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ВИСОКОШКОПЦИ ЗАБРИНУТИ ЗА ЗДРАВЉЕ ЗБОГ ЕПИДЕМИЈЕ 

Студенти траже 
одлагање испита 
Невладина организација 

Центар за афирмацију и раз
вој младих јуче је. на ини

цијатнаустудената. уnyти.nа 
предnогзаод.лагањеактуеп

них "епитних рокова за све 

универзитете у Црној Гори. 
Како су саопштили, предлог 

су ynyтмли Националном ко
ординаЦИQНQМ тијелу за за

разне болести, Институту за 

јавно здравље и Министар

ству просвјете. 
- Упоследњнхседамдана 

Центру за афирмацију н раз
вој младих обратио се веЬн 
број студената који сма

трају да у тренутним усло
вима није безбједно полага

ти испите, али и ОНИХ који 

нијесу задовољни начином 
на који се одржавају испит

ни рокови науннверзи'reТН

ма у Црној Гори. добили смо 
8нше и-мејnова и позива ОД 

стране студената који не желе 

да полажу испите у тренут

ним условима УЗРОКQваних 

КОВИД-ОМ 19 или оних I<оји 
нисузадовољни начином на 

I<оји сето ради. Собзиромда 
сунам се јавили студенти са 
државног Универзитета, али 
и са једног приватног, одлу

чили смо седа на љихову ини

цијативу упутимо предлогза 

одлагање испитиих РОI<Ова на 

свим универзитетима. Пред

лог смо послали Национал

ном координационом тијелу, 

Институту за јавно здравље н 
Миннаарству просвјете - ка

заојепредсједннкНВОЦАРМ 
Миnоm Машковиh. 

Како је указало вишесту

дената, није безбједно пола

гати испите у тренутним 

условима, с обзиром на број 
обољеnих н чиљеннцу да ве

лики број студената долази 
са сјевера наше земље. гдје су 

тренутно највећа жариwта. 

Истичу да непосредно прије 

полагања испита и ПОСТQТи

ну студената борави на веома 

малом простору. 

- Осим тога. нстаl<Ли су 
да су пријатељства међу 

студентима бројна. re да се 
традицнонални пољупци н 

ззгрљаји при доласку нафа

I<)'лrет не изостзвљају упр

кос мјерама које су везане 
за фнзичl<)' днстанцу од два 
метра. Између осталог, сту

денти кажу да се мјере не по
wтyjy довољно и да би што 

пријетpeбanореаговати - ис
такао је Машковиh. 

Он је изразио наду да ће 
предлог којн је упуhен на 
иницијативу студената бити 
узетуразматрање. 

Д.В. 

ИЗ СНП-. ОПТУЖУЈУ ВПАСТ 

Окомили се на студенте 
Портпарол подгоричког 

одбора Соцнјалистичке на
родне партије Марија Ра

ДJlВo8кh оцијенила је да се 
црногорска власт. водеhи се 
потребом да што више попу

НИ рупе убуJ,lету које је сама 
произвела, окомила на још 

једну рањиву категорију ста

новннwпa, која бнтpeбa.nо да 

из свог џепа накоднади маљак 

у др.авној каси. 
-Предпожено је да cryAeH

ти плаhају специјалисткчке 
студије на јединицама уцг 

уизносу од 500 до 1.000 еура, 

иако се ове .године први пут 

организују БYJ,lе"Кке двого
дишље магистарске студије 
- указала је Радиновиh. Д.Б. 

ДОБРОВОЉНА АКЦИЈА 

Цетињани дају крв 
Поводом IЗ. јула, Дана др

жавности, Оргаииззцнја Цр

веног крста пријестонице Це
тињеданасорганизује акцију 
добровољног давања крви у 

својим просторијама. 

- Позивамо даваоце свих 
крвних rpynада сјутра од 9 
часова у просторијама Ор

ганизације Црвеног крста 
прнјестонице Цетнље донн-

рају крв и на тај начин омо

r-yhe још једну шансу свима 
онима којима је крв потреб
на - наводи се у саопштењу 

Црвеног I<рста Цетиље. 

Акцију су подржanи н 

предсједник УО Рукометног 
сааеза Црне Горе Петар Ка
nxсода, Н08инарка Дав:ије

.IIaJlacJfцa и млада умјетни

цаДyпwu<a БtJIЦа. Д.Б. 

поводи 

ФОНД ЗДРАВСТВА РЕБАЛАНСОМ БУЏЕТА КРПИ РУПЕ ЗБОГ НЕДОСТАТКА НОВЦА ЗА ЉЕКОВЕ И ТЕСТОВЕ 

у je~y епидемије фаJlИ 
осам м иона еура 

• Тражили смо 7.888.277,24 еура на позицији трансфер и у оквиру лрограма Јавке здравстве
не установе и 115.790,40 за Институт за јавно здравље, казао је Чиргић 

Фонд за здравствено оси
гураљетражио}еребалансом 
буџета од Мииистарства фи

нансија8.000.000збогнедос

татка средстава за љекове и 

ванредне трошкове током 

епидемије вируса короне. 
Влада је прије двије седмице 
одобрила још 2.317.000 еура за 
набавку ззwтитне опреме за 

љекаре и здравствене радни

ке због новог таласа ширеља 

вируса. Директор Фонда Сеад 
Чирrиb казао је за ,.Дан- да, 

и поред новонастлае ситуа

ције,функциоиишубезтеш

коћа заnaљујуhи вehHM из

двајањима за здравствени 

систем. 

- Захваљујуhи боље пла
нираном буџету Фонда за 
ову годину, као и ребалан

су буџета, систем здравства 

је добро снабдјевен потреб
ном опремом и МeдliЦинскнм 

средствима и функцноинше 
без тешкоhа. Ребалансом су 
обезбијеђена средства за по-

већану потрошњу љекоаа н 

вaнpeдHeТPOWKoвe због поја
ве вируса КОВИД-19. Тражи

ли смо 7.888.277,24 на пози-

цији трансфери У оквиру 
програма Јавне здравствене 
устранове fl Ј15.79О.4Оза Ин
ститут за ја.вно здравље, УКУ
пн08.004.067,64 еура - казао 
јеЧflргиh 

Он је раније саопштио да 
ће здравственом систему. 
због неочекиваних трошко
ва услед епидемије. током 
2020. годиие за функциоии
сање требати додатна сред

сто>. 

- Нијесмо још увнјек ра

дили анализе. јер свн по
ступцн ванредних набавки 
за потребе здраIlCТВeног снс

тема у борбн против вируса 
КОВИД-19 нијесу завршени. 

Свете наведене набавке није
су планиране буџетом н за· 
хтијеваhе додатна средства 

која ћесеобе3биједити кроз 

ребаланс буJ,lета. У сваком 
случају, Фонд је свим захтје

вимаза ванредним набавка
ма, у сарадњи са Министар

ством финансија. одговорио 

средствима изтекуheг буџета 

Фонда н дијелом из издвоје
них средстава из текуhих 
резерви. Фонд је због ново-

Припремипи санитетсна возипа 
и агрегате за респираторе 

СХО,!ЈЮ 3'lII.Љ'('«y вnaдe црне Горе и DДII'f\fI крмэжн-~ 
wтa6a о оpraнюaциjt4 рада 3дра11СТИНМХ установа у ваНЈМ!АНММ 
OКOllНllCТММa. ~ на OOt08'f 6М1WO потреба alllb810Г од crpaмe 
Ммнмст~pcrN эдpuљa., фонд за 3АР3JlСТИЖ) ocмryp~tbl: је ма 
noчeпcy er.дeммje спровео и pw!1OO8aO пoaynaк xмnee мa6aвkt 

седам дмэen ene.npoarpenТil. И то по јед.ан arpem- за потребе 
0IUnIX ~ Бар. Беране. Це-МЬе. котор и l-iIta.tИI и CneЦМ)arНIX 
бопнмца БРе3О8МК и Рмсан. 

- Фotiд за эдpaвc:пIeМO ~;e, сходно OД.пY1Jt liaЦМOНaSItOr 
КOQpДМНiЩМOНOГ тмjena о потре6м набавке три 803М1IЗ за 1РЗМСПОРТ 
6олеснмu --c.aнкmосих lI03МIIЗ, а на основу бм1Iaнa поrpe6a са· 
'ИЫ!tIOI" ОД арм: Микttcr.tpcraa эдpa8IW. спровео и реалкэоеао 
noaynaк ЈООНе на6аке CaНКmtJOO( 8О3М1\а. Фмнiнcмjcкa c:peдcтu 

"",-'cy~ .. "",",~- _ су 10 фонда-

насталеситуације набавио и 

четири респиратора вријед

на око 90.000 еура - рекао је 
Чиргиh. 

Влада је прије Ю дана са
ОПШТИIlИ да се. због епнде

миолошке ситуације и по
новног отварања граница. 

повећао ризик од импорта
ције и wирења ове инфек

цмјеу Црној Гори. 

- Стимуseэи. уцнљуадек' 
ватног одговора на нове мо

r-yће случајеве оболијевања. 
дат је налогсвим здравстве
ним установамада спроводе 

све препоручене мјере пре

венције и сузбијаља против 

инфекције КОВИД-19. Нео

пходно је да сви запослеии 

у здравственим установа

ма носе препоручену nич

ну заwтктну опрему, да па

цијенти. обавезно носе маске. 
да се приликом уласка па

цијената у здравствену ус
танову обезбиједи дезин
фекција руку. У скnаду са 
наведеним . Национално ко· 

ординационотнjenозазараэ-

Чи ...... 
неболecrи је насједннци од 
19.6.202О.годинеусвојило ин
формацију3УАпотекеЦрне 
Горе Монтефарм о потреба

ма здравственог система за 

заштитиом медицинском 

опремом до краја 2020.годи

не. Наиме, на основу захтјева 

Министарства здравља, Мон
тефарм је извршио процјену 

потребних количина личне 
заштитне опреме за јавне 

здраВСТ.8енеустэ.нове до краја 

Tel<)'he године. С тим у -.вези, 

наосно-.ву количина назали

хама и процјене потребних 

количина до краја године. 
ОЦијењено је да је неопход

но покреиути хитни посту· 

пак)авне набавке: заштитних 
хирурwких маски. заштит

иих нитрклних рукавица, 

хируршких рукавица, хи

рурwких капа, хируршких 

каљача и зашrитних једно ' 

кратних мантила. Укупна 
процијењена вриједност на

бавки износи 2,317.000еура

навели су из Владе. 
д.в, 

ДЕКАН ЕТФ САША МУЈОВИЋ ЗАДОВОЉАН ОРГАНИЗАЦИЈОМ УПИСА 

На рачунарству испод црте 130 кандидата 
Декан Електротехннчког 

факултетаУниверзнтетаЦрне 
Горе (УЦnСашаМујопh ка

зао it да су атрактивност сту
,цм)ских програма овогфакул

тета и повјереље у знаЈЬе које 
студенти добијају по окон

чању студија електротехни

ке потврђени и ового,цмwњим 

бројем пријављенихканида

тазаупис на првугодннусту

дија. 

За три студијска програма 
Електротехиичкогфакул~ 
та прнјавно re веhи број кан
дlfAЗТЗ од броја предвиђеног 
конкурсем. 

- Наш примијељени сту
Дијски програм Примијеље

но рачуиарство је у правој 

Сту,цевтк ЕТФ-а (арПOCКJl CВJOlц) 

експанзији и за оо м)естэ. кон' 
курисало је око 260 кандмда
та. Дакле, овај програм је пре
познат код младих људн као 

квалитетан и брз начин сти-

цања неопходних вјештина 
које re могу приwијеннти у 
компанијама и при ПOI(ретању 
сопственог бизниса - казао је 

Мујовиh. 

Он је додао да је интересо

ваље за академске студијске 

програме Енергетнка и ауто-
матика и Електроинка, теле

комуникације ирачунарн на 
ПРОШ1l0roдишњем нивоу. 

- Аплицирало је 01<0 200 
кандидата и остало је cвera 

неколико слободних мјеста 

за други уписни рок. Веома 

радује чињеница да је ква
литет I<андидата. мјерен ус
пјехом у средљој школи, ДО

датно побољшан, што је сјајна 

основаза HaдOrpaдњy и квали

тет нашег финanног irpoизво
да - навео је Мујовиh. 

Насвнм факултетима уин

веРЭИttГaЦрнеГореорганнэо

ван је електронски упис. д.в. 


