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Плаше се смањења
•
плата на Јесен

На ФJUlОЭофсЈСОЫ факynтету

Испод црте
41 кандидат

у времену епидемије плашимо се да би то могло значајно утицати и на мотивисаност
здравствених раднина, Не треба заборавити да је већина нас на првој линији одбране од Ковид
пандемије и да би смањење зарада потенцијално повећало оДЛив љенара из Црне Горе - уло
зорава Ичевић

•

Љекари и медицински

~пидемије плашимо се да би

радници из Кпииичког цен·
тра забринути су да ће плате

то моглозначајноутицати и
на мотивисаност здравстве

За Студијct<и програм за

деhим европским програ

свим радницима у систему

них радника. Не треба забо·

образовање учитеља на Фи

мима исте нлм сличне профи

здравства бити смањеие од

равктида јевеhина насна пр

ЛОЗОфсКОМ факултету УНИ

лације. Тpehи битан фактор

јесге повољно стање на тр

јесени, због лоwеекономске
ситуације у Црној Гори након

вој линији одбране одКовид

верэитета Црне Горе у пр
ВОМ уписком року попуњено

жкwту рада. Рациоиалиом

и3бијања епидемије вируса

зарада потенцијално повеl'ta

је СВИХ. КОНКУРСОМ npeдвиђе

уписном политиком и кон

коране. Медицински рад.

ло одmВЈЬекара из Црне Горе

НИХ. ЗО мјеста. ДОК је 41 кзн

тикукранКJol ocnymкмвањем

ници суупозориnи дасес.ве

- упозорава Ичевиh.

дидат остао ИСПОД црте.

потребанатржиmтyрададо

чеwhечују информације да

Љекар и члан Синдиката

npинијenисмоданашњој по

ће плате бнтиywањенезбог

доктора медкцине Милена

програма за образоваље учи

аољној ситуацији у погледу

недостатка новца у држав

П2'1'рОВJth казала је за ,.Дан

тељаДнјаваВучк08кh каже
дајеовај npoграмтраднцио

эarтowљaвaњaдиппомираиих

ном буџету. Љекар и члан

да би смањење плата меди

учитеља - казала је Вучковиh.

Синдиката доктора меди

цинским радницима утица'

На овом студијском про

цине Ана Ичевиh оцијени

ло на ЊИХОВУМQТнвисаности

рантима.очему говори и по

граму, додаје она, плани'

ла језа.Дан~ дасузабринути

функционисање здравстве

следњиупнсни рок за који је

рају да у наредном периоду

због информација о MOryћeM

ног система.

пријављен 71 кандидат.

направе нове искораке и да

смањивањуnnaта, накои ши·

Рангнрање је. додаје она,

Студијски програм за обра

рења вирусаЈ<оји ћедодатно

вршено наосновууспјеха то

зовање учитеља додатно уна

отежати финансијску ситу

КОМ средње WJCоле: оппrrм ус

ацијуу држави.

који су ОД посебног значаја за

приједе.
- Акценатhенамбити на
по6ољwању диrитanнихком'

струку,

петенција студената, али и

Руководилац Студијског

нално интересантан

мату

пандемије и да би смањење

- за ЈЬекаре који су прва
линија одбране мјесецима
уназад.задње што је потреб
но јестедапочнубринути ио

ЈЫкаРИУКЦЦl'
по одржнвост здравственог

не говоримо о платама дру

..

- У последње вријеме. на

егзистенцијалиим питањи

рочито како се 3аоштрава

мз. Сматрамо да би смаљеље

еПИДемиолошка ситуација

плата изазвало велику демо

система - истиче Петровиh.
Љекар Вјера VсаиО8кh
Липоаац казала је прије
два дана да хигијеничарка

у Црној Гори и слути вели

тивацију свих ЗДра.8СТ8ених

иа приморју зарађује као

и плате .љекара

ка економска криза. најава да

радника. те да би им поред

специјалисти у здравстве

ии плате здравствеиих рад

бриге 3а здравље пацијена

ном систему.

претпоставке које очиглед

наставника. ПЛанирамо и
да развијемокурикулуме за
С'ГЕМ компетенцију (инте
грисанисадржаји науке, тех'

ника неће бити поштеђене

та, наметнуло ибригу за соп

- Моја плата као специја

нијесутачне. Порука за Ми
нистарство здравља би била
даэдравствоуЦрној Гори не

но препознају сви они који

нологије, инжењерикга и ма

вјерујемода би изазвала ре

ствени опстанак. У тренут'

л исте износи 866 еура. Основ

чине установе као грађевин'

се кнтересујуза упис. Наиме.

тематике), као и за грађанску

волт комплетне јавности. Ми

ку кад цијели свијет вапи

на плата ми је 73З еура и на

ски објекти, опрема и C1Iич

пјех. матура и два предмета

-

Сматрамо да су се на

овом студнјском програму

удружиле неколике битне

rиx медицинских радника.

МИC1lимдајереддасеотом~

јавио проговори и дасвеоне
силне бројке којесе помињу

- апсолутно

професија учитеља сама по

компетенцију. Такве актив

у синдикату смо забринути

за љекарима

и здравстве

ыикули стаждобнјам још 133

но, на чемуони инсистирају.

себи је инспиративна, инте

ностн даиас су актуелне на

наравно.јербитобноснажан

ним радницима, саака при·

еура. Толико има хигијени

Стуб здравственог система су

ресантна. дубоко xywaнa и ус

најбољим учнтељсккм про

удар на егзистеици ју здрав

ча о смањењу њихових зара

грамнNЗ У региоку и Европи.

ствених радника. У времену

да представ.ља113. би npиjenьу

чарка у неком од предyзehа у
Типу. То јепоpaжuaјуће.Да

људи. 5иnода се ради одок

мјереиа према cna.ралаштву
и креативности. Осим тога,

Очекујемо да I\e наши НОВОУ

ским радницима. Сви смо

Студијск и програм за обра'

nнсани, али и свк остали сту

дио истог тима

2017. го

денти, имати креативне идеје,

зовање учнтеља од

динеакредитован је помоде

познтнвку еиергнјук вољу да

лу 5+0{ннтегрисаие основне

сеукључе у поменуте, али и

и мастер студије), наставни

многе друге активности

програми су иновирани, па

кључује Вучковиh.

- за
д.в.

смо данас упоредиви са во-

ИЗВЈEWТАЈ ИЗ КЦЦГ
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15 беба
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незroде. И3 Кпкничког цен

тра Црне Горе (КЦЦП у Под
горици рођено је 15 беба.

тра истичу да је највећн број
пацијената збринут у нктер

И3 Кnиннчког центра је са

ннстичкој амбуланти. њих

опwтено да су у ургентном

48. у хнруршкој 43 н У орто
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НА ТАКМИЧЕЊУ ЗА НАЈЉЕПWЕ писмо

Прво мјесто за Наталију
ски батаљон~ Херцег Нови

lOВeypa

Медицинским

радниц'

ма током првог таласа епи

демије
те до

повеЬа не су пла

15 одсто. али се са том

праксом

прекинуло. иако

је увеЬан број заражених од

средине јунз. Љекари ~ из
разили незадовоЉCТJlO пгro

увећање плата није било sa
стално.
дов.

aOnIII'8tOII.

ПРОЈЕКАТ ИСТОРИЈСКОГ ИНСТИТУТА УЦГ
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тору, сестри или немедицин

ке у которској бискynији

-

објaw.њaвадр Гогиh.

13.

сертације.
Према његовим ријечи

вијеку, као и Статут Котора

за писаље ове студије. до

ма. читаоци ће, поред оста

из Ј8. вијека. биhе јавиости
ближи кроз истраживања

даје ои, коришhена је у знат

ној мјери до сада мало по

лог. бити у прилици да се
ynоэнајуса настојањима ко

која ћеу двије књигеобјави

зната грађа која се налази у

торске комуне да QCнаже и

ти историчардр МJVNJI Го

архивима Црне Горе, Хрват

учврсте своју аутономију и

ском поштанском савезу на

rиh, са Иcroријског институ

ске, Русије.

умање утицај владара. што

Међународно такмнчење.

та Универзитета Црне Горе.

- Та грађа пружкла је мо

јој је у великој мјери и по

- Књига којасебаВи кото
ромуl2. и 13. виiекуобрађује

ryћHOCТ дaceyвehoj мјери ос

шло за руком крајем ХIII и

вијетледосаданеп03Натидје

почетком

положај которске комуне у
овом периоду - најприје у
држави Војнcnављевиha, за

лови которске историје овог

цес који до сада иије био у

периода. ту бих. прије све

аеhoј мјери предмет детаљ

га. истакао дјелове о котор

нијег научног анализирања.

НaТLllкja Смољаи освојила

Комисија Министарства

је прво мјесто на такмичењу

просвјете која јевршма иэбор

за најљепwе писмо на тему

најбољнх радоваoдnyчила је

. НаПJfЩJf писмо OApacJlJfNa

да,цpyrowјecroосвојиМатмја

о свијету у којем живимо-.

МJVIМh, ученик ЈУ ОШ .Пaan~

ИзМиниcтapcrвaпросвјe-reје

тим и у држави Немањиhа,

ској канцеларији и судском

саоnnrreио да ПИCJ,fО Смаљаи,

Ровински", Подгорица. док је
тpeћ~ Mjecro припалоМхим

изградњу комуналних ор

уређењу

као npворангирано на такми

Каpaџиh. ученици ЈУ ош

чењу, Поwтa пpocnеђујеСвјет-

Југocnавија" Бар.

гана и унутрашњеуређење.
развој нотаријата . привред-

Д..Б.

ие активности. друштвеиу
структуру комуне. прили-

-

казао је Гогиh за

књигу која представља до
пуну његове докторске ди-

XIV

вијека, про

друга кљига јесте Котор
ски Статут који је wтампан

1715. roдине у Венецији.
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