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ИНСПЕКЦИЈА И ОМБУДСМАН УТВРДИЛИ ДА ЈЕ ЗА ИНЦИДЕНТ У ЖАБЉАЧКОЈ ШКОЛИ КРИВ НАСТАВНИК 

Ученика ухватио за врат 
• Наrnвник је одгурнуо ученика из гомиле, уз ријечи да се сви удаље ислред кабинета енглеског и да иду тамо гдје имају час, али су они и 
даље наrnвили с риком и скиком, re је наrnвник рекао: ,Можеre урликаТ1t и бити обијесни када вас је прејео ДПС и мислиre да можеre свашта 
да радиre ', каводе из школе 

Роднтељидва ученика из 

жабљачкеош..душанОбра
ДQвиh" поднијели супријаву 

управи школе, инспекцији 
и омбудсмаку због недолич
ног понашања једног настаВ

ника, који је 14-roдиwњег 

.цјечака због ремеЬења на

ставе. ухаатио за враТ и ПО

ручному дасуобнјеснијер 
их је прејео дпс. у поступ

ку који су покренули омбуд

сман и инспекција утвђено 

је да су се родитељи жали

ЛИ да и други. млађи СИН, 
има проблем са разреДНИМ 

старјешином који их назива 

ПОгp,IЏIИW именима н омалО> 

важааа их пред старијим ос

новцима. 

- Старији ученик веЬ 
више ОД двије године има 
проблем с истим иастав-

ником Х-З. који га је у про
шпој школској ГОДИНИ, из
међусталог, почynао за уво 
к рекао да не бnеји (као овца); 

дасуродитељитадаотишли 

коддкректорашколе и пре

дочипи муда нијеуредуда 
се наставККЈ( тако понаша 

према ученику. скренули 

му пажњу на овакав однос 

наставннка.Нз.контоrareдо

roдHO инцидент 1l.l2.2OI9. го
дине око 10:45 часова. када 
је ученикх.х. позвао роди
теље и рекао да ra је исти на
ставник вријеђао на ПМИ

тичкој основи, како је ДПС 

њега нахранио, и затим га 

ухватио за врат: ~ се све 000 
десило на ходнику за врије

ме одмора, гдје је било још 
ученика који MOГYCвe~ по
тврде, такође је тубио и све 

За наставнине дјеца .ричу·, чиме се 
вријеЬа Аостојанство 

Пourтyjyt'II ЈМОНОСе ОДРеД6е,. nP8CI\a ~ CfJIYR 11 Cr.IН
д4/д!у nocrynaн.yc~ :мurnmR'~Дlј!rpy60 ~ 
np8UrI!l18flМl.Н!ДDC!YCП80М~. 

-Чwt.мtцaд.а~У~~PIдIIОrpynм~ 
lФja ј! nPetQI ~ PUPt,CttOr ~ а. 11 'fI1)Мe WКCIrII!. .,. 
oд.to ~lQOtteCI'1IINllc:кnoнa~ 11OfIiIIJJaЊY, не 
YМiIЊYjt Q,IJ'08OPНOCТ дo:ypмor ~ нкnt onpa.вдaea.lWГ08O 
~ cтpn.wњa.. TIIМ .... Јiбpмi8" 11 lOjaea. нкr.I8IlO Ai 
.. дам ~, ММD cy.Џцl НaCri8ММ. д.а npi8@нepeд. ј!р 
OI! МIUМO ам+сх nOtrfМU. 3aIunrnи: не МOR д.а н! ~ 
д.а OI! У O6PitIIН.Y д;!цм. у lCtJМКIImIOМ cny'Qjy, ВPМjI!ђanO м tWOC08O 
дocтoiaнcoo тt te у _ достааљенмх WItQМQ речено д.а .ЏЦI 

,JWН(. а не д.а..ану м npi8@fJr«y". ПреооручујеOl!да lI8tON. ~ 
ДУЈМе PaДIW: ра.дм l1P'fDtWI ~ noмof\м ·fll!l ......... ко;. 
tICf1OIIOiNjY '"NДI!I(NnIO ",,",,"аеы. У ifN'OY ~ eII!tt

ТYa.IНCX npo6neмa м д.а rIOIXO/8OIIIttI ntДarOIIIQ cnv-бa У ~ с 
~mpjuI'''80Џ*дtpiWlllQ! CilY'el..,..a 8UCНOClМ 
ltI!НiOVIН! ~ са Оа!РТОМ на ~ pa.имmIX 
ОММКа мaouw. JIIOCYI8.WtWI М :t.JI11!l1ip8iIW - КI8QДМ oм6yдaowt. 

НЕВЛАдИНЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ПОКАЗАЛЕ ХУМАНОСТ 

Запослени дали крв 
Запослени у Центру за 

развој невладиних органи

заЦија, уз подршку К01lега 

из Ииститута алтернати

аа и Центра за грађаиско 

обра.зовање, организовали 

су јуче традициоиалну го
дишњу акцију добровољ
ног даваља крви . 

- Уакцији јеучестооваЈЈО 

око 15 давалаца крви. Завод 
за трансфузију крви Црне 

Горе заХЈЈаљује на хуманом 
recтy и позива друге органи

зације и поједикце да слич· 
ним поступањемдопринесу 

обеэбјеђивањустабилнихза-

1Iихаооог JlИјека - иаводеиз 
завода за трансфуэију крви 

Црне Горе. ДА 

МАШМНСКМ ФАКУПТЕТ НУДИ ПРАКСУ 

Добри услови за студенте 
НаМашинском факулте

ту Универзитета Црне Горе 

постоје одлични услови за 
бављење иаучноистражи' 
вачким радом, како у мате

ријалном ПОГ1lеду, тако и са 
добрим конекцијама које 
постоје са многим универ

зитетима у свијету. а посеб

ноуС)едињeниwАмеричкиw 

Државawа. сматра продекан 
за наукутог факул-reтa проф. 

АР МXJIeтa Јaв.иh. 
- Практичиа прнмјена на

уке и истраживања, иаводн 

он, наМаwинскомфзкултету 
пачиње још са студентиwа ос'" 

новиихcryдија. уоквируcry· 
дентског пројекта "Форwyла 
студент·, који имациљ изра· 

дутркачког аутомобила - оо

лида, са којиw ће се учество

aaтuHa такмичењима - каже 
продеканЈањиh. д.в. 

видио разредни старјешина. 

Разреднн је, такође, поновио 

неколика пута да је настав' 

никх.з. тоурадиоуафекту; 

да је наредног дана у разro
вору с наставннком х.з. иcrи 

изјавио да му је жао, није не· 
гирао политичко прозивање. 

Такође је рекао да га је ди· 
ректор савјетовао да се не 
бави тим стварима. али је 
то јаче од њега; да је што се 

тиче насртэја на х.х. такође 

рекао да га је било. 
На основу спроведеног 

испитногпоступказаwтит

ник је констатовао да преду. 

зете радње и мјере управе 

ОШ _Дуwан Обрадовиh- не 

одражааајуу потпуности оп· 
хођење у складу с најбољим 
интересом д;етета и прин' 
ципима којн препоручују 

васпитавање, медијацију 
и реституцију. Спроводеhи 
испитни поступак запажа 

седа се уОШ .. Душан Обра' 
довиh- догодио инцидент 
у којем је дежурни настав' 
ник уиамјерн да смири гру. 

nyученика која је стварала 

буку грубо наступио и по
литички увриједио учени· 
ке. што није у cКJIaдy с пе
дагошким прииципима и 

забрани дискриминације 
дјетета, између осталог и 
по полнтичком опредјељењу 

или по томе ко су му роди

тељи - иаводи омбудсман. 

у кзjawњењуОШ ..душан 
Обра.довиh-, наведено једа су 
управушколеобавијестиJIИ 
родитељи да је ученик Х.Х. 
имао проблема с наставни· 

ком х.з. за вријеме трајања 

велнкогодмора. 

- у присуству мајке пре
гледан је снимак с надзор
них камера, како би се по

тврдио насртај наставника 
на ученика; да се на сним

ку надзорних камера из два 

угла нејасно видиодређена 
активност. тј. ПРКJIазак на· 
ставника грynи ученика и 

кратко комешање. PoдItтeљи 

су инснстирЗllИ да добију 

снимак с надэориих камера. 

алнимјеобјашњенодасни
мак припада СМШ _17. сеп
тембар~ те да га могу доби
ти само на.цлежни органи и 

Министарство просвјете. На· 
ставник је казао да је деж:у

рао на другом спрату, сход· 

но распореду о дежурству 

vче_ц.у 611.а", )k116а.ачхе Шk01lе 

наставника, када је, након никовихлеђа.Наставникје 
трећег часа, ве!'!а група уче- позвао њихооог одјељенског 

никаосмогразреда излетје- старјешину, и испричао му 
ла из ХОДника гдје се ИЗllа3е шта раде њеroвя ученици; да 
кабинети физнке/хемије и суученици уз викуометали 
биологије и упутили« ка млађеученикедауђуукаби· 
кабинетима језика; да су уз нет еКГIlесЈ<ОГ, што је настав

рику, вику, завијање и скз- никаХ.3. додаТЈЈО иритира' 
кање стали испред кабине- 110. те је пркшао и одгурнуо 
та црногорског језика и књм· из те гомиле ученика]{.Х, уз 
жевностииенr1lесЈ<огјезика; ријечи да се сви удаље ие

да им је наставник пришао пред кабинета енглеског н 
и опомеиуо да се понашају да иду тамо гдје имају час, 
пристојно и да поштују кyh- да су онн идаље наставКJIИ 
ни ред школе и остала пра- са риком и с!<Иком, те је на
вила јер се ради о институ' ставник рекао: .. Можете ур
цији - ШКОЛИ,анео штали , ликатиибитиобијесникада 

односно шуми; да је једна васјепрејеоДПСимислите 
група ученика, међу који- да можете свашта да ради

мајебио и Х.Х, наставила с те- - наводисеунзјашњењу 
још већом риком иза настав· шкме. Д.В. 

, ЕПЦГ ДОНИРАЛА КЦЦГ 2~O .OOO ЕУРА 

• ~;п~р~~~Ец~iХм ~c~p~a~~~~l: :е~он~ј~~~о~им 
rnндардима и квалиreТ1tма какви постоје у најрепрезентаТ1tвнијим акушерствима у Европи, ис
такао је Ераковић 

Електропривреда Црне 

Горе (ЕПЦIj донирала је 240 
хиљада еура Кlfиничком цеи
тру Црне Горе (кццг) за адап. 

тацију Клииике за гннеко
логију и aкywepcтвo у ко}ој 

ће. како је саопштено. усло
ви боравка и третмани бити 

по стандардима и ква1lите· 

ту какви постоје у иајрепре' 
зентативнијим акушерствн· 

ма у Европи.Днректор КЦЦГ 

Јото Еракоaиh казао једа I\е 
подршка ЕПЦГ бити усмје
рена према најљепшим до· 
гађајима који се дешавају у 

КIЩГ. према НО80рођеним 
бе6ама и њиховим мајкама. 

- у адаптираној клиници 
ће им услови боравка и трет

мана након DВeАон.ације бити 
ПОCNfмстандардима и квали· 

Т'e'l"ИWа каквн постоје у најре

презентативнијим акушер

ствима у E1Iропи - истакао је 

Ераковиh.. он је рекао да је ре
конструкција К1IИнкке већ по
чела и да ће трајати око мје
сец,цана. 

мо МОГ1lН што прије да при
суствујемо отварању клиии

ке - навео је Ераковиh. 

Извршии директор ЕПЦГ 

Иrop Во8eJИh подсјетио је 
да та компанија ове године 

обиљежааа јубилеј - 110 го
дина постојања и рада. 

- Када смо ра3миwљa· 

ли прошле године како да 

обиљежимо за нас тако зна· 
чајан датум, одлучили смо _ Ј да то не буде кроз клзсичне 

.. А облике обиље.жавања таквих 
Уручеиадовацкја јубилеја. вeh да уручимо не-

- Радници већ. вриједно коликозначајнијихдонација 
раде. Жеље1lИ смо да тај про- за здравствени сектор, обра· 

цес траје што је ыогуће краЈ\е зовање и спорт у Црној Гори. 
и з60гтога cwo замолИ1lИ из· Мнслимдасмо-reшкомогли 
вођаче, којисудобиJrМтендер, ... иаhи боЉИ начин да та сред. 
да одмах крену с радовима у ства употријебкмо - истакао 

пуиом капацитету да бис· је Hoвeљмh. ДоВ. 


