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ВЛАДА НАГРАДИЛА ТРУД ПРОСВЈЕТАРА ТОКОМ ЕПИДЕМИЈЕ 

Овлајв пре.ца.ав.е 

За 182 наставника 
по 250 еура 

Наставници који су 
учествовали у пројекту 
~УчиДомаМ и држали наставу 

пред камерама ТОКОМ епм

демије корона вируса биће 

награђени са по 250 еура, 
одлучила је Влада јуче на 

сједющи. 

Влада је дала сагласност да 
Министарство просвјете ис

плати укупно 45.000 еура. по 
250 еура за сваког ОД 182 на
ставника, који су реалн:юва

ли програм ~УчиДомаМ. 

- Снимљено је око 1.700 
предавања из 17 наставних 
предмета. Вндео-предавања, 

ОДНОСНО наставни садржаји 
поменутих предмета, еми 

товани су на три ТВ канала 
који су преименоваии у ка

нале ~УчиДома". и имају го
тово 100 ОДСТО покривеност 

у Црној Гори. ТОКОМ првог 
дана емитовања .. УчиДома" 
пратила су 103.572 гледао
ца. У просјеку. сваког ми

нута гледало је близу20.000 
гледалаца. ПосјетамУчиДома~ 

сајтубила је 400.000 од 95.000 
корисника. Преузимања 
~УчиДома~ м06илне апли· 

кације било је 10.000, Јутју6 
канал "УчиДома~ имао је три 

милиона прегледа. Преко 80% 
грађана гледало је .УчиДома~ 
садржаје.}утјуб канал имао 

је највише прегледа из реги-

она. а потом и из Њемачке, 
Словеније, Русије. УК, Маке

доније, Мађарске, Италије. 

Канаде, Пољске и Турске. У 

функцији је и нова аПЛЈ1ка

ција .еДневникМЕ
М 

за роди

теље, гдјесе на једном мјесту 

могу нahи све неопходне ин

формацијеооцјенама и ма
дањудјетета. Уреализацији 
концепта .УчиДома"учесгво

еала су 182 наставника из 35 
школа, који су поред својих 
редовних обавеза, имали 

и обавезу снимаља преда

вања за телевизијска емито
вања. Просвјетни радници су 
и у новонасталој ситуацији 

у образовном процесу пока

зали одговорност. потребне 
компентенцнје, висок ниво 

залагања и трудадасе ђаци

ма омогући континунтет на

ставног процеса. Још једном 
су доказали професионал
НОСТ не устручавају\'lи се да 
без нкаквог претходног нску

ства храбро стану пред каме
ре, како дјеца не би заостајала 

за градивом. Тим који јебио 

укључен у рад .УчиДома" ра

дио је, предаио и посвећено, 

дословно по 16 сати дневно. О 
успјешности пројекта свједо

че позитивне оцјене дјеце, ро

дитеља, наставника и цијеле 

друштвенезаједнице- наво

де из Владе. Д.В. 

ИЗВЈЕШТАЈ ИЗ КЦЦГ 

Роћено осам беба 
у протекла 24 сата у поро

дилишту Клиничког цеитра 

ЦрнеГоре(КЦЦГ)уПoдroрицк 
рођено је осам беба. У Ургент
ном центруз6ринуто је 219 па
цијената, од којих седам из са

обрahaјне незгоде и један из 
насиља. ИЗ КЦЦГ 06јашњавају 

да је највећи број пацијената 
збринут у ИН:rePнистичкој ам-

буланти, њих77, ухирурwкој 

56 и уортопедској 44. 
- У хнруршкој сали Ypreнт

ног центра одрађеио је шеcr 

иитервенција, а иа болничко 

лијечење примљено је осам 

пацијената - наводе из Кли· 
иичког центра. Годишње се у 

кццr прегледа око 50.000 осо
ба. Д.В, 

ИСКОРИСТИЛИ ЕРАСМУС плус ПРОГРАМЕ 

УЦГ зарадио 3,5 милиона 
Универзитет Црне Горе 

је само у претходној годи

ни успјешно приходовао 
2.7 милиона еура на основу 
пројектнихаnликзција у ок· 
виру програма Ерасмус+ Из

градље капацитета увисоком 

образозању и претприcтyn· 
иихИнтеррег програма пре

Ј<ограничне и трансиацио

налне сарадње. саопwтила 

је проректор за међународ· 
нусарадњуRaтamaКocтиh. 

- Ако се узму у обзир и 

дpyrн међународни и на

ционални пројекти, дола
зимо до износа од преко 3,5 
милиона еура сопствених 

прихода по основу пројект

них активности у 2019. годи
ни - казала је Костићева. 

Д ••. 

поводи 

ИНПИТУТ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ИСПИТУЈЕ СЛУЧАЈ ЗАРАЖЕНЕ ОСОБЕ КОЈА ЈЕ БОРАВИЛА У ХЕРЦЕГ НОВОМ 

ИЗОJlовано пет особа, 
четворо неrативно 

• Према уобичаје ном лротоколу они су стављени у самоизолацију, а тренутно нико од KoнтaKalil ки 
девет дана након могуће изложености нема симптоме респираторне инфекције. истичу из ИнcтитyliI 

Институтзајавноздравље 
идентификовао је пет особа с 
којима једрж.ављанин Босне и 
Херцеговине заражен корона 
вирусом, који је боравио у Цр

иој Гори, биоуконтакту. Од тих 
петосо6а четири Юtјесу инфи

циране, а за једнуће анализе 
бити завршене данас. из Ин
ститута за јавно здравље јуче 
је саопшreно да cyyкynHo ана
лизирали 12О0оо6а, међукојн

ма није било заражених. тако 

да у Црној Гори нема инфицн

раних. 

- Међу обрађеним узорци
ма налазили су се и узорци че

тири контакта којесуоствари
ли грађани БиХ позитивни на 

корона вирус током боравка у 

Херцег Новом. Премауобнчаie
ном протоколу, они су ставље

ии усамои.золацију, а тренут

но никоод ЈСОнтaI<Зтa ни девет 

дана након могуће изложе· 
ности нема симптоме pecnи. 

раторне .инфекције - истичу 

из Института. 
из те институције 06јашња

вају да је enидемИОJlОШка слу
жба Дома здравља Требиње 

прекјучеобавијестилаЈ<OJIегеу 

ХерцегНовомдасутокомдана 

добили позитиван ПЦР налаз 

узет из узорка пацијенткиње 
из Тре6кња која јесасвојим си

ном (обоједржављани БиХ) бо

равила у Херцег Новом, у СВОМ 

стану. од 1. до 3. јуна. 
- Enидемиолошким истра

живањем и размјеном инфор

мација реконструисано је кре
тање о6ољеJlИХ прије, током 

и иакон боравка у Црној Гори . 

Премадоступним подацнма, 
индексии случај је сиикоји је 

прије доласка у БиХ и Црну 

Гору, боравио У Београду гдје 
је, у периоду док јебио на nyтy, 

потврђено оболијевање међу 

осталимчлановимаПОpoдlЩе 

који нису путовали нити до

пазили у Црну Гору. Сви кон
такти остају у строгој само

изолацији до истека периода 
инкубације од 14 дана, када he 
бити поново лабораторијски 
обрађени - поручују из ИЈ3-а. 

из Института кажу да си· 

туација нити је неуобичаје
на иити неочекивана посеб

нонмајуhиувидусвасазнања 
о корона вирусу и учесгалQCo 

ти асимптоматских носила

цавируса. 

- Без обзира на то што до
казаиих случајева 060лије

вања немамо готово 40 дана, 

,. 

Институт и свелокалне епи

демиолошкеслужбе he и даље 
наставити с интеизнвним ак

тивним enидемиолошкнм 

надзором, тparaњeM за мQo 

гуhим случајевима инфекцнје 

и епидемиолошком оБРДЦом 
СВИХ сумњивих случајева - иа
водеуИнституту. 

Државни сехретарзаинова

цнје министарстваСашаи... 
но.кћ истакао је да је тај ре

сор прије почетка пандемије 

објавиоконкурсзанаучнои~ 

траживачхе пројекте за који 

је издвојен буџетод 1.5 мили

онаеура. 

- Уследновонасталихокол-

Дом здравља добио пројекат ,Утицај пандемије на хроничне пацијенте" 
ИЈ МмнмcrЏ1lllI1a'j11! IUIIOДI! да је цмn. rџa;вrn. 

Управе за C:mМtnICY црме Горе - монстат .. I(pett
рање tIOД(JICJeМa Э8ёИI'IItt ~ за rм:npe6e 

иcтpalll8alЫI ~ ~ 19'" py!CD8OДI«IЦЗ" 
Гом-еhдај !.II,даlф03~ 

~--"".
paиNflМXttay'ИCX NI!ТQДI coмjemм8DН!~ 
спм!н! И еаЈНОМСЈ(1! aCntI(Т@ коемда 19. Ibмoc до

бмјемог rpaкt,a је 25.000 еура. 
- -., Дома ......... Упоца;"
~ 19 на lCOtfТP01IY 6onecти. МeНtaIIIO Э,II)МЫ 
и квanмm JКII80Тa naци;eн.m o6oмnиx од дмја6е. 

тк МeI8IfYCJ 1IVI 2~ PYКOeOДМIIЦI. доц. др не6ој8е 
lCaМPeIta t84З цмп. да 'f1'8PДИ UkO И lФJIIф су CIt 

~мiePtyтмцa.neнамm6ollнcyxoюpony. 
~anнo :JДPDЉe lf КNIIК1П lItМ80Тa код 08НХ 
~ И:Јносдo6мjreнor rpiIНR- 35.000 еура. 
_Фoo<ym...,,"""'-.........;,уw. 

pyкoeo.qмoцa 8ес:м8а"""'" ,.I'1oдpaaa rџщy. 
эetи.u. у6орбм с к-.дом 19 ~ И1f+" 
nnииt МIIIItW!М" ИIoQ циљ да мcтpucи aДIII8tOf 
cтaњf: коpиwl'Iett.a дмгитa.nнмх TI!XНOnonlja, к4О 

ТI!МeЉНI! npmюcт~~М6ymtIcx праваца. 
износ Д06МjI!ttOr rPiIНR је 42.000 evpa - НI80ДИ (2. 

ВИЈЕЋЕ ФАКУЛТЕТА ДОНИЈЕЛО ОДЛУКУ 

Ј:Ј 

ности нзазванихпандемнioм, 
одлучили смо дадио средста

ва из овог коикурса у износу 

од 200.000 еура опредијели
моза финансирање пројеката 
чија су истраживања усмјере

накаублажа~упоследица 
Ко'Вида на здравствени и еко
номски систем Црне Горе. 

Пројекат Електротехничког 
факул-reтa УЦГ, руководиоца 

Милене Ђyxaвo.мh - здп 
истраживање и иновације за 

Ковид 19 (ЗДПРИ·КОВИДI9) -
производиће нове ЗД штам

пане маске за вишекратну 

употребу које су намијење

неп~ионалн~уп~ 
би болничког особља које 

ради у реанимацији. као и за 
особе у караитииу. Износ до

бијеног гранта је З8.soo еура. 
Пројекат ..х:ум-анима", Спе
цијалистичке ветеринарске 
лабораторијекојиЬепредводи

ти Бојан Аџић бавиhe се уна

пређењем дијагностике Кови

да 19 КQДљуди и животиња у 
Црној Гори кроз ..приступ јед

ног здравља". Износдобијеног 
грантаје44.БООеура - наводе 
из Министарства науке. 

Д,Е. 

Мирановић предложен за декана ПМФ-а 
На сједници одржаној 9. 

јуна Вијеће факултета При
родио-математичког фа

култета Уииверзитета Црне 

Горе предложило је за дека
напроф. дрПpe,цparaМира· 
ио.иha за мандатни период 

2020-2023. године. 
Мираиовиh је редовни 

професор и актуелни декан 

oвor факултета у текућем 
мандату, који је био и ректор 

Универзитета Црие Горе, од 

2008. до 2014. године. ОН је био 
једини кандидат по објавље
ном КОНКУРСУ за избор дека
на ПРИРОДНQoматематичког 
факултета. објављеногу Бил

тену Универзитета Црне Горе 

број 495, од lб. аПРИJlа2020. 
годиие. 

Изборна комисија за спро

вођењепocтynкаизборадеха

на конcrатовала је да је кан
дидат благовремено поднио 

пријаву с потребном доку

ментацијом, као и да је тај

ним гласаљем већина била 
за избор професора Мира-

новићазадекана. 
У саставу Изборне коми

сије, из реда чланова вијећа 

факултета, БНJlИ су проф. др 
Дарко Мxrpo.мh. проф. др 

Haтama Ракчl!вкћ, доц. др 
Срђ.ш Кaдиh. проф. др Да
ИIVIоМр,цах и представник 

студенатаШhепаи: Радenh. 
Коначнуодлуку о предло

гу вијећа факултета требада 
донесе Управни одбор Уни

верзитета Црне Горе на сле

дећој сједници. На УЦГ тре
иутно се бирају декани и иа 
Архитектонском факултету 

у Подгорици и Поморском фа

култету у Котору. На устано

ви у Котору вијеће је поново 
предложило актуелног дека· 

наШпкраи.ошепhа. Д.В. 


