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ВАЊА ЋАЛОВИЋ СдОПШТИЛА ДА ТИМ

ПАРТНЕРСТВА ОТВОРЕНИХ ВЛАДА ТРЕБА ТРАН
СФОРМИСАТИ ЗА ПРАЋЕЊЕ АКЦИОНОГ ПЛАНА
то

Повећање плата

partncti

nerstvu 7,.3
\и UpraVu?"

нико не помиње
• Буџетом није предвићено повећање плата за наставнике и професоре, а поред тога

имамо п р облем и са квалитетом наставног процеса, казао је посланик Срћан Перић
Буuст за сектор образоваља, иако увс
Ьан за 2016. I'ОДИIIУ, lIе третира !lajllehll
IlроБJlем у том сектору, а то су ниске Шiзте

и ква.IJИтет наставе, оцијењсно је на Од

бору за

Мј ере да доведу

годину, кој и м јс за образоllањс издвојесура, што је за око чстири
nроцснта lIише у односу на 2015.

110 140.000.000

д о ПрОМЈ ен а

Посланик

Транспарентност рада је услов за
враћање повјерења граћана у државну
управу, казао је први секретар Амбасаде
Француске

•

тим

Пар'ШСР

КОЈе

таргетираЈУ

КЉУЧЈlе

"ро

ства за О'пюрСILУ упра8У би,

блеме у држаllИ. ЛК!lеиат тре

након усвајаља Акционог пла

ба да буде lIа Кllалиreту а нс на

на, требало трансформисати у

KBalf'!'11'reТ}' мјера у Акционом
плану - закључила јс Ћаловић.

форум који би IIратио примје
Н)' мјера из ТОГ докумеlrrа. То
је јуче саОl lШТltЈlа Ваља Ћа

тима Партнерства за отворену

ловнh, Ю8рLIIНЗ ДИрсlaOрlща

у"ра8У Срђан КУСО8Щ наја

Мреже З3 iiфИРМ3IUtју HeВJI3ДIШШ' сектора (МАне) н 113-

IIИО је да бll IЈРИllрема конаЧIIС

lЏlOlНlJlНИ
нерству

извјсl1П3Ч О
ОТ80РСIIНХ

Парт

Yllpaвa.

Она је Ila јавној дебати ,Да ли
СМО I1ВРШСРИ У ПарШСРCl1l)'за

Координатор

ОператИВИОI'

ФормВЈ1НО

СМО

н:Н;ювао ЦСIIТВР за мониторинг
н ИC'I1>~нваl"С (ЦеМИ), иста
кла да се за npahcJЬc НМПЛС

одзив, али смо доБЮIИ корисне

МСllтаЦјlје ЛкациОЈIOГ Шlзна
I1рtщоручује да се успостави
НСк:! Врста наllионаJlНОГ фору

СУI'Сстијс. Надам сс да !1СМО у
11ОlIелјељак, 21. деllембра, кала

ма, који 1\е укључити ЦИ8ИЛllO
lr.pУUП80.

-

Црllа Љра је мала држа

ва 11 немамо миого људи којјl

смо заказали нарсдну сјеДНИlIУ

ОлсратИllliOГ тима, успјети да
тај посао привсдемо крају - ис
такао је KycollaIJ.
Први

секретар

ФРIIIЩУСКС у црној Гори Жа ll

Зато сматрам да би бюlO ра

од изазова Опюрсне управс
траllСJlареllТlIOСТ, која се ТlIЧС и
саме демокрarnје.
- AКlLliOI!II fUEal1 Франuу

тим да остане отворен и за уче

щhе Itpymx заИlIтсрееоваllИХ
субјеката. Влада треба да ИII
формишс 11 УКЉУ'l1l заинтере
c08alle државне аГСIЩllје и 'Iе

интсгриrery

услуга држаllllС упраllе. Траll

Сilарс"тност РllJlа је УСЈ!ОIl за

ВЛ3дIНl сектор и да ти састаtЩИ

враЬање повјереља гpa~aHa у
држаВIlУ Уllраву - подвукао јс

буду

011.

одржаваllИ

ТС.\1У

редовно

ИМIIЛСМСllтацнјс

01101

lIа

ЛКЦII-

[тана. Вllaдa и IL.I\ВИ!ШО

дpyцгrвo треба па се договоре

и кодизај!lирају улоl)' и струк
туру, М форум IlмајаСIIО ДСфll
Iшсаllе УЛОГС 11 ОШ'ОIЮР IIO СТИ И
обаасзе - lIавела је ЋалОВIII\.
Додала је да морају 110cтoja

Извршни

ДIIРСКТОр

ЦСII'I'ра

за дсмократију и људска права
(ЦЕдЕМ) IIClla}! КОIlРll1нща
казао је да је сарадња са [1'8Qaнима и ЦИВИЛlIИМ ссктором ва

жан аспект Партнсрства отво
рсИИХ IIЈlала.

-

Због тога је lIаЖIIО да ова

ти !I јаСIIО ДСфШШС8/Ш мсхаlШ
зми ОД('ОIIOР"ОСТII Наглашава

квих jaBIIIIX дебата буде што
ВIII1IС како бисмо могли да IIРУ

да у израду Акционог Iщана
треба да буде укључеllО цивил-

жимо

110 ДРУШТВО

борбе I'poТlIB коруПlщје

и да поступак буде

јана/Ј.

допрИIIОС

даљем

току

рсфОРМII, посебно у области

11

учс

СIIИ треба да имају адс

шћа l"Рађана у ДОIIОШСЉУ ОДЈIУ
ка. Нсопходно јс да критички

кватllС информације унапријсд.

еатсдамо досадашње ефекте

Ашща трсба да уложи lIа[1Оре у

Прllмјснс ове

-

ИllIIнијативс

у

JlОДИзању Сllијести код I'ј)ађана

свјстлу сагледаllИХ недостата

01 lаЈ1ЛIСРСТВУ OТBOpellНX упра
на. KJbY'lIlO lIитањс је да АКlШ

ка и IlpenllOCТН, ФОРМУЈIИШСМО
објеКТИВllе и мјсрљиве циље

ОIIИ IIлаll садржи мјере које ће
имати велики утицај, које ће

ве, чијем ОСТ8llрељу трсба да

заиста Д08ести до промјсна и

-

заједнички ДОПРИIIСССМО
опш'Гио јс 011.

-

Помоhl!ИК министра Ilросвјсте

КlitIНИЧ

КОI' цеитра у протекла 24 сата
рођеи е су четири бебе. У Ур
гентном цснтру прс глсдwlO јс
227 lIацијешrra од којих у ИН
тернистнчкој ам булантн, љих

у хирурш кој 64 и Ор'ю
псдској 45. У х ирурш кој саЮI
Урге нтнаг цситра одрађе н о је
14 иmерВС НWlја а lIа болнич1(0 л ије'l е љс IIримљено је 20
па циј е иата.
д.Б.

78,

01060-

да" Фищшовић рекао је да су задовољни
IIРСДЈlОженим буuстом, којl! ће ДОIlРНlшје
ТII lюбољшању услова у обрВЗ081111М уста
новама.

-

ПреДВliђено је неко IlOвећање плата

цента више
Посланин СНП Радосав НиwаеиЬ

ћсмо 11реко кре/Uпа 11 I'j)антова УJiОЖИТII у

нстражнначке пројскте и каГI8ЦИТСТС. CrllпеlЩllраhемо CТYllCflТC докторских етудија
у црној Гори 11 ИIIОСТР8lIСТВУ. ИЗ буuста јс

11 даљс

ри око lIoтnиеИlшља КОЛСКТI!ВНОГ УI'Окора,

који ће, надам се, lIа праВl1 IlаЧll11 Рllјсши

l'iс за IIЗГрадњу lIIюваl-Иllно-преДУЗСТIIИЧ

ког ItCllтpa ТеХ!Ю!ЮЛIIС у IIIIКШllhу бllТИ
И3lЩојеlЮ 805.000 сура - рСКЈlа јс ПреlIС8иh.
ГlОСЈlаllll1Щ ДФ

-

горсну анадеМИЈУ наука и УМЈетности

(ЦдНУ), те да Ј е свима. осим ТОЈ ИН
СТИТУЦИЈИ, пове ћан буџет за наредну
годину. Представнин Министарства

ВунићевиЬ на

зао је да су СХ ОдНО одлуци Вnаде из
2012. године опреДИјељена средства
за ЦАНУ.

JI!.IIIIC3Ba

01\11-

Кклс:шh

јеНИlЈа јс да програм СТРУЧflОI- ОСllособља1Ia!Ы1 у 90 одсто СJlучајеllа 'је омогућава

ЈС l јО више 1I08ца.

на з а о Је да Вn ада лоше третира Црно

финаНСИЈа Нинола

емо у НРСJ'QlIорима

са СНlIДllКВПIМ8, а при крају су 11 разгово

просвјстарима,

ти љихов CTaryc - рекао је ФИЈIНИОВI!h.
ПОСЈtallИК Љlбсралнс партије ЛllДрија
ПОI I О8иh IIстакаојс да сс IIС З llа да Ј111 ће 11
I«)ЛIlКО бити IlOlIchaHc IЏЈатс просвјCТIIIIМ
радницнма, као 11 да је crlOpт маРГИllаЈЈН
:к'8аЈl, иако IIИфрс I'ОВОРС да ћс бити О/l!Ю

За ЦАНУ ни

Радll се о среДСТlIима од таксе за гори

кандидатнма

да

стекну

IIр80

нраКТIIЧНО

во, која су опрсдијСЉС11а за IЈареДIlУ годи

Зltaње, нако се годишље троиlII

ну - рекао је Поповић .
Секретар МllIIнстарства lIаукс С~lиља~
Н8 ПреЛСВllh рсклајс даје буuеттог рсео
ра 2.740.000 еура и даје "встављеll тренд

на еура. Директорка директората за висо
ко образоваље Мубсра Курпсјовиh рекла
Ilолвзника

11

живања.

стаје на ТРЖИIJl'I)' рада.

7.000.000

милио

110-

да IIрсдста8ЉЗ с.\1јСРltlщу

Сl1ОД8вцима

Лоред тог Н08ца још

8,5

је да је ГIРО!'ј)ам З8llOСЛНО CBa~г ЧСТВРТОI

раста средстана која ее издаајају за истра

-

11

УllIIвеРЗlIтстима

шта

l,е)lО

ДБ.

сура

МИНИСТАР ЗДРАВЉА САОПШТИО ПОСЛАНИЦИМА ДА ЈЕ НАКОН ПРОТЕСТА У ОКТОБРУ
ПОМОЋ ЉЕКАРА ТРАЖИЛО
Министар здравља Буди~tllр

Шегрт казао је да Инетитут
за јавно здравље нема обавезу
и MOl)'hllOCTII да Itснитује хе
мијеКI\ еастав УIIотријебљеllllХ
ср<шстава lIа IIpGТeCТ1lMa ДФ 24.
октобра.

40

ГРАЂАНА

Немају тестове з а
•
хе МИЈ ске отр ове

011 је Ila 1II1тање ПОСЈlа

ника ЈеЈlllсавс КаЈlсзиh 1(011111(0

се панијсната обратнло за ље
карску liOмоћ 11 да лн је угвр

''Рађана. OJl којих један нришЩ
IIIIК IIOЛlII\llјс рекао јс Шеl'ЈП
Шеl,!>Т је након 11итања 110·
СЈIЗJlИ КЗ СНП-а l'aдOCIIBII lIи

ђено који је сузаВIIIl користнла
[IOЛНllнја, рекао да јс ИIIСТИТУГ
па основу закона

OJIroBopaH

за

прикуrut.aње и обраду података у
оБЈЈВСТН еаНЛСllltllја у здраliC1'ВУ,

шаlНlhа рекао да је уговор са

који ес ОДносс ШI K8IIp'I'aJIНC И 1'0дщuње здравеТllено-(,.'ТаТlIСТllчке

.,рнје истска зато што јс IIОII<IЦ
Оllредијсљеll за тс IlаМЈСllе по

113l1јештајс.

троШСII пријс 11II811ираНОI' рока,

-

вриваl'НИМ З[lотекама Р3СКllllУТ

у здравствсним устаНОII<Iма

који јс 6ио

у ПОДГОРIIЦII и ДPYГlIM ''Радови
ма за помоћ се обратило

-

68 I'j)з

3 1. децембра.

Према допису ФоIIJl.а од

14_

де!tсмбра измнреllе су elle до·
Сllјслс обаксзе према nриват,

ђ8lЈа, од којllХ 27 припадника
нмиције. У ICJlНничком неитру
Црие Горе збрниуго је 52 "Рађа
l1а од којих 26 прнпадllика по
лин.ијс (два ПllllllјСllта су бlша са
теiUКИМ тјелеСIIНМ nOllpeItaMa -

ним щотекама 11 сва nлаhаља се

реllJlllзују у рокоаима доспијсћа
Од 1. јаиуара до 31. октобра. у

OAIIOCY

један Ј'ј)3ђанин,јсдан ПРllПадннк
Ilмиције). У За80ДУ за хитну ме
ДИ[LIIНСКУ 1J0моћ зБРИIlУГО је 17

сз
В.Р.

Роћене четири бебе
1L0рОДИЈ I НЩГУ

IlIIje

"РСдвиђено за наставникс и llрофееоре.
Поред ТОЈ'3 имамо проблем са J(BВJlктeтoM
IlастаВIIИХ 11роцеса у који се 1111 улажс до
ВОЉllО - истакао је I1сриh.

Протести У Подгорици (архива)

на llСТИ lIериод

11pollUIC

ГОДН1Iе, број IIРОllисаНIIХ реце
патаје већ" за 6,15 одсто, а број
РСlIJlнзованих за 11,93 одсто, ItСтако је Шегр1:
Д,6

ЦАНУ ОБАВИО ИСТРАЖИВАЊА У ШКОЛАМА

Лоша настава о природним наукама

И З В Ј ЕШТАЈ И З К ЦЦГ

у

Припадницима МУП-а повећаЬе ее

Жак Фортс казао јс даје један

ске инсистира lIа

ЛеРllћ

I11lатс 18 ОДСТО, а ОВIIМ БУUе1'ОМ то

Амбасаде

се баllC 0811101 темама да бисмо
ФОРМllРаЈlИ неко 11080 тијело.
llионаШlИјс да се Оllсратиани
тим траНСфОРМИUlе у форум, с

Срђан

тек тада

кренули у овај посао. Акциони
плаll јс у фази шщрта, НаЈlра
IIIIЛН смо ј8ВПС li:онсултаuије,
'Ја којнма нисмо ИМВЈIИ ВСIIИКИ

OTвopeliy управу", коју је ОРЈ"В

ПОЗliТII811е

ОЦllјеllИО јс да је статус npocBjCТllllx рад
"нка свс гори, иако 90 одсто ередстава 113
буuета иде за Iшате.

всрзије АКЦИОIIОГ lшаиа чюба110 да буде приведена крају 21.
деuембра.

-

науку, КУJlТУРУ И СllOрт.

подржао НРСШIOГ закона о буucry за 2016.

•

ОI!СР2ПШНН

IJPOC8jcry,

ОдfЮр је rnаСОlIима алалајуhс гарнмтуре

Резултати ИСТ'ј)аЖlIваlbа

110-

пут пиСА И екстср"их IIР08је
ра показују да ltашн ученици

имају ннзак ниво знања у IIРИ
РОДним
на

наукама,

IIP"POJlIIHX

и

да

наста

наука у нашим

Ulколаманијс адеКВЗnlа, "аво
М се у саОl1luтe1ЬУ Црногор
ске академије Ilаука (ЦАНУ).

истражинању

ГНМllазијалаца тек lIа шестом .

ЦpIlC Горе, уочи добре странс

које је радИЈЈа та ИIIСТIIТУЈtија
као lIајЮlтсрссаllТlшјс "ред
мете издвојИJlИ страве језикс,
биологију н 1'СО"'Рафију, з као
ItajMall.c И l ггересаllТllе хемију,
физику ИllфОРМатнку.
- Матсм8ТНК3 је код осно
наца на чствртом мјссту, а код

ЦЛНУ Ilројсктом "Природнс

и изауОllе који стоје пред 113-

УЧСIIIIЦИ

еу

у

lIауке,

математика

11

инфор

маПIка у образОllllOМ систему

ЦрНС Горе" жели да "а OCIIOtlY
свсобуХВ!lТltс аllализе постојс
ћег стаља н аставс ПрllроДlIlIХ
наука,

математикс 11 инфор
MaТlIKc у оБРЗЗОlIlIОМ систему

ставом У ОIlИМ областима, са
ОПШТСl lоје из ЦЛНУ.
Како су појаснили, у IIpllOj
фази истраЖИВ8ња извршсно
је aHlCeТllpaњc У'lсника OCMOI'
и дсветог разреда, као и прна

три разреда ГИМIIIIЗllја.

д.6.

