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ГОРЕ ОДРЖАН ОНРУГПУ СТО , 

СаокрyrnогстоnаиаV1tГ 

Фале услови за 
здравствени туризам 
на Универзитету Црне 

Горе одржан је округли сто 

..здравље и здравствени ту

РИ33.М
М

• Декан Медицинског 
факултетаМвоAJW'Радуво
пh казао је да ье здравствени 
туризам бити водеhи произ
ВОД Црне Горе и важан инстру

мект регионалне сарадње. 

Медицински факултет 

и УЦГ. како наводи. имају 
важну улогу У регрутовању 

кадра медицине. стоматоло

гије. фарма ције. фИЗИO'reра

пије и специјалиста сестрИН
ства И здравствене његе. 

- Веома је важно порадити 
на афирмацији Црне Горе као 

дестинщије здравља. Такође, 

мора се стандардизовати ква

литет н пакет услуга, изврши

ти континукрана едукација 

свих у туризму и з.цра8СТ8У, 

али кроз очување традиције. 

културе и стручног људског 

потенцмја.ла. Потребно је нско
ристити ресурсе н сигурност 

клијената, здравствени тури

зам је шанса и изазов - закљу
чио је Радуновнћ. 

Директор КЛиничког цен

тра др Јото Ерако.иh са
опw'tИа је да КЦЦГ размкш

ља у том правцу. те да км је 
циљ да постану регмоиаnни 

здравствени центар. Истакао 
је да је највише урађеио уоб

пасти онкологије и ка3аОда те-

рапнјукаквунудиКЦlЏ'нема 
ниједна земља урегиону. 

Истиче да је за раэl30ј здрав· 

ственог туризма потребно 
укључитисвесегментедрушт

ва и институција. 

- Тежимо томе да, уз са

радњу са колегама из свих 

других сектора наше државе, 

направимостратегијуусмје

рену на начин на који би се у 
облacrиздравственогтуриэма 
привукли туристи и пружиле 

услуге које ће бити беэбједне 

и другачије у одиосу на дру' 
геэемље - рекао јеЕраковић. 

на отварању округлог сто

ла ректор ДaииJrо НихOJlИh 
казао је да сарадња сектора 

туризма и здравства генери

ше бројне синергетске и мул

типлккативне ефектеу доме
нуекономскограстаиразвоја 

Црне Горе. 

- Веома је важно, економ

ски оправдано и дрrштвено 

одговорно радити на здрав

ственој превенцији, прије 
нето на здравственој интер
венцији. Промовисање здрав· 
стеене културе и редовна фи
зичка активност, као и развој и 

унапређење спорта доприносе 

унапређењу физичког и мен

талног здравља. побољwању 
квалитета живота и пове!1ању 

националие продуктивности 

- закључио је ректор. д.Б. 

ЗАПАЖЕНИ РЕЗУЛТАТИ ФАКУЛТЕТА 

ПМФ предњачи у науци 
Природно-математички 

факултетО1МФ). на којемсе 
изучавају математика. фнзи
ка. биологија и хемија. својим 

радом на пољу научноистра

живачкедјелатностидопри

носи препознатљивости Уни

верзитета Црне Горе. 

Продекан за науку овог 
факултета проф. др Слађа

иаl<pЈООкапић каоједан од 
под~престижанаводида 

се. захваљујуhи радунаучни
ка овог факултета. Универзи

тетналазиу категори ји 800· 
уобласти физичких наука. 

- Радом наших истражи
вача УЦГ је постао пуноправ

ни члан научних колабира

ција ЦМС и РДSOуЕвропској 

организацији за нуклеарна 
истраживања ЩЕРН) - ука

зала је Кривокапићева. 

д." 

У ЋАЧКИ РЕСТОРАН УЛОЖЕНО 200.000 ЕУРА 

Радовче у новом руху 
Ресторан _Радовче-, који је 

увласниmтвy wколе ~Сергије 
Станић"и који послује преко 

so година, отворен јеупотпу
но новом руху, и то усклопу 

кампање .Стручно је кључ· 

но·. са око 2ОО.000еура рекон

crpуисан је цјелокупаи ресто
ран, кухиња, околни простор. 

ентеријер, кзмијењен је мени, 

а у новом ресторану обуча-
. . 

ваће се ђаци са смјерова Ку
вар, Коно6ар, Гастроном и рес

торатер. ПЛанирана јетотална 

реконструкција школе ~Cep
гијеСтаниh~вриједна800000 

еура, саопwтили су мииистар 

просвјетеДамирШао.иhи 
директор школе .Сергије Ста
нић"ДаркоВукчеaиhна~ 

варању новог ресторана. 

д.в. 

"Го.Ј 
ЧЕТВРТАК. 25 . ЈУК 2020. ~ 

РОДИТЕЉИ ПОДНИЈЕЛИ ПРИЈАВУ ПРОТИВ НАСТАВНИЦЕ ИЗ БИЈЕЛОГ ПОЉА, 

ОМБУДСМАН УТВРДИО ИРШЕЊЕ IIЈЕЧЈИХ ПРАВА 

Ученица пс чк 
малтрет рана у школи 

• Родитељи наводе да је наставница коментарисапа и исмијавапа дјевојчицине ОАговоре са 
теста да је дијете за вриј еме цијелог школског часа, у трајању од 45 минута , Аоживј~ло трауму 
и о којој има сачињен извјештај љекара специјалисте , каже омбудсман 

Заштитиик људских пра

ва и слобода утврдио је у по
~купротивна~вницеи 

Основне школе,.21 мајМ изБије

лог Поља да је ученица сед
мог разреда претрпјела пси

хК'{ко малтретирање. због 

чега су родитељи поднијели 
пријаву због непедагоwког 
и иепрофесионалног односа 

просвјетноградника. У миш

љењу замјенице заштитника 
Свежа8Миjymкoвиh исти

чеседасуродитељи доставили 

прнтужбу на рад ОШ .21 мајИу 
Бијелом Пољуувези оствари· 
вања права дјетета. У npитуж

би су. између осталог. иавели 
да суроднтељн дјевојчицеХ.У., 

ученице седмог разреда наве

дене wколе; и да је Х. доживје
ла психичКQ малтретирањеод 

стране наставнице матерњег 

језика WW. 25.12.2019. године. 
у трајању од 45 минута. 

- Наставницајетокомције
лQГ часа помињаламајку дјевој

чице која је претходно била у 

школи на консултацијеувези 
учењемсвојекћерке. Том при

ликом је на часу наставница 

подругљиво коментарисала 

мајку,наштасусеидругнуче

ници чудилн. Родитељи нзво
деда је, такође, коментарисала 

и исмијаваладјевојчицине од

говоре са тecra; да је Дијете за 

вријеме цијелог школскогчаса 

утрајањуод 45 минутаДОЈКивје
лотраумуи о којој има сачињен 

извјештај љекара специјалис

те; да су предметном догађају 

присуствовали осталиученици 

одјељења; да су наведени про
мем писменим путем при)ави
ЛИ школи која није ништа пре

дуэелау циљу заштктедјereтa. 
Сматрају да су непоступањем 

наведене школе повријеl)eна 

права дјетета на заwтмту од 

насиља. Заштитиик је затра
ЖИО и добио изјawњење од ЈУ 

ОШ..x.r БијелоПоље, укојем 
се наводи да су се 26.12.2019. 
године школи обратили ро

дитељи WYV., те навели да је 
Х. доживјела психичко мал· 
третирање на часу ЦСБХ јези

ка и књижевности, од стране 

проф. WYV.; да су са допиС()м 
родитеља упознали проф. W., 
која је негирала наводе - иаво-

дисеумиwљeњуомбдусмана. 
у миwљењу истичу да је 

у школи по упутству Минис

тарства просвјете формиран 
ТИм за заwтиту дјеце од иа· 

сиља, смањења вандализма. 

- Педагог је обавијестила 
школу да је почетком другог 
пoлyroдиштаспроведенааио

нимиаанкета о којој јеупознат 

тим; ПOТQм су покушали да 

организују састанак како би 

дијалогом између родитеља 
и наставнице дошJtИ до пре

вззилажења проблема. али 
родитељи нијесу жељели јер 

се одустало од претходог Aoro-

Премјеwтањем у друго одјељење доведена у неповољан попожај 
3aшnmи:: yoчaN да су какон пoчetU тpeћer 

кnaatфI«aцмoнo l1I!PМOДiI, 360r nP06neМ;J. са ко;..а 
се cyoчaвana њихова кћерка., poдwreљм 0дnyчиIIМ 
да }е препмwy у друго одјељење, што је wкола .-. 

- ИЈ изjawњeњaпросвјете ~3anUa 
се да се у Oдjeљetttxoj КЊМ3М VII-3 одјељења за 
IIIICOIICXY 2Ol9/20. ПWIfY. юмeI'!i ocтanor; НiI80ДМ да 
~18Q0ДIWWIymjex. aмдaњe~. 
да noштyjI! lIIКOIКXa npalllN, надарена је .. ам6м
ЦИО3На. ~ yчкrwyje у нacraви к да lW'fМIIi4! 
npaaa .. OCjefIaj ДPYnD(. Чмн.ettмцa да је учесмца 
ltO}I је npиjaeмna касмље од crpaнe npoфtcopкte 

"nPМНYI)eНa- да про~ одјељење IWO 6м се 
nPe8DILIaO npo6neм, по JIМ.IIJIOtЊ'( ~. 
tм;!yМlj6oмм IНЏCY ~ за ~WКOIII! 
Нa8I!ДМ! npoбл8I је pк)eweн npeмjeштaњeм дје
тета. Мeђyrим. премјештањем у друго oдjeљetы! 
х.У. доведена је у orryaцмjy да п~ CPe.ДI'If'f 

и 0IQJ'{I(eЊe у којем је бop8cna l2Д»I ~ да 
нanycnt своје друт-аре и у новој CPeДIМI настаем 
oбfwoe8Ы!, 'мo4t је ДOДmtO доведена У нeo:::.on.aи 
nonoжaj. све реалиэоване aICП8ItOCТМ LIIФIIe, као и 
оме кој@ нису ~ nPЦYJm! (10 onpi8-

даних кпи Н!OПpiI8ДIНIIX PU!IOI'iI) нису у lIIjISOЉe4 
lМePeCY дjmтa - кап ом6удсмам. 

УНАПРИЈЕЋЕНИ усповм ЗА СТУДЕНТЕ 

""P,;;.=~ ~,:== 
одлукадапедагогwколеираз

редии старјешииа седмог три 

уроку48часаспрове,цуиспит
ни поступак, анкетирајууче

нике у присуству родитеља и 

стручног лица из Центраза со

цијални рад увези дешавања 
на часу од 25.12.2019. године. 
Наведена одлука није реали
эованадо краја јер је педaroгу 

међувремену пошла на боло
вање, а замјену нијесу могли 

на}\и јер на е8иденцнiи завода 

зазапоwљaвaње нема педаro

га;даћесеодлукареалнзовати 

кадасествореусловизареали

зацију;да је 4.2.2020. поднмјет 
захтјев о покретању дисци
плинског поступла против 

W:W. ради испитивања слу
чаја и утврђивања навода из 

дописа родитеља; да је како 
се нијесу створили услови за 

реализацију одлуке (анкети
рањеученикауприсуствуро

дитељаЈ, те чињеницеда је на

ставница W. била примјеран 
радник, донијета рјешење о 
од6ацивању захтјева за по
кретање дисциплинског по

~Ka - иаводи омБДУСМан. 
д.в. 

Медицински факултет добио савремену салу 
• Сала је опремљена мултимедијалном таблом, лројентором, камером, персонапним рачуна
ром , 10 монитора, аУАИО системом озвучења, уз 10 канцепаријских столова и 20 стопи ца 
На Медицинском факултетуу Подro

рици јуче је свечано пуштена у рад рено
вирана и опремљена мултимедијална 
сала иа Институту за морфолошку гру

пу предмета у Подгорици. Саопштено 
је да ће студенти бити у могућиости да 

интерактивно, уз помоћ најсавременије 
технике за учење, усвајају нова знања. 

Предавања и учење градива из пред
мета Анатомија, Хистологија. Патоло

гија и Судска медицина БИnе олакшана 
уз могуЬност интерактивне организа
ције наставе. 

- Реновирањејеобухватилопаркет
не радове, зидне радове, прилаroђавање 
инсталације за техничку подршку, као 

и брендирање просторија. Сала је оп

ремљена мултимедијалном таблом. 
пројектором, камером, персоналним 

Пnакете за ,цоll&ЦИjy 
Меднцквско" фахуnтету 

рачунаром. 10 моиитора, аудио систе
мом озвучења, уз 10 канцеларијских 
столова и 20 столица . 

Реновирање сале и опрему омогући

ла је компанија Hoffmann-La Roche Crna 
Gora донацијом вриiедном 11.102 еура. 
Ова компанија је показаладруштвену 
одговорност омогуhивши студентима 

Медицинског факултета квалитетније 
YCJI08e за учење - ·наводеусаопштењу. 

ИЗ УЦГ наводе да је посебан осјеhзј 

поштовања и захзалности упyhен 

је др Миn:оmy Ичевиhу, директору 
Hoffmann-La Roche Сгna Gora, и др су
аду IIIaбa.воnhу, специјалисти за про

изводе и стратешку анализу који r:ycвoja 

знања стекли управо иа Медицииском 

факултетуУЦГуПодгорици.иовимчи

ном показали емотивнуи људску.про· 

фесионалну блискост са матмчним фа

култетом. 

д.'. 


