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УЦГ СПРЕМАН ЗА ЗАВРШНЕ ИСПИТЕ И УПИС СТУДЕНАТА, 
ДАНАС ИСТИЧЕ РОК ЗА ПРИЈАВУ НА КОНКУРС ЗА РЕКТОРА 

Николић хоће још . . 

Један мандат 
Досадашњи ректор Уни

верзитета Црне Горе Дaииn:о 

НиКОJlкh једини је предао 
пријаву на конкурс за избор 
на ту функцију. ~ДaH" је не
давно најавио да l'Iе Николић 
ПОНОВО КQнурисати за ФУК
кију ректора. 

РОК за предају докумен
тације истиче данас, а на 

Универзитету ће остаВИТИ 

додатних неКОnИl<одана за 

евентуалне кандидатуре 

које би могле cтиhи поштом:. 
Николиh је на мјесторек

тора изабран 2О17.roдине на
КОН штојесмнјењена профе

сорицаРa,џovraВој80,цxh, 
послнјесуко6асаВладомоко 

Високе медицинске Шl<олеу 
Беранама. која је требало да 
БУАе~науПQArOPНцу. 
Актуелном ректору бк ово 
био други ректорски мандат. 

НнкоnиhјеИ2017. бноје
ДИНИ кандидат за ту ФУНК

цију. 
Ректор се бнра из реда ре

ДОВНИХ npoфeeoра. наосно
вујавног конкурса н програ

ма развоја УЦГ. Ректора бира 

Управни одбор. а поступак 
избора спроводи изборна ко
мисија од пет чланова, које 

имекује УО. Изборна ко

мисија дocraвља Сенату на 
миwљење програме канди

дата чије су пријаве благо

времене и потпуне. Након 
тога, према Статуту Уии

верзитета, изборна коми

сија доставља УО извјеwтај 
и миwљењео кандидатима, 

и спроводи тајно гласање. 
Мандат ректора траје три 
године. 

Предсједник Управног 
одбора ДушкоБjvoщa ка

зао је да спремно дочекују 
упис студената и завршне 

НИКОJlJlh 

испите. 

- Универзитет Црне Горе 
је н уиајтежим временима 

која су. вјерујем, остала за 

нама због изолације, ус

пио да одговори изазови

ма новонастале ситуације 

изазване пандемијом ви
руса Ковид-19. Настава је, у 

мјери могуЬег, одржана на 

свим универзитетским је

диницама уз висок степен 

посвећености и студената и 
наставногкадра. На већнни 
наwихфакултетаполагање 
предиспнтних радњн, пу

тем најсавременијих диги· 

талних MOгyhHOCТН које су 
расположиве, у току је или 

је већ окончано - казао је он. 

Наредне недјеље ћемо 
почети и са засједањем нај 

важнијих органа, одржа

вањем редовних сједница 

Универзитета Црне Горе, 

када су у питању струков

на вијећа, Сенат и Управни 

одбор. Такођебкх истакаода 
суови органи и досад елек

тронски засједали, укупно 

12 пута, за вријеме најстро
жнх мјера НКТ - истакао је 
професор Бјелица. Д_В_ 

ИТ СИСТЕМ УНИВЕРЗИТЕТА НА УдАРУ 

Хакерски напад на УЦГ 
Инфорwациони систем 

Универзитета Црне Горе 

нашао се претходних дана 

на удару јаких ДДоС напа
да хакера из иностранства, 

који су имали за циљ да ус

поре рад система и да га ста

ве ван функције. 

- Цектаринформацноног 
OtCreмајендентифнковаосве 
нападе, гдје је претходних 

дана веhина детектованих 

ИП адреса ишла из Санкт 
Петербурга, у најдужем 

трајању. Комплетна листа 

је прос.лијеђена Национал

номЦИРТтимуВладеЦрне 

Горе, надаље поступање по 

процедури . Центар инфор

мационог система је про
блем настаоовим контину

ираним нападом отклонио 

у најкраћем MoryћeM року

наводеусаопштењу. Д.Б_ 

МЗ ИСПМТНОГ ЦЕНТРА САОПШТМПИ 

Екстерни крајем маја 
Из Испитног центра је са

onurтeнopp.~eкcrepн.a nPOS}ePa 
знања на крајутрећег циклуса 
основне школе (nолуиа.турски 

испит) помјера за један даи. из 
Миинcrapc:naпроајетејеиаве
денодајеynисnpaaкаушкоny 
почео јучеуз помоћ електрон

ске платформе. 

- Испити ће се одржати по 

следећем распоре,цу: испит из 

црногорског-српског, босанс

ког, xpв:m:когјезика и књнжее
ностк/aлtiанскн језик и књи
жевност у сри}е,цу 1:1. маја. 

Испит из wатематике је у чет
артак 28. wзја,а иСПКТ'н3 нз6ор
ногпредмета упетак29. маја 
- наводе из Испитног центра. 

д.в. '. "., .. .1,., .......... .• i "'," " ., ••• '. '" .. ... 
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ИНСПЕКЦИЈА УТВРДИЛА ДА СУ УСЛОВИ У ДОМУ УЧЕНИКА .ДУШАН МАРОВИЋ· У БАРУ 

АЛАРМАНТНИ И ДА ЈЕ УГРОЖЕНО ЗДРАВЉЕ ДЈЕЦЕ 

Мрави у храни, 
миwеви у собама 

• Ученици истичу да СУ услови У ДОМУ поши и неэадовољавајући, да храна није добра и да СУ једном при
пином видјепи пацова У просторији гдје се спужи храна. Инспенција је yrврдипа да су ппафони У нухињи 
руинирани, ппочице на појединим мјестима, посебно гдје се кува храна, оштећене, а прибор се одnаже у 
эарћапим попицама 

Управа за 'инспекцијске 

послове н Омбудсман су на 
основу пријаве једног учени

каиэДомаученнка.дYwaнМа
ровић.~ у Баруутврдили да им 

нијесуобезбијеl)eни адекватни 
услови за боравак утој устано
ви, који сетичубезбједности, 

СНГУРНOC'nIизanrтитeэдравља. 

У мишљењузаwjeнице омбуд
сман.ас.е.авеМмjyшJroaмh. 
у које је..дан- имао УВНА. исти

че~даимјекорискнкЈУ Дома 
ученика.дYmанМаровић-Бар. 

чијејеимепоонато3аштитни

ку. доставио притужбу у којој 
се, иэмеђуocтanог, наводи да су 
услови у Домувеомалоши, по

чев од дотрајале столарије, до 
лоше хигијенеи хране идасу 
се ученицнiCОРИСННЦН тим по

водом више пута обраћали уп

раАИ установе, али без успјеха. 
- Предcraвници Институ

цнјеЗаwтитникa,26.2.2020.го

диие, обишли су Дом ученика 

,.ДywанМзровнЬ-. Ученици су 

истакли да су услови у дому 

лоши и незадовољавајући,да 

храна није добра и да су јед
ном приликом видјели пацо
ва упросторији гдјесеслужи 

храна. Управа за безбједност 
хране, ветерину и фитосани

тарне послове, Z7.2.202:O.rcWrne. 
доставила нам је изјашњењеу 

којем се наводи да је иакон из
вршеног инспекцкјског надзо

ра утврl)eнода постоји висок 
ризикпобезб}едностхранекоја 

се спрема и служи у објекту, 
а самим тим може бити угро-, 

жеиои~ученикаДрма 
који се хранеу кухнњи. Уза
писнику о Н3Вршеном инспек

цијском надзору од 26.2.2020. 
године, које .. је присуствовао 
директор Дома, наводи се да 
објекат није уписан у регис

таробјеката Управезабезбiед
ностхране,да јеулаз сировина 
кроз ресторан, кухињуу мзгз

цинзасировинене6езбједанза 
CКJIзднwтeње хране, зато што 

подови ннјесуод материјала 
који се лако чисти и одржава 
(неравни бетоtt), зидови су не

окречени. прозори без комар
ника, полнце нијесу од мате

ријала који се лако чисти и на 

њимајепунонепотребнихст
вари. У записникусе наводи И 

да недостају процедуре о на
чину пријема хране, није ус-

тројеналистадобављачахра

не на основу које би се вршио 
пријем, нити има nнcaнoгтpa

га како се вpwн пријем хране 

и контрола транспортнихво

зила тедасе храна прима без 

претходнепровјеретемпера

туре на xnадњачама коједоно

се храну која подлијеже тем
пературном режиму- наводн 

Омбудсман. 

Омбудсман истиче да је За
вод за wколcrвo У ранијем из
вјештајуутврдно далостоjel'tи 
cмjewтajииусловинеиспуња

аају Nииималнестандарде, да 

услови за учење и слободнеак

тивностн у заједничким прос

торијама не задовољавају ми
нималне потребе ученика и 
да, према мишљењу 80,95 од
сто ученика, Домски простор 

Минмстарство да не распису је КОК курс за cMjewтaj у Дому 
'f1lr88D8Y~OД lS.L2020. М8OДIII2 

AlCYIpUaClA,...a. 6e~IW" 18, rnpa 
.......... pullМlIIIIN088. .... са..,.. •• ' 
ом""" ~AlCYI1JOlClPl"_"" 
.. CТatIIa оо .. AI су OICO teeIOO( fIPOJOIМ ~ 

0IIПtI\1Ibl. ИmIcI8Iсу .... су ....... OA~ 
ко;. с2 JIIКD 0ДfDCIA" "МCJIiI - "1'''. lUIO'МtL 

-Нlna;eдP.",м;кn.acy~~ 
lIIIINIЦa .. НeДOCmaI( МCПIX" CIPIPnIP8t ...... су 
~ ау .... u6'.IIМI~8p.JR 
на тywк#'.1IМ1, D.JЦ ". су ...... (~ 
.. ~ арт -.на. јIp06'~III1" 0IImI?ea. 
на noit,qI ... , мjecnмa на """0'''8 8МДIW8.J су 

'*16' ..... а о,.... у собама је дрмна. mpa. 
~ ........ (C1МII8I, ~ 0fIМII8I)-
.-.з.nm.:У'._IIIfY_ 

360r C8R Q8Of'.J 10 l8ICnIfYItIIie 3a8nn:8p су 

Y"fIWII~"'I'Ci"''1IIf~дaJ8P'lf 
јасан та о дм.ем ~ дом Y'IIINU 
..ДYIМI~. &ар. на noaojeћoj ...... "ДI 
Ја lIIIIDfICXY 202O/2O2l. rvдммy не pacnмcyte IOICYPC .. ...... ,......,,_'11.-._ 
Бlpу .......... 'fU08I8'IL Т"'.МСIIpC'80је 
д'('IO'Ю ДI У JIC*Y од 4s ДaPII од ДaPII fIPIIieN .... 
ЫlWДOC18М ••• -me 3aarnrnкy о МjeP.JМI 
.. Pa,qiWМI на МJ8II- !'V{ np8iOf1YU. 

МАТУРАНТИ ТРАЖЕ инеОРМАЦИЈЕ О СТУДИЈАМА 

и опрема не npyжaју добре uo
гућности заживот И учење. 

- Ученици су навели чecrн 
пpo6neм појаве мраваухрани и 

мишева уоо6ама. У нзjamњењу 

Министарства просвјете нзво

ди се да је Дом ученика у Бару, 

изграђен 1974. године и распо
лаже са 150 мјеста, да сууслови 
животаирадаудомупoбoљwа

нн иакон санацнонихи aдanтa

ционих мјера. које суураl)eие 

утоку јануараЈфебруара 'lJX1l. 
године. Ујануару20lO. године 
и у јуny 2О15.roдине нзвршена 

је реконструкција електраин

cтanација и ыокркх чворова 
и да је имајуhн увиду даДоы 
ученика има недостатака у 

инфраструктурном смислу, 

министарство прошле годи

ие израдило техничку доку

ментацијузареконструхцију 
фасаде, замјеиуунутрашње и 
crюљamњeбраварије,каоипри
оритетних инфpacrpyxтypних 

недостатаха на објекту. Навели 
су и да се с обзиром на стэње 
објекта ради о великим фи

нансијским средствима те да 

суукомуникацији са Општи

ном Бар упознати да је ДУП-ом 
предвиђено да се дом учени

ка гради на другој локацији, 
као нови 06јекат,а пocro)el'ry ло

кацију користи у коыерцнјал

несврхе - иаводН о .. будсман. 
д. .. 

За упис на ПМФ интересују се и странци 
Матуранти црногорских и средњих и обезбиједио имсве потребнеинформа

шкonаван Црне Горесуупоследњедвнје ције.линкоее. као и контакте са руково

седмице постављали велики број питања диоциыа студијских програма, ради још 
У8еЗНсауписомиcryднрањемнаПрироА- поузданијкхинформација. 
lIO"М2Тематнчком факултету Универзите- Информације о ynису средњошкonа

та.Црне Горе. Продекан за наставуовогфа- ца на nМФ доступне суи у електронској 
кynтeтa миља.в Биrou&hкаже да јелично верзнји Информатора 202<V2021, на сајту 
ИNаоenектронску комуникацијуса њмыа Универзитета Црне Горе, као и на ве6crpз-

.. ",' ~ - ,',""'" • , Т," ",._ 

нициПМФ-а. 
Продекан Биговић сматрада ће тренд 

уписаиннтересовањенафакуnтeтyonope
ио .. за младе људе који желеда стекну06-
разовање и пут Ао професионапнгбав.љења 

науком и педагошким радОМ уразnичи

тим областима, бити на cnичном нивоу 

као и претходних годииа. д.в. 


