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НАКОК НИЗА ИКЦИДЕКАТА У ТУШКОЈ ШКОЛИ 

Реџеп Ђокај 

Директор Ђокај 
поднио оставку 

Директор Основне школе 

.. Махмут Лекиh" у Тузима 
~џеп Ђокај поднио је остав

ку на ту функцију. потврђено 
је из Министарства прс>ајете. 

из Министарства просвје

те кратко је саопштено да је 
1јокај оставку поднио из објек
тивних разлога . .,Дан" је прије 
двије седмице објавио да ;еди
ректор '&окај просвјетног ИН
спектораВескаЈокCJOlОaкha. 

држао заробљеног два сата и 

отимао му торбу и вукао га 

за руку, како би спријечио 
да изузме документацију о 
запоwљавању наставника, 

због чега је морао да затра
жи асистенцију полиције. 
Просвјетна инспекција је у 
децембру утврдила да Ђокај 
није завршио обуку неопход
нуза руковођење образовном 

установом. 

Инспектор Јоксммовиh је 
појаснио да је у mколу у Ту

зимадowао по пријавиСе1оа
ва lIIa60ТКha да изврши ии

спекцијски иадзор. али му је 
директор забранио да изузме 

документацију. 
- Директор се чупао са 

мном, отимао ми торбу и 
није ми дозволио да изађем 
из његове канцеларије, гдје 

сам два сата био заробљен. 

Није ыи дозвољавао да одеы 
док му не вратим докумен

тацију коју ПО закону имам 
пpasoдаизузмемиynрдим 

да ли је управа wколе радила 
по прописима. Позвао сам по

лицнју и тражио њихову асис

тенцију, на шта инспектори 
иначе имају право. Упозорио 

сам га да се удаљи три метра 

од мене док не дође полиција. 

Ово није први случај напада 

у школи. јер је директор на

пао и професора Шаботиhа 

који је пријавио да је дирек
тор '&окај мимо закона запос

лио наставника физнчког вас
питаља Фатмира Бehиpaја. 
Да иијесам cтanожено реаro

аао утој ситуацији. снгуран 
сам дабн меднректор1)окај 

ударио - казао је Јоксимовиh. 
Директор школе Ђокај не

давно је у изјави за мДан
М 

са
оnштио да је инспектору Јак
симовићу на увид предата сва 
дoкyweнтaцнja коју)е тражио. 

- Понудили смо да муфо
токопирамо све што треба. 

Али је Јокснмовиh, умјесто 
тога, сву докумеитацију стр
пао у своју торбу - испричао 

је Ђокај. 
Д.В. 

ПРИ3НАЊЕ уцг ЗА СТУДЕНТКИЊУ 

Ивона најбоља на 
Граћевинском 

Студенткиња Грађевин' 

ског факултета Универзи
тета Црне Горе, на смјеру 

Грађевинарство, Н80IIa кру

Jl8Jl0пh(9,7S) проглашена је 

за иајбoљerстудента свог фа

култета за текућу студијску 

2019/20. ГОДИНУ. 
Крулановиhевајеистакла 

дајој наградаза нај6ољегсту
дента свог факултета за те

куау студијску годину, коју 

је додијелио Универзитет, 

представља додатни стиму

ланс за будуhи рад и актив

ностмусмнслупрофесконan
ногусавршавања. 

- Нафакултетусаwредов
ио пратила наставу. а доста 

сам радила и самостално, што 

јепомоглоустицањуодређе
них знања и вјештнна - каза

ла је Крулановкhева. 

ДоВ. 

ИЗВЈЕШТАЈ ИЗ кццг 

Роћено 18 беба 
у протекла 24 сата у поро

дилишту Клиничког центра 
Црне Горе ОЩЦГ) уПодroри· 

цирођеиоје 18беба. 

Из Кпиничког центра на

воде да је у Ургеитиом цен
трузбринуто 210 пацијената 
од којих четворо из насмља.. 

- Највеhиброј пацијената 
збринут је у интернистич-

кој амбуланти, њих 88, у хи
руршкој 50 и У ортопедској 
27. У хируршкој сали Ургент
ногцентраодрађенесучетн

ри интервенције. а на болнич
ко лијечење примљено је 14 
пацијената - наводи се у са

општењу. Годишље сеу Кпи

ничкомцентрупрегледапре

ко 30.000 пацијената. д.в. 

ППАН, 10. ЈАНУАР 2620. ~ 

ЧЛАН ГЛАВНОГ ОДБОРА И ПРЕДСТАВНИК ПОДГОРИЧКИХ ПРОСВЈЕТАРА СЛОБОДАН САВОВИЋ ИСТИЧЕ 

Партије покушавају да 
воде Синдикат просвјете 
• Према мојим сазнањима, у поједине синдикалне поре увукпи су се представници поједи
них политичких партија који вјероватно желе да пред изборе остваре утицај на наше чпанство, 
истиче Савовић 

Предсједник Градског 
одбора Пццгорица и члан 

Главног одбора Синдиката 
просвјете Слобо.ц.ав CUO
. 1Ih оцнјенио је да је контра
дикторан статут и недоречен 

програм рада те радннчке оро 

ганизацнједопркниодасеко
леге не могу договорити да пи 

npeдсједникз.оикоIIuxbe
... ћ треба да ВОДИ просвјет
нера,цннкедокрајамандата, 

иако је стекао услове за пен

зију. Савовиl\ истиче да није 
проблем скраhивање манда
та3вонка Павићевиhа. јер јеу 
том контексту и одлука Ста

тутарне комисије. 

- Главни проблем јелош и 
контрадикторан статут и нео 

еманципован Програм рада 

Синдиката просвјете. Другим 

ријечима, ми као Синдикат 
морамо на пријевременом 
КОНГресу, што је важније ОД 
предсједника. усвојити Н08И 

програм рада н статут, про

граМ рада који I\e одговорити 
новим изазовима пред који

масмо.А изазови r:y велики. 
Према мојим сазнањнма. у 
поједине синдикалне поре 

увукли r:y се представници 
појединих политичких пар

тнја којн вјероватно желеда 

пред изборе остваре утицај 
на наwечnанство. Нови про
rpaM и статут и прије време
ни конгрес морају датн ја

сан одговор на ова питања. 

Синдикат мора остати над

страначка~нацнонална 

и мултиконфесионална ин

тересна социјална организа

ција. Унутрашње критике и 
предлоге од нашег чnанства 

доживио сам конструктивно 

као прилог модернизацији. 
Синдикат просвјете мора до
бити нову визију дјеловања. 
То ће једино конгрес, то јест 

предсједници свих синди
калних организација моhи 

да потврде. На тај начин мо

жемо једино и правно дiело
вати. Синдикат просвјете је 

плуралистнчка добровољ
на интересна организација. 

Утомсмнслу;еиусамојорга' 
ннзацнјн на сцени више миш

љења око мандата предсјед
ника СЈЩГ - истиче Савовиh. 

Он наводи да r:y пуно ура
дили на трансформацЩи уго-

r 
8Оразастално. 

- Баш пред Нову roдину 
смо на територији Подго

рице успјели да помогнемо 

пет колега да трансформи' 

шу уговоре. У коитинуите

ту радимо на допуни нор

ми, упоследњихтри године 

за око 350 колега смо успје
ли даДОПУНИМО норме тј. да 

примајупуну плату. Некада 
се roворило да r:y свештеии
ци и учитељи најцјењенији 

дио црногорског друштва, 

Повећање плата неће поправити стандард 
CaeOМI\ сматра да О6Ра3О8Ю4 октен тре6а лмчктмх OOIО8а. Но, јаою је да 080 поlМ!ћаНte 

мијеытм с;.труктурно м uanкrmю, yиanређујућм н!fм! ~ nOnра8МТМ Нi1W спндард. З60r тога 

рад y~кp03~ рад ~ цм}8и4 да бк тpe6ano МaCrUtIТМ i1.kТМIIНOCТМ ма. 
М ~ МЭМi1IIUењу МОIIМХ модела поиl\aн.a ».рада. 

-~ таквог рада у ~ npмэнaпI Синдикат fIIIOC8ieТe је успио да са fм8МtCТapcJ8OМ 
М поштоеанм од Koмra М ученика морају 6wтм эaepwм додјелу OfIЦМOt4МX ~ НOrYI\НOCn4 
aКCМQf40t npoм;eиa о6раэоею- смстена. 1"Io8ef\aњ,e jy6twpмcx награда:Ја све rџoo;m.e ~ lttI;t 
3арада од ДI!Кf ка СЈapntИ коефмцмјенат ма. јану- су CП!IUIМ то ~ м у 2019. roдt8М. Једино ct У 
арсху nмтyтpe6a Пocмaтpi1Пl у wкpeн кotm!IЮ'1. црној Горм fy6мnapt.e...-paдe које су onцмja. а не 
I!дpoд6o Г_~_"""""'" ~ __ ~_ 
nOeeI'IaН.e ~ npoc8jmtмx радника по 11 ра; - МCnNe c.o.мr.. 

u 

CJrо6одаи CaВOBкh 

а данас r:y другачија време
на и што сетиче позива учи

теља он је остао на маргини 

друштва. Нове вриједности 

које нам се HaMehy и потре
беО80Г .цруштванаш поэивба

гателишу као успутни позив 

који се оцјењује каотрошак 

или нужна ЗJtо. Пpocsјетним 

радницима се подмеће кука

вичије јаје, а то је да наш по
ложај искључиво зависи од 
наших зарада. Ово се миш

љење на жалост увријежи

ло и међу нама учитељима. 

Значи да наш позив зависи 
само од дебљине новчаника, 

да образовни систем зависи 
од КQЛичине иовца који уба

ците у љега. А није тако. ту 
чињеинцуфорскра H~e ми

нистарст80 када се хвали нов

цемуложенимуобраэовање. 
По мкшљењу нашихминис

тара, новац може донијети на
предак. али није тако - исти

че Савовиh. Д_В. 

НВО ЈУВЕНТАС И ЦАЗАС ИСТИЧУ ДА ТРЕБА УВЕСТИ ТЕСТИРАЊА НА ХИВ 

3ависницима дали 18.000 шприцева 
• До децембра прошпе године наш дроп ин центар је посјетипо 438 индивидуапних кпијената, 
а подијељено је преко 11 хиљада игапа и преко седам хиљада шприцева, наводи Мијовићева 

Црној Гори би требало 

увести тестирања у заједни
ци и брзе тecroвe у оквиру 
програма смањења штете у 

циљу превенције XИВlАИДС, 

за шта постоје одређене по
литнчке и законске баријере 
које је потребно превазићи, 

сматрајуу невладиним орга

низацијама Јувенатас к ЦА
ЗАС. Координаторка Програ

ма директне асистенције у 
НВО ЈувеН1'ас Марија Мкјо
.иh казала је да је смањење 

штете програм који требада 

будеодржив и усваком тре

нутку дocтynaH кnијентима. 
- Додецембрапрошлеro

дине наш дроп ин центар је 

посјетило 438 индивидуал
НКХ клијената. Подијељеко 
је преко 11 хиљада игала и 

преко седам хиљада wпри

цева. одрађена сусавјетовања 
са теренским,социјалним и 

медицинским радиицима 

као и са психолозима. ту се 

акце.натставља на подршку 

особама које користе дроге. 
Такође. уназад двије године 

обиљежааамо кампању,.Дан 
свјесности о спречааању пре

дозирања" - навела је Мијо

вићеваза Пи ар центар. 

О проблему предозирања 

у црногорском друштву се, 

како јерекла. Г0'f'080УОПште 
не ГО80РИ. 

- Тај проблем постоји 

и треба му посветити што 
више пажње. Такође, увијек 

говоримо да је предозирање 

врло лако спријечити само 

уколико људи знају које су 
то основне акције које тре

ба да се предузму - казала 
је Мнјовиhева. 

Представница НВО ЦА· 
ЗАС Саља ПIиmоакh каза

ла је да је важно нагласити 

да је програм смањења ште

те јавно-здравствеии про' 
грам који је досад у свијету 
дао најбоље резултате када 
јеупнтањупревенцијаХИВl 

АИДС-а, хепатитиса и других 

крвно к полно npeнасивих бо
лести међурањивнм катего

ријама. 

ДА 


