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ЉЕКАРСКА КОМОРА ИЗАБРАЛА НШОЉЕ У ЗДРАВСТВУ 

Признање за 
Марину Ратковић 
Љекарска комора Црне 

Горе (ЉКЦГ) прогласила је 

најбоље медицинсхерадни
ке у 2019. ГОДИНИ , међу који

.. ~a су додијелили годиwњу 
награду ~Дp Бранко Зоro
виЈ\" за посебне заслуге изоб

пасти медицине нефрологуи 

помоhннку директора Кпи
НИЧКОГ центрамаркпират

КОвиЬ. ИзЉекарске коморе 

истичу да су ускладу са чла

НОМ 4 Правилника о награ

дама и другим признањима 

донијели одлукуо најбољим 
здравственим радницима. 

- Додјељујемо проф. др 
марини Ратковиh награ

ду "Др Бранко 3оroвиh" за 
посебне заслуге из области 
медицине; Ј3У Специјалној 

боЛНИЦИ "Васо ЋУКО8ић" Ри· 
сан награду "Др Петар Мкља
ниh" за постигнуте резулта

те и Приватној здравственој 

установи Поликnнника,.др 

8уксановнЬ" Бар награду ..ДР 
Петар Миљаниh" за ПQCТИгну

те резултате - истичу из Ко

море. 

Из Коморе наводе да су до

нијели одлуку да награду 
~KOMopa најбољем студен
тумедицине~ уруче Ео6аиу 

Баи.цу, студенту Медицин

ског факултета у Подгорици. 
- Уручена је и награда 

.Комора најбољем студен· 
ту медицине~ студенту Во.,

Киежoиhу, држављанину 
Црне Горе. који је настудија
маМедицинскогфакуnтета 
ван Црне Горе - кажу у са
општењу. 

Комора је проwпе годи

не донијепа одлуку да оснује 

Фонд за сопидарну помоh 

медицинским радницима, 

којим се прописују условн, 

начин и поступак за оства

ривање праванадодјепупо

моhи, изворн средстава и 

висннаНОВ'l.ане помоhи чла

новимаидругим запосленим 

пицима у Комори. 

Комора оснива посебни 

Фонд за добијаље HOВ'laнe по
моhи. Средства из Фонда из 
става 1 овогчпана Правипни
ка обезбјеђују се из: укупно 

остварених прихода од чпа

нарина у текућој години 05 
одсто}: добровољних припо
га чланова Коморе идругих 
праЈ!них и физИ'Чкихпица 05 
одсто). Средства се утврђују 
сходно финансијском плану 
Коморе. Надзор над средстви

ма Фонда из става 1 овогчпа
наобављаНадэорниодборКо
море. Члан 3 Новчана помоh 
можебити једнократна и на 

мјесечном нивоуза одређени 

период - наводе из Коморе. 
Д .• . 

СТУДЕНТИ МОРАЈУ ДА ПОWТУЈУ МЈЕРЕ 

Отворена читаоница УЦГ 
Читаоница Централне 

библиотеке Универзитета 

Црне Горе поново је отворе
на за читаоце и кориснике од 

8. јуна, и то свакога радног 
дана (понедјељак-петак) од 

8 до 16 часова. 
- О максималном броју 

корисника који истовреме

но могу боравити У читао

ници и другим правилима 

коришhења читаонице, у 

складу са препорукама На-

ционалог координационог 

тијепа и поштовањем здрав

ствених мјера у вези са одр
жавањем физичке дистанце 

у затвореном простору, ко

рисници Ье бити упознати 
на инфо-пупту Бибпиотеке. 

Припиком преузимања или 

враЬања nyбликација испред 
nyта можеборавитисамо је

дан корисник - наводе у са-

општењу. 

д.'. 

ЗАВРWЕНО ТАКМИЧЕЊЕ У СТАРТАПУ 

ИАМС награћен са 1.000 еур а 
Побједу и новчану иагра

ду од 1.000 еура на Стартап 
академији Електротехнич
ког факуптета освојио је 

тим ИАМС, чији су чпанови 

СЛ:uesЫюorh.ИвоваВујо
DJе:виh, Anекta.ЦЦзр МJutи

чиh и Ми.mщa Ковачевиh, 
са ЕТФ-а. 

- Друго мјесто, награђе

на сумом од 500 еура, припа

по јетимуОрхис , којег чине 

БорисЈоu.иопh. МипоmЈе
ловац. лука Маиојло:виh. 

Оrи.eи Шубариh и Вnaди
мир ЂУРиmиh. ЕТим је за
узео трећ.е мјесто и финан

сијску подршку у износу од 
300 еура. Чланови тима су 

вemoorp ДоброМlh, Нихо
JlИИаМрако:виh, Марко Ук

maиo:виh. Миљаигаро:виhи 
фИJIИП Шариh - наводе у са

општењу. Д.Б, 

ПОВОДИ 

МИНИСТАР КЕНАН ХРАПОВИЋ ПОРVЧИО СРПСКОМ КОЛЕГИ ДА ЦРНА ГОРА 

ИМА БОЉЕ РЕЗVЛТАТЕ V БОРБИ СА ВИРVСОМ КОРОНА 

Граница и даље затворена 
за граЬане Србије 

• Национално координационо тијело за заразне болести (Н КТ) саопштило је да су ОД јуче r:ry
пиле на снагу одлуке којим се дозвољавају посјете затвореницима и омогућава рад приватних 
образовних YC1i!HOBa 

На писти држава из којих 

је дозвољен упазак и боравак 

у Црној Горитреhуседмицу 
заредом не налази се Србија 
на основу епидемиопошких 

критеријума и броја зара

жених на 100.000 стаНО.8ни
ка, док је Институт за јавно 
здравље проширио списак 

држава и дозволио упазак 

држављанима Кипра, Мал

те иИрске. Национално коор

динационо тијело за заразне 
болести {НКТ}саопштило је 

да су од јуче ступиле на сна

гу одлуке којим се дозвоља

вају посјете затвореницима 
и омогућава рад приватних 

образовних установа. V цр
ној Гори ни јуче није регис

трован нови случај инфек

ције. Министар здравља 
КеиавХраповиh, реагујyhи 
на изјаву српског министра 

здравља Златибора Лоича
ра , рекао једа иеhедозвопи
ти вријеђање црногорских 

здравствен:ихрадника и по

ниwтaвање постигнутих ре

зултата уборби против виру

са корона. Лончарје казаода 

нема смиспа појашњавати 
Црној Гори како је у Србији 

за дан излијечено више од 
4.000 ковид пацијената. "Цр-

ној Гори , земљи која нема 

резуптате , нити адекватно 

знаље о вирусу корона-. Он 

је поручио српском колеги да 
Црна Гора неће насиједати на 
провокације и нагласио да ко 
губи има право да се љути! 

- Овога пута ие о језику, 
него о стручности и знањуу 

обпасти здравства. Идок че
камо вакцину коју, како ра

није рече господин Лончар, 
~српски стручњаци могу да 

направе против вируса коро

на·, црногорски медицински 

професионалци предузели 

су у М,:ђувремену низ стра
тешких, правовремених и 

одлучних корака који за ре
зуптат имају чињеницу да 
смо најдуже од свих европ

ских земаља oдnожипи им

портацију корона вируса у 
Црну Гору. V реду. Ко губи, 
ималраво да сељути ... Од спе
цијалиста за шопинг, преко 

стручњака за прикриваље 

информација и утјеривање 

страха, наши сусједи из Ср

бије, тачније први човјек 
здравства сада иде и корак 

даље у свом препознатљивом 

маниру вријеђања и омало

важавања јер, изгпеда. друга

чије неумије. Ипак, нећ.емо 

насиједати на провокације
поручио је Храповиh. 

Из Института је саопште
но да је Лончар више рекао 
о себи негоо одговору црно

горског здравственог систе

ма на пријетњу новог виру

са корона. 

- Ако свјетски призна

ти стручњаци имају ријечи 

хвапе за црногорску борбу 
против КОВИД-19 пријетње. 

тај став не може промије

нити став овог попитичара. 

Без икакве сумње, нови ко

рона вирус је једна од најоэ
бкљиијих јавноодравсгвених 

пријетњи са којом се свијет 

икада сусрео. зато смо ми у 

Црној Гори већ. 9. јануара по
чели с припремама за одго

вор на ту пријетњу. 

у Србији довољан један ПСР тест за оздрављење 

резултати које смо по

стигли, удружени цриого

рски здравствени радници. 

грађани и и комплетан сис
тем, видљиви су и мјерљи

ви. То не могу промијенити 
у:вреде особе која је струку 

подредипа лопитиканству. 

Партнерске односе смо гра· 
дипи са свима 1<оји су нашу 

руку прихватипи и унутар 

земље и изван ње. При чему 

нисмо гледали , нити ћемо 

икада гпедати у туђе дво
риште, као што60рбу са но

вим вирусом корана иикада 

иисмодоживљавanи каотак

мичење нити нам то образ, 

љекарска етика, знаље и вас· 

питање дозвољавају. 

ПрI>._.~~',,~.,,:а.Ср6м)е -. ...... wкeдaнeмa 
ftQIIIПII(t у OA/IYIfIдa је ДOIIOЉaН један ОСР"УеСТ да 
бм се acимmoмmxм naцкjeнrм Q>gф3IIII эдp88II, 
те дода;!да не 8WI како бм таква одпука мoma да 
ДOtteee ПOIIIПИ'«I! поене IIIIИ да pмjewм опуацмју 
с црном ropcNJ. 
~jey ~юpвмnaдаCfМIfI'(Г@ 
~ то«ом Кoeмдa-19 NМjeН.a,ne м ~ 

мeтoдonorмjy, QO М да је један НeГ.rrМNt4 ОСР па 
СПНДаРД м свјетске эдрмствене opnнмэaцм;e. 

- Тода је нaua~6мtaнajкoн:Jl!pu
П8НМја Jr4CIUтeeмдjm! no ~ Ј!даннега-

ТМNIt ГО"УеСТ је стандард оо м ми смо lК1!nOeI1М да 
се 'fOCIIiW'НO са 1w4 -1WaIa је пре. ;4'а CP6МjL 

oдпyu црне Г~ је ПOJIIffМ'tКa - НiII1\aUIiI8a 
Бpнa6мI'IeA M~ дасмпрада ЊЮCON OIVIV
ка не треба да се эаомва на броју щwкeнмx. 
иII на нммм др'fI"ИМ стеармма које су 1WtW4! --Поjautwм да број эарааемо: 1«1_ да буде 
нyna. ако ~ нyna~ 110 м.о; је lItIjePOeaТ
но да нека эемља као penep уэм 6ро; эapaJIIМЦ. 
а не, на прммј!р, l1POЦ!NaТ эapua!НМX у односу на 
број """"""",,. 

Све штосмоучинилисма

тралисмонашомДУЖНошhу 
и нашомобавезом према сва

ком становиику и rocтy ове 

држаsе, како према њима и 

њиховим породицама. тако и 

према нашим - кажу изИн

ститута. 

ДА 

ЕТФ УЧЕСТВОВАО У ИЗРАДИ ВИЗИРА И МАСКИ 

Признање за израду медицинске опреме 
Предсједник Владе Душко Марко

виhсвечано је јуче уручио новапична 
документа истакнутим појединцима 

који су својим ангажманом дали ва
жан допринос успјешној борби Црне 

Горе са епидемијом новог вируса коЈЮНЗ. 
Међуњимајеидоц.дрМипеваЂука

HO:Вкh, са ЕпектротеХНИЧ1<ОГ факулте
та VНИ8ерзитетаЦрне Горе. која истиче 
да јој причињава посебну радост што се 
данас налази међу истахнутим поједин

цима Црне Горе који су својим идејама 

и ангажовањем дали битаи допринос у 
борби против КОВИД-19 пандемије. 

- Посебна ми је част да упознам људе 
из првог реда одбране, докторе и запос

пене у Кпиничком центру Црне Горе 

и Институту за јавно здравље. Сви ми 
остали представљамо систем подршке 

гпавном медицииском систему који се у 
Црној Гори показао јако ефикасан, ажу. 

ран и прецизан у овој борби. Са копега
ма са Универзитета Црне Горе, [лектро

техничкоги Машинскогфакуптета, а 

иа иницијативу Научно-технопошког 

парка Црне Горе и уз пуну подршку 

Мин.истарства науке Црне Горе. фор
мирали смо национални кnacтep који 
је припремио зд штампана рјешења 

(маске, визире) и дао вепики допри

нос у овом сегменту борбе - казапа је 

Ђукановиhева. 

Нова документа представљена су 
јавности на свечаности коју суу Вили 

"ГopHцa~ организовапи Министарство 

унутрашњих послова и Национално ко-

ординацноно тијепо за заразне бопестн. 
ПрофесорхцаМилевађукавО8нh Д.Б_ 


