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CaaмaМ-".1I8oвa 
ВујошеаЬ, AJrн«:aцap 
МJIJUrndI м МJvoщa 
Кo8nea8hп06је.дили су 
на финалном такынчењу 

Стартап академије те 

образовне институције. 

Како је саопштено И3 
Ункверзитета Црне Горе, 
оки су добили НQВЧану 
наградуу мзносуод 1.000 
еура. АоО. 

П'А Црне Гаре 

Црна Гора је пала за 
Двије позицмје на листи 

Глобалног кндехса 
ыкра 2020, који је радно 
Институт за економију 

иwирСједињених 
АмеркчкихДржna 
(САД) И сца се налази на 

69. мјесту У групи ОД 163 
~. 

Од земаља окружења. 

најбољеје paкrкpaнa 
Словенија, која заузима 
11. мјесто. пото ... храатска. 
на 26. Србија заузиwa 51. 
ПО3ЈЩНју. ДОК је након н.е 
Албанија на 55. w:jecry. 
О .. Црне Горе, једино су 
горе paкrкpaие socнa 
и Xepцeroвиц која се 

нашла на 79. мјесту и 
Косово на 85. 

на нивоу европских 

земаља, ОД Црне Горе. 

поред БиХ и Косова. горе 

је ракгирана једино још 
ТypcюI. ло. 

ЛОНЕДЈЕЉАН. 15. ЈУН 2020. ~ 

СКОРО 17.000 НЕБЕЗБЈЕДНИХ ПРОИЗВОДА ПРОДАТО У ЦРНОЈ ГОРИ У ПРОШЛОЈ ГОДИНИ 

Код дјеце эаВРWИJlО 
6.290 опасних играчака 

• На ТјЈжишту су пронаћена 39.902 небезбједна производа, а претходно је нупљено 16.936 
Код дјеце у Црној Гори у 

прошлој ГОДИНИ завршило 
је 6.290 опасних и штетних 
играчака, ОД укупно 7.823 
увезена комада. Подаци о 

ТРЖИШНQМ надзору Упра
ве за инспекцијске послове 

показују да су у Црну Гору 

у прошnој ГОДИНИ увезена 
12.144 опасна производа за 
дјецу, а више од половине 
чине играчке. 

Ланисунатржиштууку
пио пронађена 39.902 комада 
842 врсте опаснихи неусагла
шених производа. од 56.838 
увезених комада таквих ар

тикала. Код грађана је завр
шиnо, односно прије повла
чења производа са тржиwтa. 

продато је 16.936 опасних про
извода. 

- У проактивном надзо
ру нађене су763 Bpcreyyкy-

пној количини од V.975 ко
мада и уреахтивном надзору 

79врста уукупној количини 

од Il.9V комада. Од тога, 399 
врста у количини од 7.684 ко
мада представља опасне про

изводе с озбиљним ризиком, 
31 врста уукупној количини 
24.547 комада су неусаглаше
НИПРОИЗВОДИ,ДОК412врстау 

укупној КОЛКЧИНН од 7.671 ко
мад суопасни производи који 

не npe.цстављајуозбиљан ри· 
зик - наводи сеуизвјештају 

о надзору производа на тр. 

жишту. 

Од опасних производа на
мијењених дјеци. поред иг
рачака. увезена су 2з дјечја 
кревета на спрат. 976 кома' 
да одјеће. четири ходали· 
це за бебе, један креветац. 
26 високих дјечјих столи' 
ца, потом четири скејтбор-

Униwтен 2.901 комад опасних производа 
onкнм пpot08OДlf с oJ6м.t8м PD8(OМ. .;и су ~~18" са 

ТJI8I8ГoIIf .. ј@ nPC!МI!Т трајно ]a6pItWlt. ytИ1IТeНIf су оо нanory 
lIIICМImIPa.. Ytиaп-eto ј! 135 8PCТI. onacнмx nPOI08OДa у XМINИt 
од 2.901 1OlМaД-

-~ -.... - 87 11)М1Да, ПDДCJCIW)П эаlЏ)Д'рСНе Q(inca 
-17, elleКТP"." PaJ8O,ItIIII( - ner lCOМiAi. lIetmIfIItOP - ,.,а. фен]а 
ICDCY - 7'" ~ ~ c8jenuwoe - 2l комада. ~ наочаре 
J,I с:умце: - 126, мсеросм IЮtW88Н1 - 251. nytWЧII Ја ~ 
~-тpм. дјечр.oдieI'a-401tOМaДa,. C5!je"dмlllOO8М- 137, 
"'1""'" - 2.ш ...... -_ ~ , ,,,,,,,,",",. 

АНАЛИЗА ИНСТИТУТА ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ 

Једна особа заражена 
У данашњим анализама сопcrвeноинсиC'nfраЈЬебора

Института за јавно здравље вио уc.aS.tоизолацијк гдјесе и 
Црне Горе (ИЈ3Цn један од тренутно налази - истакли 
узорака је бко позитиван на су кз ИЈЗЦГ. 
корона вирус. Казали суи да је епидеми-

- Ради се о импортованом олоwко истраживање У току, 

случају који је претходне сед- а иницијални подациуказују 
мицеборавиоуБиХ и који је даје број контаката минима· 
из превеНТИJlнюс разлога и на лан. ЛО. 

да и 40 преносних дјечјих 
свјетиљки. Увезено јеи 3.210 
небезбједних наочара за дје
цу. 15 љуљашкн. 2б ,цјечјих сје
дишта за ауто. 

На тржиштусеупрошnој 

ГОДИНИ нашао 941 опасни фен 
за косу, а 2ЗЗ q продата. Уве
зена q 822 штетна пуњача 
за телефон. Нађено је и 279 
пегли. које нијесу одговара
лестандардим3, а б2су прода

re. Нађено је 99 небезбједних 
пегли за косу које су увезене. 

191 електричнн тостер, з4б 
електрнчннх решоа и 408 
електричних развоДника. 

Продатасу 34од 313 небеэ
бједних електричних апа· 

рата за кафу. На тржишту 

се нашло и 35 небезбједних 
телевизора. шест фрижиде
ра. 19 машина за вещ те 727 
свијетлеhа низа. Увезено је и 

16 небезбједнюс електричних 
ТЈЮТИнета.Од3.4460пасних 
ласерских покаэивача. код 

купаца је завршило 2.9V. 

.......-
Од 5.010 помоl'lних сред

става. купљен је 1.081. Чак 
16.5.20 комада паркета увеэеко 
је. а р,а ни)е било У cкnсщу са 

стандардима, док су продата 

8.т. и 13.274сијалице (енер

гетска ефикасност и еко-дк

зајн) нијесубиле усаглашене 
са стандардима. 

На тржкштусусе нашлк 

к небезбједни електриЧflИ к 
експрес лонЦИ. машинице за 

шишање, МККCf:ри ... 
ЛО. 

у САСТАВ СИАГА ЗА БРЗО РШОВАЊЕ 

НАТО-у нуде 30 војника 
ЦрнаГора.ћеупутитидоЗО 

припадника Војске у састав 
снага Сјеверноатлантског са

веза за брзо реаговаље (NAТO 

Response Force - NRF), пред
виђено је одлуком Савјета за 

безбједност и одбрану. о којој 
треба да се изјасне послани

ци црногорског парламента. 

Како је образлож.еио. ОАЛУХа 
he бити реализована уколико 
највише тијело за политичке 
одлуке у НАТО савезу - Сје
верноатлантски савјет (НАЦ) 
донесе одлуку о распоређи
вању. односно ангажовању 

НРФснаra. 
Ад Воја. црн Горе 

ВЛАдА ОДОБРИЛА средСТВА ТОКОМ ЕПИДЕМИЈЕ КОРОНА ВИРУСА НАЈБОЉИ СТУДЕНТ медИЦИНЕ у ЦРНОЈ ГОРИ 
БОБАН БАЊАЦ КАЗАО 

Медијима 600.000 помоћи 
Влада жели ОДРживу ме

дијску Заједницу, независну 
уређивачкуполитикумедија, 
који l'Iе информисати грађане 

професионално и тачно. по

wтyjyhи етичке норме и стан
дарде. Разумијевајyhи тешку 
ситуацију у којој су због пан

демије корона вируса били 
медији, Влада и ресорно ми

нистарство ДонијeJIJI су НИЗ 

одлука како би помогли њи

хову финансијскуодрживост. 
саопштено је из Владе. 

- ТОКОМ епидемије кора
на вируса. 06езбијеђена је ди· 

ректна финансијска подршка 

од преко 310.000 еура, адодат-

иих око 300.000 еура је врнјед
ност обавеза за које су медији 

ослобођени или им је одгође

но плаl'lање. а имапи су и МО
ryhHOCТ одгађања по осно
ву пореза и доприноса на 90 
дана. Владаје обезбиједила и 

субвенције за зараде запосле
ним у медијима. који q свр
станиукатеroријуyrpoжених 
дјелатности. Обезбијеђена је 

и кредитналинијакод ИРФ-а 

за кредита средства у висини 

доБОО.ОООеура,адосадасупо 

ТОМ основу затражена средства 

yyкynHOM износу од преко 1,6 
милиона еура. Подршка је оп

редијељенаизасвештампане 

медије (Побједа, Вијести. Дан, 
Дневне новине). комерцијал

нетелевизијске емитере с на

ционалном покривеноll1hу 
(тв Вијecrн, тв Прва. ТВ Нова 

М), портале с највеl'lим бројем 

посјета (Вијести. ЦДМ, Анали
тика. ФОС. Антена м) као и за 
14 локалних јавних емитера -
наводеуВлади. Ад 

Награда мотив 
З'адаљи рад 

Најбољи студент Медкцин' 
ског факултета Универзитета 

Црне ГореБобаиВав.ац. који 
је за то добио награду Љекар
ске коморе изразио је задо
вољство и захвалност што су 

труд и рад К9iе јеуложиоутоку 
студирања, препознати и на· 

грађени од стране тог тијела. 
Он је. како је објавио УЦГ. ка· 
зао да му је велика част што је 

добитник те награде, јер она 
са собом, како је рекао, носи 
додатну дозу одговорности и 

МОТНђ више за предани рад и 

даљеусавршавање. 

- Трудио сам се да своја 

знања проширим на друге 

начине. У доrоворусасистен

тима, одлазио сам на ЊИХОва 

дежурстваи на тај начин C'I"JI

цао прва клиничка искуства. 

Консултаваосам се са својим 

пријатељима, којн су ИЗ ове 

струке, одлазио на њихова 

одјељења и тако унапређи

вао своја знања и вјештине
казао је Бобан. ЛО, 


