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~ УТОРАН , 12 . НАЈ 2020.
БУДУЋЕ МАЈКЕ СА ПРИМОРЈА ОГОРЧЕН Е ЗБОГ ЛОШЕ ИСХРАНЕ У КОТОРСКОЈ БОЛНИЦИ

Породиљама за доручак
хљеб маргарин
Директор Опште болнице, примаријус др Иван Илић , казао нам је да јеловник у тој здравстееној установи није мијењан последњих пар година,
то јест ,у односу на онај који је раније био'

•

Труднице и породиље
из ПОРОДИЛНWта у Општој

рнном И yttврдиnада )ето до

боЛНИ ЦИ у Котору жалиле

ручак који д06нјајутрудни

друштвеној мрежи Фејс6ук
да им се пет јутара заредом
као оброк сервира криwка
хљеба намазана маргари·

•
i

cnyжи млијеко по пол.аJlитра
потрудннци, односно поро

сусе путемдруштвених Мре

це у ОlЮј боЛНИЦИ . Боwњаl<
је оцнјеНН.IIа да је то права

жа на nошу и неквалнтетну

епика здравственог система

ном. Онесу казале да су .глад.

рищем вншедокне видим ту

нсхрану и да пет дана заре

Црне Горе.

He~,дa је храна ~неэдрааа~,да

слику - нзјавиоједр Илићза

.. Дан".

домэадоручакдобн}ајухљеб

д и љи, тако да то је уобичај
но. Не могусадада комента

Права слика здраастве

супоједине од њихтражиле

премаэан маргарнном, због

ног система Црне Горе нису

још,anидаимјесаопштенода

Директор Илић је казаода

чега су пацнјенткиње чес

ови намоитирани хвалослје

нема него толико колико су

сумњада је спорна фотогра

то гладне. Оне иаводе да је

ви којимасмоэатрпаииових

добиле. Оне су биле зачуђене

фија настала утој здра.естве-

невјероаатно да не могу да

даиа, као већ припремљеи и

км 06езбиједе макар основне
намирнице, teрсу06роци не

одговори н адобро нсфнлтри
рана и намјеwтеиа питања

дабonница.одјељењезатруд
н и це, не можедаобезбиједи
~бољу храну".

ДОВОЉНИ н ннсухраНЉИВИ.

новииара, већ она криwка

Сдруrecrpaие, изОпште

Посланик Демократског
фронта (ДФ) Враю<а во

хљеба иамазаиа нутритив

болннце Котор (ОБЮ са
општавају да се оброци

-

'

,

Доручак
ce p~ДOB
но служи,
крухаима

ппьак тврди да се трудни

ио безвриједиим маргари
ном који се свакодневно за

цама у боЛНИЦИ У Котору

доручак сервира трудница

одређеном за тај дaH~, а да

и р ажаног,

свакодневно за доручак сер

ма у болници у Котору - ка
зала је Боwњак.
Подсјетила је да је прије

јеловник саставља нутри

и може се

п ар

ВИра кришка хљеба намаза
на нутритнвно безврнједннм

при п ремају _по распореду

циониста.

Директор ове болнице,

свијетлог

узети и више кома

да ако ј е потребно,

маргарнном. Она је јуче ме
дијима прослиједила фото
графију на којој је приказана

сл и ка

примари јус др Иааи Иn:иh,

била у Клиничком цеитру

казао нам )еда утој здраастае

рекао је директор

Црне Горе. али да се након

фетах.ље6а намазана марга-

медијског притиска и кам-

болнице иван Илиh

година

сли ч на

Немају нутрмцмонисту, а храна по
прописима
ДМPeIrrOP kOТOPCXe 6oIИQ! 06jawњaA да је jeпoetн: .. прије
1МШI!~"састамю~

GJr7IЮIOCТ да 3ВICJИ4O НD8CIГ, VIМ QМ OrYPiIН да (2;eno... nP8I
nPI!МII налазу - I'IOДIIJIНI др КnиfI м додаје да 6олммца Paa!OJ\Dt
сви noтpeМ.t ~ у којима, U!CO 1WItt.1te оскудмјева.

360r tnжНtoпv" W пар I"OДМНA ~ 10 КI8ННtOr

Ц!НYPI су (2 JWIМ/III! М o6fвw ~ ДOP't"U rЏ: (2 aмдj!no

_

на. То је. нажаЛОСТ.данаwња

жаженаПокретазаПЈЮмјене

Црна Гора. Скоројевићима

- Ниwтaсенијемијењало

- То)е нстргнуто ИЗ конте

тостање поправило.

све, а народу ништа. Надам

у задње вријеме. Постоји је
ловиик по којем серади, ЗН8чито није слободна воља, н и
процјена, него је јеловником

кста.ахо)есамоnpнказантај
дио06ЈЮка. Не могу да потвр
дим да је то из наше болни·

Доручак у которској 6о.llIUЩК

-

- ни ТPeНYntO немамо ~. a.sм ;е он НеКаДА радмо
до!( није on.uo у IIНNIIМДCКY ntнЭМjy. након тora нисмо ~

да

пањекојујетада повела Мре-

ној устаиови јеловник није
мнјењан последњих пар го
дина, то јест Rуодносунаонај
који је раније био".

које су родм! ДjI!ЦY )1 дopyчaII; ,qo6мjajy no fIIP'* X.W6.J. м

a,naмe. КЦЦf нмoмтora;e npo.81jf:.8М);ело....

Какво је стање сада,

се да ће народ. кад буде тре

не знамо. Срамно је да наш
здравствени систем на овај
иачин дочекује нови живот, а још срамније да предсједник Владе, послије свих

бало, знати то да казн и. У
срећним земљама одмах би
услиједиле QCТaJIKe, аJlИ код
нас нема моралних на пози
цијама властм који би преу

-

одређено каква је храна и која

ној установи.

це; може бити. а не мора. На
основу чега могу закључити

чак се редовно служи , кру

да је то CJlикано у которској
болници. Имамувјеравања од

количина се сервира. Дору

афера које прате Кеиаиа

зел и одговорност

пору ч и

ха и ма свијетлог и ражаног,

главне 6абице да }езадоручак

ХрапоDlha, министра не
разрјешааа дужности. С јед-

ла је Бошњак.
Трудиице које су CN)eurre-

и можесеузети и више кома

сваког дана разноврснија по

да ако је потребно. Обавез

нуда од оне која је приказана

нестраие..луивитон ~ тор6и-

не

на одјељењу которске

но се служ и маргарин, џем,

це,асдруге мазаод маргари·

болнице пожалиле су се на

паштета, чај , послије тога се

на тој CJlици
др Илиh.

- констатовао је

ИЗ МИНИСТАРСТВА ПРОСВЈЕТЕ НАВОДЕ

НА УЦГ НАЈАВЉУЈУ И МОГУЋкост ПОЛАГАЊА У ПРОСТОРИЈАМА УСТАКОВЕ

Едневник за родитеље

Факултети спремни за онлајн испите

Из Мииистарства просвје
те јесаопштенода јеу функ
цији
нова
апликација
еДневникМЕ. као и и н ови'

ве нли полагањуматурских

рани поpтan Дневник (www.

коришћењу еДневника.

dnevnik.edu.me) за родитеље.

којем родитељи могу пра
тити постигнућа дјеце. РО

nyreм којих на )едном мјесту
могунаћи све неопходие ин
формације о оцјенама и вna

и стручних испита.

-

На Јутјубу родитељи

могу погледати упутство о

у

дитељи корисничко име и

дању дјетета. али н све кључ·

лозику добијају од разред
ног старјеши н е - наводе из

не новине.са нивоа система.

министарстаа.

попутtУчиДоманницијати-

д.В.

ПРИЛИКА ЗА ИСТРАЖИВАЧЕ И ПРОФЕСОРЕ

Обука за платформу

В.М

Од самог почетка онлајн наставе, уз иктензивирани рад и студената и наставног особља, те
сталну електронску комуникацију, успјешно је организована израда и одбрана семестарских,
семинарских и графичких радова, каже Ракочевићева

•

ску комун и кацију, успјеш
но је организована израда и

Собзиром на карактеРМ8-

терије. ти п и садржинупре
диспи тних провјера знања

одбрана семестарских, семи

и број студеиата, у мјери у

иарских и графичкнх радова,

којој специфичност студија

која је претходно6ила 3ЗЈЮЧе

на нашем факултету то доз·

та упрвим седмицамасемес 

вољава, Грађевински факул'

тра уусловима класи чне на ·

тет је спреман за ОКЈЈајн ПОЛ8-

ставе - наводи Рахочевићева.

гање предиспитних провјера
знања, као и за полагање за

Истиче да, имаjyh.иуви.цу
бројио стање студената и ка

врmн их испита у просторија

рактер колоквијума Грађе

ма Универзитета Црне Горе,

винског факултета, са п ре

Онлајн обуха коришhења

тражив.ачи YЦf су добили

кадза то буде услова, с обзи·

тежно

nлaтфopме~WеЬofScience"за

прилику да користе серви'

ром на актуелну ситуацију

рачунско-графИЧЮfхзадата

све заинтересоаане чланове

се, претражиаачке и анали

пандемије узроков.аие виру

ка у комбинацији са усменом

академске заједиице Универ

сом КОВКД-19, казала је декан

провјером знања, за већнну

зитета Црне Горе (УЦГ) биhе

тичке алатеуоквиру Webof
Science, који им могу бити од

овог факултета Марииа Ра

предмета није могуће орга

организована у петах, 15. маја,

значајне помоћи приликом

кочикh.

у 10 сати. путем Зум аnлнка
ције.

избора

-

3ахваљујуhи доступ

ности садржаја у оквиру Web

ofScience базе података. ис-

Hay<lHe литературе,

и зрадом

.. РаЈ(О"lеахЬ

низовати квал и тетне, мје
ре знања овог типа, осим на

м;р,;,

Курикулумима предмета

п исме ном

родавне и валндне провје

ис

на Грађевинском факултету

нунрано праћење рада сту.

- Од самог почетха oнnajH

тражltВачких области и ра

су, додаје она, предвиђенадва

дената током семестра кроз

наставе. уз интензивирани

кл асичан начин

типа предиспитн их провјера

израду семестарских. семи'

рад и студената н и аставног

ци, кадзато буде услова.

знања.:. КОnOQијуми и контн-

нарских и графИЧКНХ радова.

особља. те сталну електрон'

прегледа атрактивних

дова

- наводеусаопwтeњу.
д.В.

- уучионн
д.в.

