
~ сриједа. 26. октобар 2016. 

МОНТЕФАРМ ЗАПОЧЕО ИСПОРУКУ ДОЗА ЗА 
ИМУНИЗАЦИЈУ ПРОТИВ СЕЗОНСКОГ ВИРУСА 

с 
• 

вакцинаЦИЈа 

против грипа 
• 8акцинација против сезонског грипа посебно 
се препоручује особама старијим ОД 65 година, 
хроничним 60лесницима, затим особама осла-
6љеног имунитета и лицима изложеним пове
ћаном ризику ОД инфенције у оквиру Зднимања, 
наводе из Дома здравља 

BHцкнauнja IIР011l8 сезон
CICDГ I1IHII8 У Дому ]ДЈ)а8ЉЭ 
ПlЩl"Opнца почс:Ье у сријсду, 
26. окroбра, саопштено је из 
те установе. из ЛлотеlCЗрске 
устаноее Монтефарм сао"
Ш'\"еНО је да су прскјуче ди
стрибуиране дозе 8alЩИнв У 
Подroрици, јуче ICOМJ'Lllt'ПIОМ 
ПРНIoIорју, а наредних дана ће 
бити днстрнбунране ННКШН
!lу, Бијелом ПаљУ. Пљев.љН
ма. l>epaнaMa. Монтефарм је 
ПУП:М тендера кабавНQ 18.790 
доза В3XWfHB 311 ову се:юну ви
руса грк", '!нјаје вриједност 
48.000 еура. 

- за muни град Је опрс
днj~o 6.400 доза, urтo је 
довољна J[QjIичнна за све fl'Э.

ђанс: JroјНМ8 се препоручује да 
приме вar;цину пpom:в rJlIШа. 

С,к грађани који имају ннди
xauију, односно пО1Ј!ебу да 
npные 8IOO.lНкy, треба да се 
јаве у Дом 3ЩШЉ8 Пoдropк
ца изабраном доктору )(од 10-
јег су реntстрован.н Н зataIX)' 
вакцннацију, јер 8АЩину не 
смију да пркые особе које у 
тpellyncy &aIC11Нllације и .. ају 
П08ншеllУ тe .. neparypy кпн 

неко акутно обољен.с:, истичу 
из Монтефарма. 
из Дома 3ЩШЉ8 истичу 

да he грађани који нијесу по
кpenlH КПН из лругих :шрав

CТIICних разлога нијесу у ыо
'Уhнocrn да дођу у амбynaн-ry 
бити, преко Јединице за па
тронажу. вакцннисани код ку

I\е уз пре!ХОДНО заказиваље. 

- Вакцинација протиа се
ЗОНСЮ:>Г Il'ипа посебно се пре
поручује особама старијим од 
65 roдина, хроничним боле
СННЦНма, з.гим особама ос.ла
бљеНОГ нмунитета И пицима 
И1l!ожеНИN повећаном ризику 
од инфекције у оквиру эа.ни
ыања, као што је медиuинско 
особље, а могу да је приме н 
.цјеца старија од шест ыјесе
ци, наводе lf3 Дома здравља. 

У прошлој сезонн Il'нпа, 
која је трајала од фебруара до 
маја ове године, од комЛIЖ
J:8.ЦII.ja тог внруса преминуло 
десет особа, о.д чега троје ма
пољетиих пацијената са хро-
ничнкм обољеи.кма... У сс:юин 
Il'Hna, која је трајала ретрд
них Чe11lРН мјессца, Инcтmyт 
за јавио l!IPlI8Љe лабopar9Jlиј
ски је утврдио npHC)'crвo.)"pH
па типа А н Б kOД 219 ое'оба, 
до!( је вenмки број oбoљenих 
регистроВIUI са симптомима 

вкруса. 

д.Б. 

ПОВОДИ 15 
ПОДАЦИ УНИЦЕФА ПОКАЗУЈУ СЛАБЕ МОГУЋНОСТИ 

ЗА МЛАДЕ НАКОН ЗАВРШЕТКА ОБРАЗОВАЊА 

Без посла ,О 
одсто особа са 

средњом школом 
• Само 35 одсто младих уписало је факултет у академској 2014/2015. години. док тек сва
ка четврта особа заврши тај ниво образовања. рекао је шеф Уницефа за ЦРНУ Гору Перкс 
• Стопа незапослености младих са средњом школом двоструно је већа од опште неза
послености у држави. казао је Вељко Томић из Министарства просвјете 

ПpeNВ ПoдlЩ.ИW.l Унице-
фа, эбor израженнх про

б.1еN3 у обра:ювН()f,j систему У 
ЦрНОЈ Гори СЖО 40 одсто NJlадкх 
са заврщенON CPeДЊON ШICI),!}QN 

нема зanослеtьe. шеф пред
ставииurтва Ункцефа за Црну 
Гору Бtнuа",.н ПtРI« казао је 
на представљаљу пилот НlIИЦМ

јативе "nриликс·, да је незало
сленQCТ младих са завршеноы 

средњом ШКОЈ10N Н факултетом 
велики проблем. Сматра да је 
1l0011XQДН0 да се представници 

образовног СИСТСN3 И завода 
3з З8110шљавање внше ангажу

ју већ У току средњоШХОЈ1СКОГ 
обраэовања.. К8Ю:> би се унапри
jeднna сарадња и отворио вehи 
број радних мјеста. Перкс обја
шњааа да је циљ npojek31Ћ да се 
повежу образовне инcтиryције 
и ПOCnQД8JIЦМ . 

.. 

за касније 3аЛослење, pe~ 
Перкс. 

Ученици на 
прекретници -- ..........мt ГtмlUМje .~ 

~·c...""'I. 
.... peкna је да је ,.oieкaт 
y ..... 1IiIIКiIН И~ 
llIIOIЩe моји tOI4IjY npo6neм 
ДI ДOНeCI oдnyиy о об9а-
3OIНOW npo6кny М 3IНММa
Ib)' које t\t . им- OМOrYI\МТМ 

""",""",,". 
- многи од нас ,.. од

naocoм кад l"1PIIPeДНММiI 

"""""""" сооју -м paJММCIИmI 'IOМt нcenи 

да се -. у мcмвcny. 0.0 
је :::::.l NМ8O
'у јер од 
њera 38СМ .... ,..6и

tМ~J~. 
~je '-", . ..... - Незапослеиих Мn8ДНX са 

средњим обраэовањсw узра
ста до 19 година је 38 проце
иата, uno npeдcтaв.љa юаэов 
за ваше кнcnrryuије. Само 35 
оДСТО NЛ8ДНХ је упиcanо фа-
xy.nтeт у аплемсхој 201 412015. 
roдmm, до.:; тек с83Ј(3 четарта 

особа заврши тај ииво обраэо
ваља. Према иашнм ПОД81.(ММа, 

70 одсто NJl8дИХ нзхон средље 
шхоле посао 1Р3ЖН ~ од ro-
дину. Подаци указују на чиtt.e
ницу да бн требало вишс радн. 
114 на томе да се поправе шансе 
33 запослен.с: адanесцената н 

младих са завршеиом сред. 

њом ШКQlJOt.I. Ова НllИцијати. L. ___________________ .... ва омогућиће адonеСllентима 

- На овај начин будyhи рад
ници мoI\и ће да нсшrтaју сн
-туацнју у привреди, Н3Ја)н urro 
У IФНТРОШlсаноtol окружењу у 

IФНачном поставе себи профе
снонanне циљеве ТQIФМ обра
зоваља. Овај пилот ПРОll'ам 
бнl\е пажљиво пpa1Iсн kЗJ(() 
би се ttијениnа његова ефика
сност 11 njелотворност. Накои 
што се завршн пројекаг обја
BнheNO информације до mјих 
сыо дошлн ТOIr.ON СПРОfЮђења 
пројекта. HacтojaheNo да мла
ДИ'" људима у Црној Гори пру
жм.мо l1a:tpшК)' lФја је важна 

Генерал"н директор за ол
иrre, средње, стр)'ЧIIО И обра
зоваље одраслИХ у Министар
ству просвјете IkrIolCO Томиfi 
казао је да је cтpm:rмja Владе 
да до 2020. roднlle УНlUlриједн 
средње СТРУЧIIO образоваље. 
он је рекао да ће радити на 110-
6ољшању mмназнјсlФГ обра
зоваЊ3, Кр03 налредак наставе 

н Нllфp&C1)'kТ)'J)e. 

запослености у лржаан . за иас 
је вemoIa важно средље образо-
вање, односио lIоложај wnaдиx 
узраста од 15 до 19 roдина., 
IФЈИ су o6yx.вaI\ени МНКЦНЈа
rn80N Ункцефа. циљ нам је да 
ONoryI\имо лакшу транзицију 
младих ю средњег обpaэQ88-
ња на трJl:lfllПe рада, КaJ(I) би 
се смаљио број незапослених . 
Од 28.000 срењошхолаца у 
Цриој Гори, стручио се обра
зује 60 одсто ученика за лакше 
З8Послен.с: HatCOH ШКOJIовања. 

задатак Мннистарства IlPO
свјете је да обезбиједн услове 
н да сарађује са послодавцима., 
КaJ(I) би се омоryt\нло М1IaдllM 
људима да нађу посао. Поред 
cpeдњer обраэовања, р3ДИмо 
Ilа повећаљу обухвата .цjelle 
предшlCOЛСКИМ образовањем, 
КaJ(I) би У што ранијем )'3расту 
почели са учен.с:м. Настави
ћемо са модернизацијом на
ставних nporpaыa и усклamrrн 

ynиску nanнтнху са тржиштем 

рада, рекао је ТомиI\. 

ИЗВЈЕШТАЈ ИЗ КЦЦГ 

РоЬено 1 З беба 
У Клиничком цeкrpy цр

не Горе у протекла 24 СIП8 
рођено је 13 беба. У Ургект
НО,. цeкrpy збринуто је 280 
пацмЈенarэ., од којих у иктер
нистмчкој а.чбynактм 107, у 

хнрурUlкој 78 и У ортопедској 
49. У ХИРУРШlФј сали Ургект
иог цектра одрађено је девет 
интервекција, а на 6олННЧIФ 
лијечен.с: примљено је шест 
пauијената. Д.Б. 

из 'Iнтaвe Црне Горе да посјете 
110 трн компаннје из ра1l!ИЧН· 
тих привреднНХ .цјелатностм у 
lФјима I\е имати jeДНQII,Нe8HO 
искуство на рaдllOм мјеС1)', ис
такао је Перке. 
CNaтpa је важно да се сред

ЊOWКОЈ1ци кроз учешће у про
гра.чу упознају са послодав
цима и љиховим очекиваља 

у norn~ образоваља и прак
nNНИХ ВЈештмна. 

- Croпа нeзanосленocrn 
ыладнх са CpeдњoN ШКОЈ10!l( 

.цвоструко Је вdla од опwтe не- АБ. 

ПОЧИЊЕ МАНИФЕСТАЦИЈА О ЗДРАВСТВЕНИМ 
МОГУЋНОСТИМд СИСТЕМА РЕКТОРКА УЦГ РдЗГОВАРдПА СА ПРЕдСТАВНИКОМ УАЕ 

Сајам медицине са Сарадња студената И\ 
стручним ПИТlњима научника са Арапи 
Сајам lfCAIIИRЦC O.aPaIk се 

дeкnt пут у ПOJU'OPllЦИ. о.д 
27. до 29. 0«ТОБРа, У OP8НID8-
цији 'IICOПIICI "мtAИDП",.)'] 
пощкпу MКНIICТIpCТUI эqa
аља, на ком I\e )"ICC11I08IТИ 
љeupи • устаиО8е ID ДPDIIe 

И ИIIOCТJI8IfC1IL ИЈ МeюIaлa 
Је CaOJ1ID"mIO JI8 !w: )'3 пwqxшcy 
CТJIY'DOOI.I)'ТOPIItS о&&.;тн ~ 
дкцине 11 фlpмaцнје ииформв
CIJ1I ~ О WIIOПDI 3III'Uj
IIJIМ цpucnc .... тсмама. 

- у3 )"IOIIIk • C1JIY'IIIY по
lItOtI на.Ј........;.х учес:нва у 
систему . qPIIOf.... ~ 
стаа, ......... CrP)"IIIIDI ..... 

.,...... - QIIIaP . ---= .... 18 ....... IIpe ....... "10-

Тџ ГQIDIRC У ._ји 
Мc.uпua. УЈ IJQIPIDY • )"'IC
wbe нај:sиaujавјмх yчeauu;a 
цpuc11ICIfOf. WCШИЦiIIICIOJГ и 

~oaropo.
ка. су че:пч- ~aмca схупа ва 
IXIJ .... је орос.JC'lИO ор 8ifIDO
I8l1O ош 80 CtpyЧIIИI. .I:IPQВ8-
.. R OID SO iDf'8II""'" пре
....-8QIIja lOjC СУ . .. J*I.IDIIY QII 

C1J'Y'IiIIIX ~ •• " lI:IIIIIje
аенс. OПIIП"OJ JВIIOC1II,-
У C«IПUПеа.у. 

АБ. 

Peкropкa Униаерзктeт1l 
Црне Горе (УЦГ) РадМNЛ8 
8ojв.oдJlb разговарала је са 
дирекroроhl Центра за стра· 
тешке студије и НСТРЗЖИIl8· 
ље УједињенН'Х АР8llСКИХ 
Емнрата Џ.ам8JIОМ ал Су •• 
lШ.ј~". О Nоryћностима са
рад.ње двију инстмryцнја_ из 
РекroрiП8 је саопштено да 
бн capwvьa подразумнјевала 
размјену студената и учешћс: 
домal\их научннка н нстражм
вача у раду Центра за cтpare. 

шке cryдмje и истражиаање 
УАЕ. 

- Су_ у Р''''''Р''У УЦ!" 

ИСlФришћсн је И за презеи
тацију kЊИге Ал Суаидија 
.. The mirage", шја је lIастала 
као исказ његовог потеда 

на политику ИСЛЗNа и бо(>-
бу против тероризма. ОН Је 
казао да је послwrа IIOPyкa 
толеранцнје н npнxвaraњa 
других, а то је управо циљ 
књнге. ПреNа н.с:говнм рије-
чима., потребио је почC11t од 
образовних установа у којИ!lolа 
дјеца треба да се подучавају 
толеранuији н npмхватању 
разлкчитостн. Kњкra, шју је 
данас noкnонио професорн
ма и студеНПUlа YЦr, бави се 

истражмаањеN ОВОГ пробле
ма са nолиткчmг, мдеnowЈСОГ, 

кyлrypoлошlCOC, релнrиозиог 

н социјалног acnelCТ8, nрате-
ћи историју овог фс:нowена, 
наводе у саопшreњу. Аб. 


