iw.a 'fIIOИI8I tnНIOCf .......... 080 O6j8UIL к,..,.. смо 
;..оа .. o6j8w4 ДlIIIW npмor taДP*М nOrPeIIIIt Q4I8oQIIIдa6мcмo I'IOМOI'"IIIYIO:lllCPf'НOМ~Y 6OP6II 
II/1II NeМCI"IНf1"t ~. протна~. ocnfeмo npм [818! кмo,qммa, IICТO 

- ГIOНY;qМnМ 080 ДI мcnpмкy II/1II owoeop ~ fII(O paэyrl;na;,t'м да • ...,у nМrattIf~ 
ММnOWnМfI nOmМ«J QO,qoдmIC 06;81W11OМ ICIИIY, НII8IO[ Џ)'МI!tIIЦ. ада смо npмje I:8«iIJIoYДII. ... fIeМO из Министарства просвјете 

нијесуодroворили на питања. 

д.в. 
ядPVНjyfIм ~ p,i НlIWIX,. У CК1IIД'f Ci113МOItOМ, YМOНtmI 0ДНCJ0te ~-НIIOД!IO ~ 

СИНДИКАТ ДОКТОРА ОСУЋУЈЕ НАПАД НА КОЛЕГЕ 

Државни органи да заштите љекаре 
• Кано је Влада У ранијим ИCJYl1има навела да је напад на униформу напад на државу, цијенимо да је и напад на љенаре напад 
на ту иау државу коју управо они, стојећм у првим редови м" последњмх мјесеци чувају, каже Пonовић Сам""џмћ 

Синдикат доктора медицине Црне 
Горе (СДМЦI1 поздравља брзу реакцију 

полицнје у идентНфНI<Овању и хапшењу 
почниклаца напада на колегудрЈ4арка 
МпpoDha, специјалистуоториноларин, 

roлогијеуОБ НИl<шиl\. 

Синдикат доктора медицине Црне Горе 
(СДМЦI1 оштро осуђује нападе Haљel<a

ре и љeKapcl<Y професију. 
- Како је Влада у ранијим иступима 

навела да је напад на униформунапад на 
државу. цијеннмо да је и напад наљекаре 

напад иа ту иcry државу КОјууправо оии, 
С1"О}ећи упрвим pt,AОВИNа, последњих мје
сецичyuју. 

Црна Гора нема тај луксуз да дозволи 

да њеии љекари живе у страхуза JrИчну 

беэбједност илн беэбједност њихових по-

родица. Сваки напад на љекаре мора бкти 

мора бити осуђен са иајважнијихдржав

них адреса. Само на тај начин, а не крат
ким аплаузима и хвалоспјевима у прото

коларним приликама. искаэујесе брига и 
поштовање према овој професији и њеном 

значају за цриогорско друштво. 

Стога, Синдикат доктора медицине 
Црне Горе(СДМЦГЈ позива Тужилawт80 
да промптно реагује по ПОДнешеним I<PH-
8ИЧНИМ пријавама за починиоце напада 
на колегу др Марка Митровића. Такође. 

позивамо Владу Црне Горедаосуди овај 

ЧИН и да са тог највишег политичког ни
воа апеJrYjе на све институције сиcreмада 
08ИМ случајевнмадају приоритет. Таммм 

поступањем би се значајно и превентивно 

д.iеловало да re овакви C.II}'Чаiеви више не 
понове - поручује предсједница Синди
ката МJVrеиаПопо.иh Caмapџкh. 

Руководилац овог студијс

когпрограмаЈ~~ 
иа80АИ да кандидати прво по-

лажу тест менталних спoro6-
ности. потом тестзн.ања из пси- Д-Б- строго санкционисан, а С8акитаlЦl.8 чин Марко Мxтpoвxlt. Д.I. 


