
1" поводи 
У ПРВОМ УПИСНОМ РОКУ ПРИЈАВИПО СЕ 3.612 БРУЦОWА 

Испод црте 300 
матураната 

Првн уписни рок на Унн' 

верзитету Црне Горе за сту

дијску 2020121. годину за
врше.н }е јуче, а укупио се 

пријaвиnоЗ.612кандидата.ррк 
се на 25 студијских програма 
пријавилоокоЗООкандидата 
више него што је предвиђено 

KOHкypcGM. Из Ректората је са
опmтeно да документација 80 
кандидата. који су се пријави

nи у коикурсом назначеиом 

року, чека на верификацију 
пријаве од факултета. Такође. 

СХОДНО правилима наведенюс 

уконкурсу,надорадусувраЬе
не 84 пријаве, ко}е кандидати. 
с:щц.нОКОloCентаримаКомисмје 
за упмс. морају измијенити 
најкасније у року од 24 часа. 

- Прекобројни кандидат 
q евидектирани ка студијс
ким програмима: архитекту

ра (Архитектонсхи факуnтет), 

биљиа производња (Биотех
нички Факултет), екоиомија 
и менаџмект (Економски фа

култет); студије примијење

ног рачунарстаа (Enектро

технички факултет); гnума 

(Факуnтет драмских умјет
ности); графички дизајн (Фа

куnтет nИКОВНИХ умјетности), 

пonитикonorкjа - међународ
ни ОДНОСИ, медијске студије и 
иовинарство, социјална ПOJfМ

тика и социјални рад (Факул

тет ПОЛИТИЧКИХ наука), педа· 

roгнја. 06разовање учитеља, 
преp,wколско 06разовање и 

aacnнтање и псмхмогмја (Фи

JlоэофсхИ факултет). rpal)eви

нарс.тво (ГрађевИНСЈС" фаКУЛ' 
reт); медицина, стомаroлorија. 

фармација. примијењенафи
знотерапија . висока медм
цинска школа (медицински 
факултет); наутика и помор

СКМ са06раћај томорек" фа
култет Котор), правне науке 

травии факултет), ра'ЧУнар
СТ8О н кнформацнонетехно
логије и рачунарске науке 

mри-родно-математичкн фа
култет). Подсјеhaмо. тестовн 
из ДJIa предмета ОД значаја за 

наста.вах обра.эовањаза каиди

датекојнннјесукkaJIнекстер
ки wатурсхи. односностручии 

испит, попажусе 4. јула 2020. 
године - кажунэРектората. 

Пријемин нспнти за фа
култете н академије који их 
организују, а којису додатни 
усло8М за упис, пмажу се пре

ма распореду који 1'Ie бити ИС
такнут на огласним таблама 

универзитетских јединица, од 

б. до 8. јуnа 2020. године. 
- Упис кандндата и изда· 

вање увјереља извршиhе се 

закључио са 16. јуnом 2020. 
године, према раcnоредуор

ганизационих јединица -
кажуизУЦГ. 

д.&. 

ЈУБМПЕЈ ГРАЂЕВИНСКОГ 8АКУПТЕТА КОЈИ ЈЕ ГРАДИО ДРЖАВУ 

Четири деценије рада 
Грађевински факултет 

Уииверзитета Црие Горе јуче. 

2. јула2020. године, прославио 
јечетиридеценијеобразовања 
8ИС0К0ШКOnСХИХ кадрова и на

учноистраживачкоrрада уо& 
ласти грађевинарстаа_ 

- Друштвени значај осии
вања Грађевинског факуnтета 
потвр,цио се током ових, мож, 

,ца за некескромних, али за нас 

вeJlИКИХ 40 гор;иm рада. раз
лози осииаања q тадаwње 

објективне потребе привреде 
Црне Горе за образоаањем ви

сокошкOJICXJfХ грађевинских 

кадроеа. ко)есунарочито бнnе 

појачанераэорниwэемљотре
сом који је погодио Црну Гору 

191'9. године - казала једекан 
теинстнтуцијеМаркааPucо

"JBкh. Д.Б. 

ХРАПОВИЋ С предСТАВНИКОМ УНМЦЕФА 

Успостављен систем 
ЦрнаГорајеприwјерусви

јету у правовременом дјело
ваљу и начину какосеизбори

ла с болеmћу Ковн.д 19 У првој 
фази пандемије н резултати

ма које је постнгnа. оцнјенио 
је новоИ),(еноаани шеф пред

ставништва Уницефа У Црној 
Гори хуан Сактандер на сас

танку с министром здравља 

Кеn:ВОКХРШ08иh6f_ 

- Црна Гора, као мапи сис
тем, има добро организо

ван систем И брже усваја и 
примјењује све норматнве и 

стандарде. који се АОНосе на 
глo6aJlном нивоу, за р3элику 

од велИКИХ система, што је И 
pe3fJfТИрало добрим одгово
ром на панр;емују короиа ви' 
руса - казао је Храповић. 

д.s. 

ПЕТАК. 3, ЈУП 1010, Д:J].I 

ХРАПОВИЋ ИМЕНОВАО ДИРЕКТОРА КОТОРСКЕ БОЛНИЦЕ 

Фотељу Аали ДПС-у 
• Велики је професионални изазов бити на чепу которске Опште болнице и вјерујем да ће у 
овом деликапюм времену, у оквиру којег се боримо с пандемијом корона вируса, медицински 
радници и даље марљиво одговарати бројним озбиљним задацима који су пред здравственим 
системом, каже Кумбуровић 

Упркос бури коју је у јав

ности изазвала вијест да др 
иааиу Иn:кhу (СДП) неће 

бити продужен мандат иа 
чеnној познцији которске 

Општебоnнице (ОБ), минис
тарКпwrХрапоаиh(СД)јуче 

је на дужиост директора те 
здравcrвeнеустановею.сено

""'АР_КyмбypoudIa 
(ДПС). чији је иначеcraрији. 
рођени брат др Иrop Кук-

6YP0811h, директор Ј3У Дом 
здрављаКотор. Такоheмлађи 

Кумбуровић, који }еиа Војно
медицииској академији у Бе
оградус најбољим оцјенама 
завршио супспецм}anИ3аЦију 
изобластикарднологије.уна

редне четири године руково

днти болницом У Котору која 
је регионалиог карактера. 

Уnyhени кажу да му 
стручиости не мањка.али ни 

менаџерског духа, те да ко

торској болннци предстоји 

инфраструктурни препо

род. што се управо догодило 

са објектом которског Дома 

здравља у који је у протекnе 

четири го.цинеуложено бnизу 

милион еура. 

- Вemtкије професионал
ни изазов бити на челу котор

схеDnштe бonнице и вјерујем 
да ће У овом деликатном вре
менууоквирукојег се бори
мо с пандемијом корона ви

руса. медицински радници 

и,цаље марљиво одговарати 

бројним озбиљним задаци· 

ма који су пред здравственим 
си~моw, казао је Радио "Ко

тору" нови директор которске 
болнице, који јуче није одго
аарао иа телефонске позиве 
.,Дана". Кумбуровиh је иначе 

у овој уcraнови запослен од 
2006. године, а предсједник 
је которскогфудбanског клу
ба "Бокељ" веЬ двије године. 

Иначе примариjytр;р Иван 

Илиh. који је минулих пет го
динабиоу директорској фо
тељи Опmтeбonнице Котор, 

иcraккути је чnан и функцно
нер CДn-a. oдaкne су раније 
реаro~и~шиmмје~ 
да мусе ие продужи waндaт, 

што је најоштрије осудио и 
"Бокеwк форум" који је на
гласио да се ради о "врхун

ском човјекуи стручњаку". 

Поступак министра 
здравља према примарију· 
су Ипиhу у парламеиту је 

критиковао и осудио пос.па

. кикCДn-аРашкоКоlWllкh, 

наводеhи да је једини разлог 
зашто Храповић не жели да 

продужи директорски ман

дат Иnиhу. његова политич

ка припадност. 

- Још }е и горе то што 01Щje 
један корумпирани минис' 
таровако поступа према једн

ном директору једнебоnни
це у Црној Гори који доnази 
из редова мањинског хрват

ског народа, и то само неко-

" 

I 

лико дана пошто су се челни

ци режиwа у Которухаалили 
пред предсједником Реny

бликеХрватске3оравокМи

JlaBoDlheK о добром поnо
жајуи правима припадника 
овдашње храатске заједнице. 

Ово је кnасичнадискримина

ција по политичком основу, 

Илићу истекао мандат на челу болнице 
МtIItМCЩI Jдpu.w Кенан Xpuoul'l ~ је .... дaje~~ 1la000000peфepetQI М 

W дaa~ у ~ да је и..tIy мсткао ~каlФМКYPCY'ИЈ~~ 
мандат м да се PIДМ о добром crpyчн.мy м n.eкapy. onrpcмnм су XpмoeиI\a3а l1JOrOН liЫ\a. кајм је lЏt-
он НIIIOДМ да се није IOДМO МPnIjCКWOt ~ ЈНП У ДPt8НOМ rpaдy као lIPCl1IН crpyчн.ar; 111 1W!Цp. 

НАПРЕдАК ЦРНЕ ГОРЕ НА ПОЉУ ИСТРАЖИВАЊА 

јер се др Иnић. разријеwава 

само због тога што жели да 

задржи своје право да ми

C1Iи својом главом. Илиh се 
разријешава само из разлО· 
га што једном корумпира

ном министрунеhеда кnима 

гnавом - изјавио је Коњевнћ у 
црногорској Cкyпmтини уочи 

Ипићеве смјене. 
ОГJlacиnи су се и из Нов

ске писте саопштивши да су 

"зrpoжени тенденциозном 

одлуком Подгорице којом 
се директно утиче на живот 

у Боки которској". в.м. 

Први пут на листи успјешности у иновацијама 
• Ово је врло значајан корак у унапрећењу нашег rnтистичког система и праћењу реализације 
Стратегије паметме специјализације Црне Горе 2019-2024 
Црна Гора се први пут 

ове roдине нашла на Европ
ској табели успјеwности 

у иновацијама. наводе из 
Министарства науке_ У са

опwтењу кажу да Европска 
табела успјеwности у ино

вацкјама пружа Koмnapa
тивнуанализуучинка иио

вација у земљама Европске 
уније и другим европским 
земљама. Она процјењује 

реnативне снаге и cnабости 

националних иноаационих 

система и помаже земљама 

да идентификују подручја 

која требада.ље развијати. 
- Ово је врло значајан ко

рак у унапређењу нашег 

статистичког система и 

праћењу реализације Стра
тегије паметне специјализа-

ције Црне Горе 2019-2024. По
даци за табелу прикупљају 
се кроз национални статис· 

тички систем. као н пре

ко међународиих бибnио
метријских нстраживања и 

истраживања о интелекту

алној својнни. Доминантна 

статистичка истраживања 

која дају податке за ову та

белу су: анкета о истражи

вању и развоју (произвођач 
Министарство науке), анке

та о иновативннм активнос

тима предузеhа - ЕИС (про
извођач Монстат), узучеwће 
податакаиз.ЦРУГИХстатисти

ка (високо образовање. извоз. 
радна снага и др). Међу че

тири категорије иноватора 

које табела препознаје: ли
дери у иновацијама. снажни 
иноваторк. осредњи иноаа· 

тори и скромни иноаатори, 

ЕИСдефинишенаmyземљу 

као скромног иноаатора - на

воде у саопwтењу. 

Д ••. 


