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ДА РАдЕ ПО ЗАКОНУ 

Душко Бјemща 

Нема доказа да се 
плаћају испити 

Предсједник Управног од
бора Универзитета Црне Горе 

(УЦЈ') Душхо ВjeJrМџ ""'" је 
да на факу.rrreтниа и тој инсти

туцији нема корупције, НЈ(ТИ 

је било, као к да раде по аако
ну И транспарентно. БjeJlица}е 
одговорио на прознвке које су 
се чуле пocnе,цњк мјесец дана, 

г.цје се помнње рад упpasног 

одбора н први човјек те инсти
туције. Неколико посланика 
упозорила је да постоје групе 
професора које узимају новац 
за полагаIЫ испита на факул

тетима уЛодropнцн н Котору. 
- На Универзитету Црне 

Горе корупције нема. Ја ннје

сам У сазнању ни да је било. 

Неки ПОСЈЈаннци кажу има 

корynције. али немају дока
за. Толико о оэ6иљнОС1'Н ЊН

ХОЈИХ таРДЊН. О Уннверзите
тусепосаећеноитиисхнбркиу 

треиутно најбољи научници у 
Црној Гори, окупљени Кр030р

гане Укиверзктета Црне Гореу 
научНQМ одбору, одбору зэ'ДОК' 
торс.ке студије. Центру за каа

JlНтет н мониторинг студнја, 

уређивачком одбору, Етичком 

коынтету, струковни w вијеhи
ыа. Сенату и ynраlЖОW одбору 
вoдehн рачуна о законкrocти 

рада и прије и изнад свега о ар
мији иашихстудената на које 

смо поносни - казао је Бјепица. 

Он наводи да су сачували 

Универзитет Црне Горе од по-
кywaja и насртаја политиза

ције и подјела којима је, према 

његовимријечиwа, подлегао је

дан мањи број чланова академ

ске заједнице. 
- УЦГ је последњих година 

постмrao најбоље резултате у 

саојој историјиу сваком погле

дун насвнм пољимасвогадје
ловаља, о чему свједоче број
на међународна рангирања на 

престижним свјетским листа

ма заХЈаљујуhн студиозном 
раду ректорског колегиjyNа 
уз ванредне напоре академ

CК~ заједнице на нашиw уни
верзитетским јединицама -
додао је Бјелица. Навео је да 
УЦГ у негативном контексту 

помињу поједини ..острашtle
ни и неостварени· политича
ри и _најминорнијеособе- кад 

је у питању наука. 

- Међу критичарима су 
и они који су тумарали по 

сусједним државама да под 
,.старе дане" дођу до било 

какве факултетске дипломе. 
Има и оних којима је индекс 

још увијек. скоро деценију, на 

Универзитету - наводи сеуса-
општењу. 

ДА 

ИНСТИТУТ ДОБIIО ПРМПИКУ ЗА ИСТРАЖИВАЊЕ 

Пројекат за телемедицину 
Централноевропска ини

цијатива завршила је про
цес евалуације пројеката дос
тављених у оквиру ванредног 

Позива за прој~кте Ковид 19. 
ыеђу којиwа су од 7.000 ДОС
тављеиих пријава пристиг
лих из СВКЈС земаља члаиица, 

22 npoјектне идеје одабране за 
финансирање. 

- Међу њима j~ и иаучно-
истра.JlUlвачка устаиова из 

Црне Горе - Институт за јавно 
здравље, с пројектом .Нацио
нална платформа за телеме,ци

цину·. Руководклац пројекта 

је. уиме Института,дрСоц 
вerxh. циљ овог ЦЕН пози
ва односио се на брзо рјеша
вање cnецИфИЧНИХ потреба У 
областима медицине, обраэо
вања и по,цршкемикро,малим 

исредњим предузеhима - на

водеусаопштењу. Д.в. 

АМБАСАДА СЈЕВЕРМЕ МАкедОНИЈЕ ПОКАЗАЛА ХУМАНОСТ 

Запослени дали крв 
Амбасадор Републике Сје

верие Македоније у Црној 

ГориМJпainoТр~са 
својим сарадницима, јуче је 
доиирао крв у Цриој Гори, са

општено је из Завода за тран

сфузију крви. 
- Уакцији јеучествовало 

око lОзапocnениху Лмбаса

ди.3аводзатрансфузијукрви 

Црие Горе захваљује на ху

маном recry и позива ДРУ' 
~ организације и поједин

це да сличним поступањем 

дonринесуобеэбјеђии.ањуста
билнмх залиха овог лијека 

Заводу за трансфузију крви 
Црне Горе - наводе из 3аво

да за трансфузију. 

ДА 

ЧЕТВРТАк. 9. ЈУЛ 2020. д:-'~ 

ПОСЛАНИК БРАНКА БОШЊАК ПОЗВАЛА МИНИСТРА ШЕХОВИЋА ДА ПОДНЕСЕ ОСТАВКУ 

На пријемном на медицини 
папа 90 од 102 кандидата 

• Ово је горе од короне. Упаљен је црвени апарм, ти људи треба да нас пијече, очигпедно је да се, 
ПОГОТОВУ у мапим срединама, врши притисак да се ћацима поклањају оцјене, назала је Бошњак 

Посланик Демократског 
фронта(ДФ)Браик.Боmљax 

казала је р,а од 102 кандндата 
за упис на Медицински фа

култет, чак њих 90 није по-
ложкло испкт. Ока је позвала 

министра просвјете Дамира 

Шаоаиha да поднесе остав
ку. са Меднцинскогфакултета 
су такође потврдили да резул

тати пријемног испита нијесу 
охрабрујуhи, иако су најбољи 

ученици конкурисали. 

- Десило се нешто невјеро
ватно. Позивам министрадапо-

диесеоставку.Меднциискифа
култетуписују само лучаши. 

њих 90 није положНJIО испит. а 
од ОВКЈС који су lЮIIожкли. иltXQ 
није ПOJlожиос OlЏIнчннw - на

вела је Бошњак у Скynштини 

Црне Горе. 

Она је позвала министар
аводаукнне ..лY'lе~, јер јеочиг

ледно да се, поготово у малим 

срединама врши прктисакда 

се ђацима поклањају оцјене. 

- Ово је горе од короне. 
Упаљен је црвени аларм, ти 

људи треба да нас лијече - ка-
3аЈЈајеБошњак. 

Она је ИС'ТаК1lа да Hehe подр
жатн IfЭмјене3акоиа о високом 

образоваљу. а којмм би се омо-
ryhкло да студенти. који су за

почели tтyAНje прије Бanоњске 
декларације, заврше школо
вањепотомсистему. 

- Нисмо ми кафана, по
сле,цња шанса. То је неозбиљно, 

водите их кући. Да су жељели 

да заврше факултет, имали су 

када. Тосу људи мојих година, 

Да не буд~забуие, љима нико 

не брани да наставе да студи

рају. треба cawо да се пребаце 
на ..Болоњу" - рекла је Бошњак. 

ПосnаннкДемократске пар

тије социјалиста (ДПС) Вран
ка T.B.CJlj~aJlb образложила 

је да су измјене rrpeдJJожили 

због 80 студената. који студи

рају по старом систему, однос

но прије yвol)eњa ШКOJIОвања 
по систему ~Боnоње-. односно 

да им се омоryt\и дазаврше оно 
што су започели. 

На tаРМlцији 32 .Луче" 

Cтy,a;urт. Me.џlЦJlllCJtor фuryJlТ'eТa 

Ерахв: И6pu:JrкоDh. по-- Природно-математичког фа
сланнкБошњачкестрнаке,ис- култета и Металуршко-тех

та.као једа тим људима треба нолошког факултета, који 
омогуhитн да заврше студи- предајуБиологијуи Хемијуна 
раље, а када се погледају њн- МедицинскомфакултетуУЦГ, 

хове ЖИВQТне судбине. он се формирали су питања из уџ

многима од љих диви. беника гимназије. из којихсу 

Декан Медицинског фахуn- кандидати учкли током шко

тетаМЈю,lQ)U' ~ .. ћ са- ловаља и имали најбољеоцје
општио је да су пријемни не. а веl\ина су и носиоци дн
нспнт из пре.цмета Биологија пломе .луча~. Пнтањасубила 

и Хемијаполагали кандидати коиципирана посличном мо
занктеperoваиизауписнаСту- делу брошуре ..3бирка зада

диiским програмима меднцк- така из Биоло['}(је н Хемије за 

на и стоматологија. 

- Након оцјењивања те<:
това, резултати ннјесу ох

рабpyjyt\и.Комисијесастааље

не од еминентних професора 

-je"""' .. _ouj6oм ..... 
м."кују ~ фaкyrrm, JИa;,1'Iм да с2 МDPI 
yчмnt ц;ena..oтмo. он мcnм да 6OP6I SI (R

кor ...;s. tPUQI хуманог, C1JI't'ЧИO lCDМПmIfIМOГ 

JWUPa. а то с2 nocnate ~учм.ем. 

- на (~ nPOI1tIМY ~ nPМO 

припреwу пријеыног испита, 
Београд 2009. год.-, која је до 
сада била основа њихове при
преме - саоnштно је Радуно-
виh.Нетре6адасеобесхрабре, 

поручује декан Радуновиh. вје
роватно је било маље учења. 

несналажења. стреса з60гепи

деNИOJlошке ситуације, кли је 
пак био wож,ца лош дан. 
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ЗаAPYf'Нynисни рок иаМе
дицинском факултету остало 
је 48 слободних мјеста на Сту
дијском програму медицина 
и 17 слобоДНИХ мјеста на СТУ
АИјском програму CТOMaтoJIo
rмja. УЦГће објaJJfТИ терwин 

другог ynисног рока. ,ц.в. 

ЦГП ПОДНИО ИНИЦИЈАТИВУ предСЈедНИКУ ВЛАдЕ 

Укинути школарине студентима специјалистичких 
• ЦГО је тражио да премијер предузме све мјере и yroчe на уюодање одпуке о броју ctyДeНiI1a за упис на спецмјапмс
lIIЧНе студијске програме и ВИСИНУ накнаде за студирање на тим студијскмм програмима 

Центар за граЈ)анскообраэовање ЩI'O) 
поднио је јуче предсједюtку Владе Црне 

ГореДушхуМaplaDкhyиницијативуза 
укидање накиаде школарине за CТYД~H

те cnецијалИСТНЧККЈС студија ушколској 

2020121. roдини. 
ЦГО је Иницијативом тражио да пре

мијер предузме све мјере и утиче на укн

даље Одлуке о броју студената за упис 
на постдипломске специјалистичке 
студијске програме УЦГ за студијску 
2020121. roдину и висину накнаде за сту
дираље на тим студијским програмима, 

у дијелу у којем се прописуј~ да студен
ти специјалистичкнх студија морајуyn

латитм износ од нхю еура за упис на по-

стдипломске специјалистичке студије. 
- Подсјећамо да је ту одлуку донио 

управни одбор, на сједницк одржаној 2. 

с 

• 

и З. јула 2020. године, у којем сједи пет 

пре,цставника Владе као оснивача УЦГ 
- наводи се у с.аопштењу, које потписује 
CвUUJU.~, виши правни 
сзв)етиикуЦГО. 

Они сутражкли да сеуважи постојећа 

ситуација која је многе .цруштвене кате
горије ставила у неповољан положај, а од 

чега, како наводе. нијесу изузети ни сту
денти са својим родитељима. 

- Собзиром на тодасуодређенекате
ropије веhдобиле подршку. неыа pa31Ioтa 

да Влада не подржи и сТуденте. Суштнн

ски,самоизгласавањеоваквеодлуке. уз 

учешће представника Владе. било је про
тивно јавно изнесеном ставу Владе да ће 

помоhи различите групе да лакше пре

броде ову кризу - пишеу саопштењу. 
ДА 


