~ четвртак, 9. фебруар 2017.

РЕГИОН И •

МАРКЕТИНГ

НАКОН НЕМИЛИХ СЦЕНА У тивту, НЕКОЛИКО НЕВЛАДИНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА ТРАЖИ ПООШТРАВАЊЕ КАЗНЕНИХ МЈЕРА
ТИВАТ · ПОВОДОМ прекј)"!е

Нису опасни
ве); власници

рашњих немил их сцена у Тм а

ту, Ј(ЗДЗ је на шеталнurry Пине

шrт6ул растргао ПУдrlИЦУ н ујео
за HOf)' д.вогодишњу .цјевојчи
цу, реаroвале су невладине ор

ганюзције "сПас", "Рука-ша
Лlt" и Удру,кење .,ПријlПељн
ЖltВО'Пlња П oдroРIЩЗ" , Они су

зпелОВЗЛ lt Н3 грађане да ПРИ
јаде СЛУЧВЈеве IlеОДГОВОРIЮГ
влаС НlIштва,

занемари ваља

3!lОС'ГаВЉања

живо1иња,

и

како

би II3ДllеЖJlе Иllстиryuиј е Morne
да предузм у потребне кораке. У
саопштењу се наводи да је ИН

цидент .roји се у уторак дoroдl'O
У ТIIII1)', У кo!tle је ВЛ8СН НЧКИ
пас повријеш!О дијeтt 11 ус мр
тнодруroг пса, унно страх међу
грађане, те да је у IIНl'3Њу свмо

еСкaIlзшtjа 0I10rз urro се већ де
ueНltjaM3 дoraђa у Црн ој Гори .
-Овај инцидент је, као и МИО

ги CJl IIЧIIН њему, узбуркао јав
НОСТ, а ми се нздамо да ће по

већarn одговорност грађана н
It3BeCnI IЈадлежие иистнтуције
на С !IРОllOђеље законом !lро!l И

CaHI!X мјера - наводи се у за

једничком саоп штељу Тајаие
Недиli, Милице Ћи..:аиовиli и
Драroјм Влаховиliм,

Драгоје ВлахО!!I!1I

113

пOДl'O

ричке НВО "П ријатељи живо
тиља" каже да случај у ТИ IJl)'

може б11ТИ покретач шlltшфrги-

• Добијамо информације да се на територији Црне Горе орга
низују борбе паса и то у више градова, па и у Подгорици. Иза
организације тих борби паса у неким случајевима стоје и поје
дини припадници Управе полиције, тврди Драгоје Влаховић
није подиrnо оmyжницу против

-Бнли смо свјеДОЦII да је ума

-Случ ај у ТИIJl)' је један у нн
зу немltЛИХ Aoral)aja 3601' којих

иј едног лица које држи опаснс
животнље. ОВ11 М путем апелу
је мо на државие ииституције да

треба да чекамо да иеко страда

смо доста пуга

реаговали код

КОtlачtlО почие да се примјење

ону. већ морам о да реагујем о

Иaдllежиих Iшституција. Увијек
смо доб иј али обсllаља да lIе ре

закои и да се Il00ШТре казнсне

11

мјере. У 3аК()I1У о доброб иns

аговати и да ће коиачно почетн
да се примјељује Закон о до.
бробlfШ ЖltВОТl1lьа. Међутим ,
то досад tш Юlд иије урађено.
Чак с мо више пута и подноси

животиља постоје КЗ311ене мје
ре које су нејасне. У случају

Mje~ да се то не би поновило.
Прије rl етиаест Aafla с мо им атr

IIC

за измјсис И строжије казие

не одредбе закона.

ли

11ријаве

против извјесиих

л иua, увијек је ПОЛlщија реа
roвала, али

тужнлаштво никад

.....~Т~~Тf.е~~~~.б"~Р.~.е""",јуч.

у притвору. На основу нрмвичне npијаее коју је npo1МB н.е

га пOкpet4Yn. 'ТИватсиа noJIицмја. основни дpжa5IИ тyжиnац
нвat1ифмнозао је дјеnо као ~ onште оnacнocти. Про

тив Елезовића су ~ 1'1)М}a8y noднијелн ~ЉИ дје

војчltЦе ноју је њeroв пас yrpк3aO. Пит6yn се нanaэи у аэилу
за нanyunette животиЊf у кавчу r,qje l'Ie no налory глаеиог
државног вeтepмнapc:кor инcneктopa 6иnt на nocмatpatby на

редних десет дана. По C8tМ ~ noнawaњa.
cyt.Iњa се да је пас трениран и мормшl'Ieм Ја борбе С ДPYI'МOI

"""".

ло страдала мал а ЦЈевојчиuа. Н е
као

што

хитно

се

ПООШТРИМО

смо 11мал11 случај да је неко ка
жљен· истиче Влах08ић, да су
се несасвјеСН11 власници паса

саГОllOpникЛ рема
рнјечнма
Впах08ића, у ОВОЈ НВО често
добнјају информације да у цр
ној Гори постоји нзвјестан број

ти . Сваки пас је потеllцијално

неМllле

с цеи е

по.

пут ове у ТИIJl)' се не би дес иле ,

лина који oдrajajy 11се за борбу.

1'Ie

унапријеf)ени эанон донијети услове за бољу ноктролу csмx
који се прихвате одговорности држање nc::a.
-Надамо се да. послије нeмwror дога!)аЈа у Тивту. граltани

нe1'le окретатм rnaвy од неодговорног вnасниwтвa рачунајући
да 1'Ie то пријавитм немо други. а да институције не?\е 0C'!1I'ти нијеме на наше молбе да се ноначно почне са нонтроли
сањем услова у којима anасмици држе псе. занемаривање.
борбе које ~ организују, мао и ocтane видове неодговорног
anасниwтвa - ПОРУЧИ11и су из НВО.

broj 06116 i 02117) i ~Iano 50 Sw.Mfl

tшna

81

I..IIКОna о

IЯn>\1>II'СОО o~igurunjc: Р>Ј.

о obllТlU pruva i SllUIdardima zdлIysr\"tne 7ЈШirс iz OOO\'tZnOjl zdПlYSl\"tооg Q$igunrn)lt 1.51. lisi RCG"
79.'05 i ..slllS1 СGи 18113).
• UmJb( о dbimu pra\1I i sral\dardima zdral'Slvc:no: za!iirt iz obaVl:znog zdПlv~rvtnOg 051gUn.IПЈа оо sekw!damom I
lercijarтюm n;V(lu џtra\'SII"I.'f!e щri1е ( •.51. lы CG~ Ьг. 18113).
• Pra~it!1ika о bW:im IIsloV1П11 u pogkdu standarda. IЮrmrlliva i ~ina osr,'1Irivanp рrпnamt 1.drзYSI'ene ~ile
pr..-ko i1:almloog Iimэ. OOkion Ш il.a1noog OOklonr {..sL lisr CG" broј IOIOВ i,.SL list CG" Ьгој 01(12).

I'nviJnika о Ы;"јт usklvima ; ~inu ОSivam'аП.ј3 odredenih PI1l\18 iz ooo\'e~oo!: zdra""'I"COOg oslj!uranja (•.51
lisr RCG"lwuj 69'06 ... .,51.1isr CGM broj 45108. 34115).
• Pгa\;lnika (1 krilcт(iut!lima za ш~о~јvanје ugoV(lГ/l о рrutдпјu zdra'"SIwnih usluga i natinu p\at$Jja
zdral'Slvrnih usluga (•.51. lјы CG" hroј 09111).
• I'rogпm:l Zdral'S11'CnC ~ilc u Сmoј GoП.
Ponudu na Ol'llj poLil' mogu podnijeri d.:Il'&()Ci ldra~"S[venib usluga koji nijcsu obubl"!!Cctti ()dlukom о пvel1
ldta'>11ffiih USЦ'lOOl'J..
РопшIe podoosc davaoci usluga plrolmkt anaromije i hi~ro\ogij e, za gravirасЮоо~.,е CmcGoтc.
Us1lщс 51: prut.ajU ро UpulU iшbпuюg doklora gino:kologll iIi 5peCijalisi~subsp«ijalisre sa bolniCkog niV(la ldrnl'Sl'"C~
шrirе. i1. US1aOO'1I nOOh\-ОСenih Odlukom о mrm l.dra\'Srvc:nih US1aoo\1l., као i U§Ц'lOOI" sa kојiщз 1'000 јmlt 7.Uk~~en
ugol'(/f.
Ut prija\lU 113 pozi\ rrЮi dO,lavrti:
1. Ijclr.'tljo: Mmistarsl\1Il<l"'I1p О ispunp,WtJU propisanih o~lcoya \1 pogk:d\l pl'05!ur.!. kadra i mcdicimk(1-rehniek~
opre~. za <!а\;юсе ~dl'll~"S\"enih ushзgll;
2. r.iШ'n.,е о registra.:ijiu Ccnrl1l1nOln fCglblru Pnl'rcdooll wdn (CRPS):
З. rjdntje о poreskoj regisrracUi· PIВ;
4. uvjo.'rtnjc I13dk!noll porcskog or8111\3 О irnUrenim port:Skim i оЬаl'tlзma ро osOOYU doрrioosз ~ SO(ijalnu
osigurnnjC. l1\kljuCno sa 30,09.20] 6, ~odine:
5. ООkщ 1.1 .m:Iicinski kadзr - diplcomc о ымnoј ~prtmr lјеЬт spcciplislelsubspecijalisrt ; mcdic:mske SCSIJ'C'
IСЬПјСarз: {u')en:njo: о РОlolеоот .sr1'llt11(lm ispilu i licenca Ljckarsk~ komore em., Gon:).
6. \'I>raJc doknz.c u skladu SIt ponudbcoom dokumcrrta~ijorrL
Do~ulТJ..'1\\8Cija pod [зl, 1 оо 5. rrroa da 00de OO~avljtM u originalu јН oo;jr:renom prqJ~.
OdMa о i1:ooru da\lIOC& \lsluga SIt kojиn. се $с zakljШ:iri ugОlЩ te sc: donijo:ii n:I QSOOV\I ~aj.1 Копtisјје 7.а
procjrnu i5РlщјеОО5li uslo,,, za 7,akljШ:i,'3П~ 0g<lVOI1l. Uskladu 51 7..11kooom о Wr.>''Si'·~rюm оsigUn.IПјu.
РопшIe na pozivre dc!S\U\'ljaju u roku оо 15 dana оо dana objavljr.11I1ja PO"lJ'1I·
Роnude "" podoose isј,фu~ivo па ponudbcnoj dukumm1!ICUt koja sc 1001<: pRllZI:li па weh uјщ ~'on& ;(3. zdra''Sl''~1!<I
o5lguraIUc) '" ".'" rl.ocg,l1'C.
u ponudije оЬа'1:ZIЮ prilotl1i S'1: dokaze i рпlogc MlOOcnc u !Юпl!dЬс:rюј dоkumenrзсiji.
Ponllda u Ро1рјmoј юmu $с OOs[aI·tja ~oo јlј рrqюrut~rюm PQSlom \1 zarщтсrюј ko,"tt1i м вdresu: ЮND l.л
ZDRЛVSТVЕNО OSЮ\ 'RАNЈГо CRNE C.ORE. yL Vaka Durovil!a ьь 111000 PodgorМ:a. sa nazмkom: •.РопшIa na
рщiv 1..1/.1.1klјОСi\lШјс ugO\'QfD".

list

и појСДI1НИ припадНИUII Управе
110mщнје. Узгајаље опасних па

са за борбу се мора нскоријСIШ
оrlЗсан, аЈl11 је

ollacaH

због тога

јер га сзм в.~асник IlЗJlреснра

за ТО. У сваком другом случај у,
свакн пас је доброllудан и не

ће HI1Koгa иanаCnI . 3иач и није
проблем у псимз веll у влаСIШ,
ЦИ!>l3. ШТО прије се мора l1о.
јачати коктрола, ypaд1fТ1l база

података, свн пси 11 они који су
влас инштву и лутarшuе морају
бнти ЧIШОll3l1и.lедl1НО тако мо.
жсмо Рllјешити тај проблем. То

смо све предложили З3!>1јениuи

чн И обсћаља али ништа иије
урађеио. Надамо се да lIе овај

мннистра пољопр ивреде. Доста
пуга смо добијали Л llјепе pllje·

Тllче ВлахОВI1I1 .

zdral.I'1:Mm osigUПU1ју (,.SL Ii;;( CG"
bmj 70.'05),

hroј

пут конзчно иеUfТO урадити- и с

-

ж.к. д.о.

1W16 ; (2117) i tlan:l 50 SI1I(U\1l. I·ond . ....

RCGИ

FOND ZA ZDRA VSTV[NO OSIG URANJE CRNE GORE

Fond~ ZII

(..31. lisr CG- Ьг. 01116 i 02117).
('51, tisl CG" Ьг. 06116 i 02117).

Icl: 020404 168; 020 404 170; 020 404147,

истнче

Недиl'l, Ђинаноемћ и Вмховиl'I су поручили да вјерују да

broј

оо

паса·

Граћани да пријаве неодговорне

о zdl1l>Я\'enomosigunmju

Blite inrorma.:ijc

организују борбе паса 1\ то у
Вllше rpaдoвa, па н у Подroрн

Шi . И за ор!"3низзцrlје тих борбн
паса у неЮIМ случајСВ 1IМ3 стоје

Predmcr PQЮ'а,Је dosLa\·ljan.,e ропшla za W:ljUi!J\1II\je Ug<lЩI1l О pnU.anJU ldr:i.'Srvcniћ IМJuga paroJo§ke 8/Ш10miје i
hiSlolog!ie u 2017.з00јni. 7.1 IМluge koje nc rnogu obe7.bijedi\i оо\-аох; 7M\I$Ivcnih IМluga llooh\"3kni Odlukom о
nvdi t.drtIvslvrnih usrano'1I (•.sL li51 CG"br. 37/ 16). u $l;.1adu $а odn:dbama:

•

-Чак доб ијамо информације
да се на територији Црн е Горе

наш

JAVNI POZIV

ОldтаVSћ"tOOј шшi

законске

вачиицам а

LII doSlavljallje !Юlluda ntdј zakljuCi,Wtja ugO\l1)~O pru1эпju wl1l'"s[''C11ih usJuga patolo~k~ an4юmiјС' i hisl0los~ u
2017.gooini!i8 ОО'lIOCirnв WI1lYSIVCIM usluJtll k.oji nijcsu obuh....rnu OtI1ukЩПII =li ldravs\vel)jћ. USl1100'1I

Zak\ll1a
Zakon:l
Un:dbc

реги

кон, то му се толериш е. Због

ирисије

•
•
•

у

састанак у Мrшистарству ПOJЬQ

:oIa MOOI"ll

CG~

дсшавало

такв их грешак.а у закону инје·

пут прекршн за·

FOND ZA ZDRA VSTVENO OSIGURANJE CRNE GORE
Na ОSПCI''Џ llana 82 Zakona о .uba~'$N~1I) osoguraroju (..51. lisr
Wr.>,.r",,>o Q$igun.IП~ {..51. list RСGи broJ 7(105).

•

rlр ивреде од којнх смо тражИЛ11
риroрозну контролу у )'Згај ll

да неко пр!!и

кажљаван и ,

на Пннама у;ео за нory Д8ОГОдншњу ~ееоj'lицу. камо Њf
му мајку и УСМРП!О мањег пса, камо сазнајемо није задржан

•

иp~иjc

JAVNI POZIV
IluSl8"ganje роnuда ТIIдj zakljufi>'ilnp uguvoТII я i>poruCio<:inl;l med..,in."'(>-I~hiOCkih роmag:.Ш la 2017. gooinu ~ojj
nijesu ubuh,-ntcni ().iIIIkom о IТIR:ti 1draVSlvcnih usrаrю\1L
РшЈn-':l РО1ј\.. .,е dosIav!i>rnjC' ponuд~ 1.11 zaL~u6VЭПF ugO\"\I11I о isporuei m<.-di<I""kо·tеhniЩh [IOm:lg:lШ os;gutal)im
lјсјrпa '.10 2017. sodinu. 17",,--<111 Fonda za l.drovsr,"t'tЮ оsigUЛU1F Сmo: Gor~; i!.po~iЬсз ,rм;dicffio-tchn~kih pon ... gola
knji nijcsu obuhl'3C!eni OdJukomo nln:1i ldra"SL\cnih yStaoova (..5]. lisl са" Ьг. Ј711 6\. у skladu sa odtroOOmlt:
• lakona п ~dra\"S11'cMj Wli'i (,.SI. l.isl CG" br 0)'16 i 02/(7),
, laknl1ll 02dral'511cnom o.iguranju (-!iI li5r CG" br 06116 i (2117).
• Zakon о medicir<lkim sмlstvima ("51. lisI RCG" м. 79ј{» i _<;I.I;'r cr;" Ьг, S3100 i 4011] 1.
• Pгa"ilnik& О kriierijumimв 1.11 zak~~;,.. nje ugo"0>1I О pru!imju zdrg''SI'1:nih usluga i пОСi"'t рЫnп}:l zdn>vst\'cnih
u"lu~. 1-';1. 1;';1 СО" hroј OO ·III.
• I'rnl'ilnika о OSl\.. rivanju J1f!IVn "" 1)1Cdw.:~k(>-lchn~ka pomo.lfJlla (•.sL 1;>1 C(i~ м. 82, 16).
• Progrnma Idro'~I'CnC 1.n!1irc u Сmnј G<m..
Р/lПшk SI: podno";џI isporuku:
• ~пЉ pomag.b.
• Tirlolchniekih РОПIIIgаlа.
• Shз~пih pomagab 1pomogalR 1,11 ОП"Ю!lutavanј: glasnog gO'O~.
• f'omag,:lla '1 dlSanjc;
• Pomag~1a k.od ~ bo"~j.
l>Ii>.e дс(","",пјЬ IЉlom medk:u-.;i:О_lсlшttkih рошаgalи која ~1lI1 >:I!la,ni d~, J'rn,i1nik" п (ЩI.. ril'аОЈU prava па
medicinsko·t~tm~ka pomaplo. ( ..5l !iSr СGИ br. 821161. (/r.oo у Liste mcdicins.ku Ictmi.:kiћ POnUg:lla 71 koJo1J'1' upuёcn
ja"nl poniv sa сјјсnamo i obrasci 1.1 dos\avgarUe ron"de IOOgu $е рl'I;Щ<:li sa ,,",јја Fonda; "'.,.." (юсg,,,,". n;I link~
\l еdk;ПЈkо-l(h8~,,", rю .... g.Ь - prij • • a па јр\' пl po:r.i, )
Na poliv mogu da SI: D'ija'''' ?... inr~'1Il)i ispo~iuci mcdic:insko-rеhпiekiЛ pom:ogala. OЯIQI'IIпi i u1'l1anil'ul1,ni 11 <J;L>du
'l:lLUkot>o111. којј uz priјаl'Џ rn:ba да oosla'"C:
1 rjt.-kn.,e п I'<'g;"t""'ђi u Cmlratnom rcg;"tru pravnih subjckBI~:
2. rjdcnjc <> i!;punja'''''ju 11<10\'11 до oba.vljanje djeblOO~ri od coo!ctn/)g n~зn.o ~" ;"pnruti<',:c rn..-dм;inskо·tсhп~kih
l1I

poll1llg.la.
3. l]C!.enje 1.) upbu u I'<'g6rllr 1а promc:r па таlo mcdicinskim
!jckovc i rrediciљka srcdSl\1;t СО (СЛ] ,IМ S):

4.
5.

srWяvm.

ilj

рпјаvэ

1.1 upiol u n:gi<lзr~od

Лg~.,...,ijt п

rjclcnЈС О poг~oj

rcgisrr'lIC,ji· I'JI!;
porcsk<>g <>rgana <> Щniremm ро~iш ; оt.Ш:nlТlll ро (>SIЮI'Џ (\ор""","" ';Ј. юeiiaью
{>~iгural,.e. zak~utnu SII 30.09.2016. godiм;
6. dckazc о kad'1.HI'plome п Sll1.Itt>Oj osposoьц"nO>1i]Ј'! pru'.IOnje IlsluJPI;
7. popunjmi obruc:i - ilja"c да Се,
_ mcdicinsko K-tmttka p"I11agala isporuCi\'3ti u roku оо 30 d.,nв оо Шn:l prcUl;'11;1,1j;I [I01\·fIk о odobn:nju ""ba'ke
1"III,"gз];', " l3 pomagllb kQja ј.(' i7n1duju ро mjcгi, u ro.'" оо 6(1 ....113 оо dana preu,in,"'tia pot\тd~ ud $lr~nc
isp/>rutio<a.
_ da се POJnllgllla i.<роruCilЋII РО cjetl~n'I;7 Cjen<)\'nika Fon& u 21J1 7. gooit1U.
_ du се роПIIIg.1o isporuCI111li оо ПIIIlсr\iВla; kaЛlklеmli/cа u sklodu sa LisIОП1 POnl:>iЏ>bo.
_ da се рrШ:Iri u,lugc l' OSIt1<..~3SOVIIQm mdnnm \тem:I!U'
• да ~~ obe/bijed;\, mЮl'ml1itku p<XIliku u , kшdu 54\ polrroama IS ~·оrxhl.
DokumenlI>C\jo pod IК, 1 оо 6. Ircba da ЬООе ooSlal·!j..."t1:l u anjlll\D.lu iIi Ulј..-n:rюm [>II.'P"'u. ~ ahrllsci pod Ь, . 7 - II}М'
ООSl~,lјајо s(' iskUutil"O 1\;1 ohrll;c;ma preuЦli", sa IIIII'tdcMglink.. i In'-I:>u оо budu porpisan; i о\јст<", od o~Ip~(1"QG In
~Ijcn,njo.: mкJk};n<)g

С'Ј">~iocа.

Pooode l1li ро7;" '" do~la,ljDJu u rnkY od !S dalJll ОЈ rol\3 "bjllУђј\'3nја [107;''3 у lal''(ј",шn1 k(\IСr\Щl~' "" ndr,~ : Fnnd:nl
ldrn''SII'L'"'' ~gurnnjc Crnc Gurt. Podgorio;a. уl, Vl1ka Durov;ca ЬЬ. '" ",,""'~"I)t ~Рnшkln II.1J'11"1 po~" ~a POmi1S'1O
nc:ol\lLТIIli".

"'~porpll"" ј 1"'bl:щОl""'~ne ропщЈе м: ,......'" ПIZIIIII,ral;.

QJluka u uboru "poru~ioca mediciм\;мсмtt~;h pomagab sa I<oј""" I:е sc ak~ili u~o,'or се s<: OOnijcli гш О>rЮ'"
i;cvjt..~зја Kon;j,l!jo 111 """"јсоо L,р.ш.Jeno>ti uslol'a г... zU]ju~r.'аПјс uGo'''r.!. u <kL>du '" ZakQnom о ~dral.,II\.'OOm
o~iyuranju. koja fc bi!i 1Iu,la,ljo,na ponll4atima.
ВJik

inlomlllc!jo n:llcl' 020 -Ю-I 167: 020 4()4 170: 020 404 147

_.

