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ВЛАДА УТВРДИЛА ЛРЕДЛОГ ЗАКОКА О ЗДРАВСТВЕНОЈ 

ЗАШТМТМ КОЈИМ ШТИТЕ МЕДИЦИНАРЕ ПРИЛИКОМ ГРЕШКЕ 

Ке.вавХршопh 

Докторе осигуравају од . 
пропуста у ЛИЈечењу 

Влада Црне Горе јуче је 
усвојила Предлог закона о 

здра.вственој заштити којим је 

прописано.ца сеуређу}е ОСИI"Y" 
paњe.цoкropa и ldедицИНСКИХ 

раяникаодљекарскеrpewке. 

Министар здравља Кекав 
Хра.пО8иh оцијенио је да се 

први пут законски уређује 

осигураље ОД OAroВOPHOC

ти за стручну грешЈ<У здрав

ственог радника кога осигу

рава здравствена установа у 

којој обавља здравствену дје
латност. у складу са законом 

Ј<ојкм се уређујуосигурање од 
o,цl"08OpHOCТН за штету и 06лн

гаЦКОН" ОДНОСИ. 

- Како се сваком ОД нас. па 
к з,цравствеНОN раднику може 

десити да неиамјерно починн 
одређени пропуст, осигураље 

ОД ЈЬекарске грешке обез6нје

диће сигурност и пружнти 

заштиту здравственим рад

ннцнмаnpилнком06~ 
љекарске професије - казао је 

ХраПО8нћ. 

НОВИМ заКОНСКИМ рје

шељем прецизирано је и 

награђиваље здравствених 

радника н сарадника који 
посједују експертска знања, 

као и оних којихпостижуиз' 
узетне резултате у раду и зна· 

"Iајно доприносе унапређењу 
здравствене заштмте. 

- у том правцу МННИCТfу 

здравља ће бити дата могућ
ност да наведеним радницима 

и сарадницима додијели на· 
граду ми призиање, Ближи 

критеркјуми за додјељивање 
награда бићедефииж:ани пqц

законским актом "инистар

стаа - поручио је Храповиh. 
Он каже да l'Iе се овим за

коном ријешитн пробnем 

недовољног нормирања об
ласти специфичне здравс
твене заштите запослених 

и обављање љекарских пре

гледа и издааањељекарских 

увјерења о здравственој спо
собностн запослених. 

Храповиh јена пктања но

вииара истакао да предузи

мају адекватне н на вријеме 
одређене мјере по питањуза

гађења ваздуха и да су пред
ставницима општнна гдје је 
тај проблем највише изражен 

упу1\ене мјере које hедопри
нијети пoбoљwањуснтуације, 

- Радимо npoaктивно и 
предузели смо конкретне 

кораке, а то су састанци са 

представницима Министар

ства одрживог развоја и ту
ризма и Агенције за заwтн· 
ту животне средине - казао 

је Храповиh. 

ОН је рекао и да трају разro

вори са представницима Син· 

диката који траже повећање 
плата. д-в. 

ПРМЗНАIЫ ЗА СТУдЕНТА СА КАЈВИШИМ ПРОСЈЕКОМ 

Данило најбољи на ЕТФ-у 
Студект Enектротехнмчког 

факултета Универзитета Црие 
Горе, на смјеру Enектроника, 

телекомуникације и рачуна· 
рк.ДUovюn..pм.m.JI[Ю'ооЈ 
проглawеи је за нај60љегсту' 

дектасвогфакултетазатекy1'ly 

студијску 2019120. годину. 
- Посебио задовољство 

предcтuљa то што су профе-

roри и колеге уочили моју оз

биљност и предан рад. те ми 

ова награда представља под· 

стерк за буду1\е радне побје
де, али н обавезу према са

мом себи и оиима који су на 
овај начин вредновали моја 

постигку1\а ове наставне го
р,нне - казао је Петркчевиh. 

д.в. 

МИНИСТАРСТВО ИЗАБРАПО НАЈБОЉЕ 

Уручују награду "Октоих" 
Професорицама Сааи 

Orљaвo8кh н Десаики Ма· 

JlXЏаи, наставницама биоло

гије у Гимназији ~Слободан 
Шкеровиh~ иуОШ ~PaдojHцa 

Перовиl'l-,данас 1'leуВнли.Го

рица" бити урученадржавна 
награда .Октоих·. 

- Државна награда Дк

тоих~ установљена је 1970. 

године и највеће је црногор

ско признање за изузетне ре

зултате остварене у области 
ааспитања и образоаања, те 

ученичког и студентског 

стандарда. У једној години 

могу се додијелити највише 
три Дктоих" Harpaдe - НЗВО
деу саопштењу. 

д.в. 

ПЕТАК. 17. ЈАКУАР 101 0. ~ 

ПРОСВЈЕТНА ЗАЈЕДНИЦА УПОЗОРАВА ДА ПРОФЕСОРИ И ДАЉЕ НЕ ЗНАЈУ СУДБИНУ ЗГРАДА У БУДВИ 

Двије деценије станове 
чека 150 просвјетара 

• Према нашим прорачунима, квадрат стана ће коштати преко 1.000 еура, а укупно ће за око 
8.200 квадрата бити yrpошено чак 19.000.000 еура. Нико од нас не зна разлоге 080ПИКИХ трош
кова и дужине чекања на станове, истиче Вуновић 
Предсједник Просвјетне 

заједнице Црне Горе Крсто 
Вyкo8мh казао је за ..дaH~ 

да наставници и запослени 

убудванским ШКQлама2З го· 

ди не чекају да им се ријеwи 
стамбено питање и да седам 
година након што језапоче
та изградња 150 станоаа још 
нијесу добили кров над гла· 

вом. Он истиче да је, према 

њиховим сазнањима, Стам· 

бена задруга солидарно по
дигла још један кредит ОД 
1,2ммиона еура,ДОК јеуиз

градњу три стамбена објек
та досад У1l0жено 6.7 мили
онаеура. 

- Према нашим прора"lУ' 
нима, каадрат стана ће ко
wтaти преко I.оооеура, ауку· 

ПНО l'Iе заоко8.200 квадрата 

битнутрошеко чак 19.000.000 
еура. НИКО од нас незна раз

логе оволиких трошкова И 

дужине чекања на станове, 

чија је изградља започета 
2013. године_ за овај новац 
могли смо да купимо гото

ве стаиове и спасимо себе и 

породице вишедеценијске 

агоније. Три пута r:y извођа· 
чи радоаа мијењалитаблуи 
пробијан је рок за изградњу. 
Према најновијим обеhањи

ма, зграда hебити завршеиа у 

септембру, мје<:ецдана прије 
избора у Црној Гори. Мно
ги од нас, односно трећина 
просвјетних радника су под
станари и налаэесе унезавКД

ној снтауцији. Међу њима 
сам и ја и сваког мјесеца мо
рам да плаhaм кнрију, а онда 
се морамо и задужиаати по 

IS и виwегодинакакобисмо 
купили стан. И кадасеyreли

моустанове нећ.емо моћнда 
их преведемо н њима упра

вљамо наредних десет годи

нз. "Iнменамсе крше Уставом 

загарантована права. Примо

рани смо да се задужујемо и 
годинама чекамо нзградњу 

станоаа.аонданекотребајоw 
да нас условљава када ћемо 

моl'lи да их преведемо. Све 

чнњенице говоре у прилог 

СУмњи да ће најуrpoженнји 
просвјетии радници и ваН

наставно особље остати без 

очекиваногкроваиадглавом. 

А како је квалитетно уложен 

новац просудите сами. Ово је 
најјезИDијн стамбени кварту 

Будеи - појашњава Вуковић. 
ОН је указао и да Мннис

таpcrВОпpoc!l}етеукидањем 
и ре,цуковањем општеобра' 

зовннх предмета покушава 

дасмањи крити"lКУ мисао. 

- Редукован је и фонд "Iа
сова историје, социологије, 

психологије, географије, 

биологије, хемије. Тај про

цес се наСТ3.6ља. Нарочито 

редукција општеобразов, 

Не знају хоЬе nи цијена остати иета 
~Cпм6et!»,IIJYП!~ э.,.Са- ,..... ... ~jfplt8lj!тpulNOДКlДllell-
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ПОДАЦИ ИНСТИТУТА ПОКАЗУЈУ ДА РАСТЕ БРОЈ ОБОЉЕЛИХ 

них предмета и програма. 

Оrpoмнуенергију к новацдр
жаза улажеу свођење обраэо

вногснстема на класичне еко

номскеузусе неолибералног 

концепта. Просвјетна зајед· 
ница Црне Горе реформу 
неДвосмислено тумачи као 

утнлитаристичко подређи

вање образовног система ка
питaJ\}lстичким императиви

ма тржишта рада и стварање 

услова за трајну девалаацију 
опwтегобразовања и опште 
културе. То је уједно и вео

ма ПОГОДан процес у циљу 

сплашњавања интереса за 

дpywтвeHY збиљу, критич
ко промиwљање стаарнос

ти и вредносно преиспити

вање. Погледајте само ИОВУ 
лектиру, уџбенике (неких, на 
среl'lу, и нема). То је класич

но учитани полигон за циља

нообликовање свијести по

годне за манипулативну 

пропаганду - кажеВуковиh. 

доВ. 

Утростручен број заражених грипом 
• У Црној Гори У тону 2. надэорне седмице 2020. године (6.1. до 12.1.2020. године) пријављено је 6.357 особа 
са симптомима бпажих и reжих инфенција респираторног траюа (АРИ) 

Увидом У електронску 
базу података у Црној Гори 

јеутоку2. надзорнеседмице 
2020. године (период од б.Lдо 
12.1.2020. године) пријављено 
26 особа са симптомима на· 
лик гркпу{ИЛИ). Из Институ

та за јавно здравље истичу да 
teyтoкy 2. иадзорне седмице 
2020, године у Центру за ме
дицинску микробнологију 
Института за јавно здравље 
лабораторнјским путем по

тврђено девет случајевз ин· 

фекцмје вирусом грипа. 
- Од почетка надзора над 

грипом закључно са 2. сед· 
мицом лабораторијскн је 
потврђено 14 CJryЧајева 060-
лијеаања од грипа (четирн 

случаја иифлуенцетип Б и 10 
случајева инфлуенцетип А). 

Увидом У електронску базу 
података. у Цриој Гори у току 

2. надзорнеседмкце 2020. го
дине (од6.1.до 12.1.2020. годи· 
ие) пријављено је 6.357 осо
ба са симптомима блажих 

и тежих инфекција респи' 

раториог тракта (АРИ). што 

представља инциденцију 
од 1025,3/100.000 стаНОвни
ка. Највећи број обољелих 

од тежих и лакших респи' 

раторних инфекција (АрИ) 

јеуовој надзорној седмици 

регнстрован У узрасту од 20 
до 64 године (2.729 обоље
лих, 42,9 одсто од укупног 
броја пријављених случаје

ва). у уэрзсној групи од О до 

4 ГОАине је регистроааиа нај· 
виwа инциденцнј а. У 2. над
зорној седмици, према пода
цимадобиteним изсентннел 

боЛИИ"lког надзора над теш

кимакymимpecnираторним 

инфекцијама региtтpOsан је 

један случај тешке акутне 

респираторне инфекције. 
Према подацима Европског 
центра за контролу и превен' 

цијуболести (ЕЦДЦ) у1. кад
зорној седмици 2020. године, 
активност грипа је у порасту 
широм европског региона

иаводе у извјеwтају. 
д.в. 


