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ПОКРЕНУТ ПОСТУПАК ЗБОГ ПОНИШТЕЊА ИЗБОРА АЛЕКСАНДРА МУГОШЕ ЗА ПРЕДСЈЕДНИКА 

Љекарска камар 
тужиnа министр 
• Рјешењем Министарства здравља извршили с:у повреду правила поступка, погрешно 
и HenomYHo утврдили чињенично стање и погрешно примијенили материјално право, 
наводи се у тужби 
• Према члану 16 став 1 алинеја 8 статута, Скупштина Коморе бира и разрјешава пред
сједника и замјеника предсједника Коморе, указано је у тужби 

Љ 
дра МyroшУ. док је 31 н.eroвor Коморе. Наиме, СХОДИО ЧnIUl)' - Наводи се У ту;«бн Коморе. 

СlC3рска 1ФМ0р3 пре- 3Мlјепюса изабран Аl1еКС:IИДlР 11 стаа I anинеја 2 cmyra. сви У 1)'Ж6и се Наводи да Комора 
дала Је јуче Управном Ивовмfi. чланови Коморе имају право да нема извршни озбор јер нијесу 

CYff::I ryжfty Пpon!8 Мннистар- - ЛOC1)'t1ањсw по налози- бирају н буду бирани у све орга. .. ornи ювршlfТИ юбор чланова 
tТ1Ia :шрааља због НСЗlUo1ЖКТОГ .. а ю рјешења Министарстаа не Кtљtope, док према чnану 16 тorтије..1а пре .. а важеl\eN стату-
надзора и рјешења ЈСОјкм се эдраал.а Сl)'IШlПIна Коморе би став I апНIIСЈ8 8 rnnyra, Cr;yn- ту поurro је '1.!18Ном 24 став I ва· 
тражи ПОНИ1lJТeЊЗ кэбора новог 06есwислила своје nocroјањс wntиа Кowope бира и ра3рЈе- жеl\eг статута преД1lиђенода и3-
pyкoвanCТlla и предСЈeдIIНIGI те И уюtнула ayroномију Коморе. шава прелсјeдкllk3 и замјеника врwки одбор има девет Ч118Н08а 
КONope Але..:t:lНЈ1ра Муroшt. PjeweњeN бр. 060-57912017· предсједника Кowope. како у које бира Сђ'IIШТИна И3 редова 
У 1)'*6 .. коју су ПpeJl8.1" пред- УП, Мииистарство 3JIP8IIЉ3 ин- Cnпyty КoNope. ие пОСТОЈИ ИМ- чланова Коморе, док је чланом 
сјеДllИIC Мyrowа и предСЈедник Је ставило ван правиог промета trepantвиа одредба да се пред- 24 став 2 cт:пyra предвиђеио да 
СкynumtИе Коморе Небој- OД1Iyкe 51 и 53 Сt;)'Пшrnне ко- сједник и зawјеиИlС rrpcдСЈСДНИ- ЈСДНОГ члана извршног OJIбора 
ШI Се,,-упиli, а у шју је ,.дан" предлаже Удружење прнватних 

,.оо ,,"нд, '''''>ДН "доо У'Р"'- Само ПРОВЈ"ераваЈ"У лиценце до,",,,, rnoмoпo.,onoј', нн суд треба да поиишти рје- - Ка!Ф су ДОllТOри стомато-

шење Мниистарства здравља, У tyж6м коморе нaвoдtt се да је ""1'fIIКQO У = nОI1I;е након C'I)'пања на сиа!)' 
које је ДОIIИО министар KeKIH )"C88jItt.e 3аЈСона о здравcтseиој зашти-
ХраПО8нlI, који". СУ ИЗВРШИЛlt нanoжмno npeдcje~ ~ ~ ,..... IIA ти форltЩl8JIН своју комору, па 

-

llOВрепу правила ПОC'I)'Ш;.а, п~ ::. и ~ OД1I)'Мe о .... ~- су силом 3IlКOиа престали би-
грешно и непотпуно утврдили _ ТО је нe38«ЖИtO "" миниctapCТ80 треба де врши над_ ти чланови Љскарске коморе, предсједника Коморе и њe~ да је Министарство здравља 
чињсиичио стаље и пorpeшио 3ОР НIД :saнcнпowћу рада Коморе МСКЉY'IИIO У дијелу ноји Скупurrина Коморе иије Morna ВОГ замјеника. Међyrnм, веl\ у направило пропуст тако l1rТO је 
IIРlIмијеllИЛН мmријanно пра- се односм на npeнeceнt noc:noee (и1Д ...... nНЦ8НЦМ 38 рад бllРant члаиове I\Звршног од- дијелу 11 ТО'јка 3 ДИСIIОЗ!nИВQ У нстом рјешењу иа дlШ рa:1llИ-
ВО. Правии зacryпник Љскарске м ~ медицинаса едукацнја) _ Нi80ДН се у 1'fЖби. бора до усклађиваља статута истог рјешења министарство чита начина тумачило члан 23 
коморе Јоваи Самарuиli у ту- са Законом о здравствеиој за- занемарује сопствено тума- Cnпyra Коморе, 1ј. тумачење 
:жби наводндаје Мииистарство ШТIfТИ. Према тумачењу ми- чење и иanаже предсједннку је селеlCПlВНQ примијељеио са-
ЗЩЈавља 14. марта ове roдине море од 2.2.2017. roдиие. У ди- ка Коморе бирају искључиво на нистарства, које је супротно Сl)'IТштине да припреми пред- ".0 у дијелу који се тиче начииа 
погрешно утврдило да Љскар- јелу 1 тачка 3 AНCn03tm1Ja ПО- npcД1lor Изершнor одбора ко- туиачењу СlC)'IlШТИне Коморе, nог cт:пyra, прНТOflf заиемару- нзбора предсјсдника и замјеии-
ска kDN0p3 иема предсједииха и бијаиor рјешења Мииистарство море, Сl)'IТштииа је на сједнн- ова обавеза произилази кз чла- јуl\и члан 23 Тачка 1 anЮiеја 1, ка предсједника Коморе, док се 
замјеника предсјсДНИl(8.. Схуп- здравља је погрешио утврдило ци цдржаној 3]. јануара године на 23 став 1 anииеја 3 статута, којим је одређено да иЗвршии У днјелу начина припреме аха-
штина Коморе је на сјeдккuи од да избор предсјсдннка, односио КЭ8ршкла иэ6ор предсједника и којим је прописано да Њвршни одбор Т'В.IФђе припрема акта та за скynштииу исто туиачење 
3].].2017. године за rrpcдcjcд- замјеника nPCДCjCДНHЦ није эамјеиюса предсједника Коморе одбор КoNope пpcдnаже скуп- које разwlПр8 и усваја CI)'IТ- занемарује-указаиојеу1)'Jl6и. 
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ИСТРдЖИВАЊЕ ЦЕМИ-ја ПОКАЗАЛО ВЕЛико НЕЗАдОВОЉСТВО ПАЦИЈЕНАТА И ПРИВАтнЕ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ ПРИЈАВЉИВАЛЕ 

У КОРУПЦИЈ·У CYMlba ОБОЉЕЛЕИНСТИТУТУЗАЈАВНОЗДРАВЉЕ 
Старац преминуо од 

'2 ОДСТО пацијената последица менингитиса 
• Око 67,3 одсто испитаника сматра да није у довољној мјери упо
знато са правима која имају као пацијенти, рекао је координатор 
пројекта Марко Савић 
Истраживање Цектра за мо

ннторинг И истражиаање (Це
МИ) показало Је Д8 42 одсто 
rpaJjaHa сматра .Ц8 је у здрав
СТЋеИОЫ систе.w:у прнcyrnа ко

pynција, док је чстврииа испи
таника оцијеиила да се квалитет 
эдpaI'IcrВCне YCIlyre поropшао. 

Истражиеаи.е је дио пројеt:Т8 
"Систем 3,lIpВIICТЗCне заштитс и 
права Пaцltјената у LlJ)HOj Гори 
- Освајаи,е повјерсња rpal)аиа", 
КОЈИ финансира ЕВРОПСd унија. 
Координатор пројекта Мар-

1«1 Ca8Mi Је казао ..18 је у ис
траживању учcmювaло ].006 
0<06< 

- охо 43,7 одсто испкraииха 
сматра да је кaanитет "Р}'*3ЊВ 
здравствених услуга у пocnед

ње двије године остао ИС"П\ као 
и ранИЈе, 23,9 одсто сматра да 
се К8ЗJIитет пружања џрав

ствене уcnуге поroршао, док 

27.1 одсто сматра да се побољ
utao. Даје корупција приcyrnа у 
ЗЩЈаВCТDeНОМ систему Црне Г~ 
ре сматра 42 OJIСТО испитаllИКВ, 
док свега 12,3 ОДСТО сматра да 
у овој облacnr иема корупције. 
Није дошло до промјене става у 
односу на истраживан.а спрове

деиа 20]3. годиие и 2016.roдине 
- саоПШnlО је Caвlt!!. 
како је додао, СIDpO чствpnr

на нспнтаннка иаводи да и),l се 

више nyra десило да их је .ље
кар из др*авне установе упу

ПlО на тачно озpel}eну привantу 

--

клинику због уcлyrc која се M~ 
.е бесnnantо добкrn у дрЈОВ
иој эдpa8C11ICној устанОВИ. 

- Око 67,3 одсто нсmrraниж.в 
сматра да иије у довољној мјери 
упоон1ПО са правима која имају 
као пацијеlml, па се биљсЈКИ 
тренд сннжења пооиаааи.а сво

јих права као пацијенara у по
ређењу са подацима нз истра
ЈКИваља из 20Iб.roднне, када је 
тај проценат износио 57,9 ОДСТО 
- рекао је Савиl'J. 

ПСIIХСШor у ЦеМИ-ју Mмne
н' Ннкмнi кaзanаје даје дyro 
чекан.е иа специјanИCТIfЧке пре
гледе један од најизраженнјих 
IlроМема, што потврђује н п~ 
джгах да 44,5 одсто испитаника 
сматра да дyro чека на nperneA. 

- Од 702 испитamuca који су 
посјawJИ љекара спецнјanи
C'I)' у последњих roдику дана, 

• Више од половине обољелих од заразних болести чине паци
јенти који с:у имали овчије богиње 
у ювјеurтају Ииcnпyra за nу (08чије боП1ње) - 336, од 

јавно здравље за мзpr мјесец cтpt:птококног ТОНЗИ1lорфа
Наводи се да је од заразних ринnrrиса (упале 'l11'a) :.. 80, 
болести обољела 561 особа, од вируса грипа - 75, С:кабијеа 
од чега је једна преминула од (шугс) - 33 и croмllЧlIОГ 8ИРУ
последица менИНJ1П1iСа. У из- са - 38, при чему је 80 одсто 
8јештају се иС"П\че да је највс- пацмјеlllU"а oбoљenо tтpOW.IIoг 
I\н број npкјављеЮfX обмио мјесеца. У том мјесецу је у 
уcnед peCtlНp3ТOpHНX инфеk- Никшнћу рсП1crpoван један 
ција (17.666) "даје број nв- смp'rnи cnyчај од последица 
цијеltата повеl\aн 3в 32 одсто Mtll1tн.nmtca. Ријеч је о пацк
у односу на фебруар. У извје- јеК1)' ааром 80 roдниа, који 
uпaју Ииституга се наводи није био вакцииисан nporn8 
да су, поред јавних установа, те инфекцнје и није имао по-
обо.ъenе прнјввљиeanе и при- датхе о ризнчllИМ фaкropима 
ватне кnннике и амбулакте. - пише у нзвјеurraју. 

преса _ у маfПY су пријав.љсна Њ Ииcтнтyra је саоnштeно 

- у МЗpry су, не рачунајуl\и 
грип и ресltираторне иифек
ције, домниирале респира
торне заразне болестн са 78 
rtpOueHIml, З8'П1N црнјеене 
заразие болести са 13,2 и па
разиruе са седам одсто. ОД 
сanмОИCJIе (стомачен инфек
ције) у ыаlПY је обољело пет 
грађаиа, док је рата вирусом 
заражеио 11 особа. Од полно 
преноснвкх балестн oбoљenе 
су чr:rnрн особе, и то по јед
на од хламидије и reииmлнкх 
бр3давнца. а двије од xenant
тиса Б. Од хenгnmtса А обо
ЉC1Ie су чr:rnри особе, ДОК је 
од ентqюколнтиса oбoљenо 
15 грађана - npeдочеио је у 

њих 39 сщсто иавело је да је на УЈ'УПио 18.302 обољсла. Ви- да је у то")' марта од респ"
преглед или другу эдравствену ше од половине обољелкх од paroplutX инфекцнја и гри
)'CIIyry чекало мање од He,!Ijeљy заразикх болести чиие паци- па обољепа 2.951 особа на 
дана, до.; је њих 5,8 одсто чека- LЈ~',_omo __ ~~;_'_"'.:...Н_"""' __ "'..;,.,_,_,-__ l_ОО_,ООО __ "",_,_о_,"_н_~ _______ ::::~ __ -----дь-' . 
по више од пола године - иllJlt:-

"ј, Нн"",""'" ХУМАНИТАРНА У ДДНИnОВГРАдУ 

нзвјеurrзју. 

Она је додма да око 46 одсто _ 

нспитаника сматра да се љека- Спортисти 
РН '''.0 ",woј'",нм, однО<' 
С поштоваљем и да разумљиво 

објашњавају њнхово здравствс
ностање. 

- Скоро 25 одсто испитаника 
је I188СЛО да llIра.вствеиа уста
нова uајбпижв ЊИХО8Ом мјеС1)' 
боравка "ије прнcтynачиа oc~ 
бама са нltaanндитeroм, што 
3Ј:IIIЧИ да сваки чenpnr гра

ђанин сматра да СУ особе са 
ннвanидIfТC"f()W на овај начин 
дискр ..... ииисане - рсклаје Ни.,,,"',,., 

Чланови Теквондо кnyбa и Данилов
град" и Алтернarnвиог Wlзнииарског y~

ружења "Ћyryк" оргвнизовanи су акциЈУ 
добровољног дааања крви у Дому здравља 
у Даниловграду. из завода за трансфузију 
саопштено је да је у ащнји учество8ЗJIО 
сжо 20 давалаца крви. 

- завод за трансфузију крен зaxJl3Љује 
организаторима и позива дpyrc дрyшrкне 

субјепе да I:IIНЧIIИМ ЗJm(вностимв.дOrtpи
месу npowоцијн добровољног дaвa1IlШП1I8 
креи и обезбјеђивању стабилних резерви 
oвor лијек.а, наводе у caonштeњу. АБ. 

" 


