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Струко

Приоритет

цине обмануо је јавност и
чланство најавом штрајкз ,
јер генерални штрајк може
да организује једино веhин

економски

развоЈ
ДННК Градског одбора
СП-а БањалуК8 Горан
Смп рекао је да Ье

к:зт,
речено
је
из
Министарстаа :щравља и со
цијалне зашгите Рс.
- ОтвореllИ смо за кон

СВИII кандидатнма ове

структивне разговоре са свим

партије tojи буду на JIJIC
Т8IIa на 01Цll1Юl изборн
lIа
приоритет бити
економски развој, при
влачење инвестиција ,
брига о радниlUlМа и оо
циј8JU\O УГРОJleНИII ста
lЮВIIИIIIDI3.

система Српске

eJtOHojtcJtOII

заснива на

pa:q. И резвојним пројс
lПИII8, пpивnaчeњу

- поручили

су из мииистарстаа и .дQЦали

да је Струковни синдикат до

робна

да доктор медипние, у зави

сности од тога у којој јавној
здраветвеној установи је за

љекара

ли одговор на зsx1јев и на
кнадне ургенције овог
СИlIДIЦ(ата за повеЬање пла

министарство нису достави

та. Због тога је, додали су,
донесена оцлука да се наста

ВIIY ПЛ81у QЦ око 1.260, а уку
пна примања око 1.390 км.
- Специјалисти у просје
ку имају основну плату од

окО 1.680 км, а укупна при
мања од ОКО 1.998 км, док
супспецијалисти имају осво
ВIIY плату QЦ око 1.820 км, а
укупна оримања у просјеку

од око

2.1 20

км

- наводе у

ви са припремама за ступање

просјечна основна плата м<>

у штрајк У грани дјелаnюcтн
болница и грани дјелаnюcтн

дицинске сестре износи око

мепюшнске и СТОМ8Талошке

705

праксе. (Срна)

министарству и додају да

км, а укупна просјечна
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•

размЈена
- Министар

Од 3,72 милиона
марака највише

спољне трговине и еко

новца лани је

НОNСIИХ односа БиХ
МИРКО Шаровиh и ми
инстар трroaине, 1)'РИЗИ8

и теneкомуинкација Ра
сим Љајиh заmучили су
да је лани остварена ре
корана робна разијена
дВије земље у износу оо
1.726 мнлијарцн евра.
из uнцмарије 8.'1IДe
Србије саопurreнo је да је
ИЭ8ОЭ Србије у БИХ изно
сно 1.210 llИJllljарцн евра.
док је из БиХ у Србнју
извезено робе У иэиосу оо
516 _ еара.
Љајиh и Шаровиh са
ГЛ8СИJIИ су се ~ је циљ
ДОСТИЗ8ње близу двије
lIилијарце евра робне
размје8е. (Тaнjyr)

.

медицинари,

Пронађена

arи:nmо на плате,

пarpeпшrnназа

нacraвy, казао Трбић
IIIIПIE: ДАНИ!ЕЛА croКAIIИЋ

danileJaS@glassrpske.oom
БАЊАЛУКА/ИCfOЧНО
САРАЈЕВО - из буuета
Ср"""" за pIЩ ј8IIIIИX универ
зитета ове

су

66,4

_

К\IЏIOjeвa

МИJIIDI8 км, а cy.цt

hи према

_

1110

l1II<IJ8М8 IЩjвише '1IIIuщjy"
МWЩВВCIUl, IIpИpQДИO-ма
тематвчкв в фИЈЮ]Офски

~ за орою_у в м,,"

HIЦIМeнт.

нecraла
старица

- Aиl)eлxa

МаЈаП (!ю). PIVJ)N из ~
гојка, а нвстањена у Би
јељини, lDја је нocraлa у
јој се

1)'

БIЮ CII8III траг. ПjX»IIIl)eнв
је у биjeJwtIEIDj бмниuи.
из Полицијске управе
Бијељина су laЗaПII ~ је
lDIIЩIIjcu CIIИJJI ПOCJJaJ'II
на мjc:cro .lP'ltlaja, lI8IDН
wro им је lIjIIjaвљeИJ да је
crapицa

:IJCIIIII1IJIII
НCCmНaJ: C11IPtЦI: IDIIIIUI
јн је пријавио њен син
МаЈЩ rюjи је 11)

lD8JI\ ym

JIIIII) је )V'Ie.

~ нero wro је DpIИI
bLи crapицa је IIOCЉI'ДЊII
oyr м)еиа У бнjeљин:IDм
D8p1y. (Araцtje)

ци

ДОК је дио пmpoшен
за набавку
хемикалија и других

Фа"ултет, док је најмаље
новца потребио Факултету
безбједпосиих наука R Фа

6111иJL....

JIII) све ЉJIЦe за

штраЈка

најскромнији &еэ&ј

Рекордна

l!mjrD

Бјековиh,

на сједиици Главног QЦ.
бора је констатоваЈЮ да Вла
да
РС
и
ресорно

послен, у просјеку има осно

из министарства HaBQЦe

болнице у Зворнику Горан

lIiIIIOO

11'.,.,...

_

•

чне податке у вези са платама

остварењу паprијсltог
шm.a ~ на пpr:iICТOjehим
изборима освоји 100.000
rnacaвa. (Ср!а)

БИJEJЬИIIA

РС једногласно је донио
оцлуку о формирању штрај
качког одбора, а за предсј<>
дника је изабран хирург

ктора медицине навео нет8

тнција И 0IВaP8ЊY paIIНИX
мјеста. он је IIWЮ ~ Ье
овај одбор IIOпринијети

БЕОГРАД

синдиката доктора медицине

•

партнерима чији је циљ уна

12. фебруар 2018. 7

мјесечна примања око 798
км.
Главни оцбор Струковног

Ништа о

пређење рада здравственог

:щравствених радника.

Селu је напомсН)'О да
се lIWJИI1IIa социјllJlllCfa

чenprвк, ац

ДОК1Ора МeдицiIНe

ски репрезентативни сииди

БAЉUYКA - Пpr.цф

,

МИНlК1iipClВОздравља РС о
потезима Сtpуковиоr ODIДIIКmI

вни СИlIДIЦ(ат ДOIТOpa Меди

rюнeдleља~

.

Показали су то подаци
универзитета у Бањaлynи и
ИСТОЧlЮм Сарајеву добијени
днјељењем ГQЦИШЊИX ра=а
фaкynтeта са бројем запосле

фaкyлrer је, oocnиjе мецици&
ског, други на списку "нај
СКУПЉИХ" ВИСОКОШКOJlСКИХ
установа Универзитета у
Бањалуци. )]џан ПМФ-а Го
ран Тpбиh истакао је да је ри
ј... о lIИCOJ<DlIIКL\OCКIJj раноои,
коју чини осам СЈУДИјСКИХ про
грама и у којој ради 145 зaro

гао бити још вehи.
Како су објаенили на
Универзитету у Бањалуци у
овој ГOЦИIIИ за рад ове устано
ве намијењена су 37,73 мили
она км.
за плате и lI8IIЩДt 0дЈЈ8
зи 98 QlICТO ~OIOOIX cptдcтa
ва - казали су у YнивepзиreIy у
Бањалуци.
Природно-математички

-

која је 0CIПI8Н у мар1)' IIpOIIIЖ
ГQЦИне, Предрага Ћераниhа
разоог је то wro су лаии имали
мањи број запослених и ету

3,72

милиона

3,26
Н,tjМAЊA lI3ДlWAЊA

-

се тиче осталих трошкова,

измиреии су из дијела ШКOIIа
рина и научноистраживачих

пројеката - казао је Трбиh.
Дрдао је да би ТРОlllКOви
када је ријеч о питању плата
ове гоцине IIOГПИ бкm виши У
оцносу на лани, јер планирају
да

запоcne четворо-петоро

асиcтeнzra.

7391I11
546.144

. mer

• Рударски факутer
• Шумарскн

1196.809

tWВEМ lI3ДlWAЊA

• Фttnoэoфcкн факутет
• Медицински факуnмт

3,19_

• ~ фal!fnмт

\34

2,81

1WМAft>A lI3ДlWAЊA

• Факуптer за ~IIIQILY и мetвџмeнт
• I.1aшннскн факутет

- С обзиром на то да се
ширимо, трошкови фaкyлrern
оое гоцине Ье CIIryJЮ бкm ве
hи - казао је Ћеpaниh.
Уииверзиreт У ИСТОЧlЮм
Сарајеву ове ГQЦИJe из ~eтa
]2,,67 _
-С

км.

обзиром на то да у
~eтy нема )Ц!()ЉI() !ЮВЦ8 за
све материјалне тpo!IIl<IJI!e, дно
обавеза фaкyлreти ~ из
влacт:иrnx средстава - казао је

Унивeraиreтa у Источоом са
рајеву Стею Пaшaдиh .
кад је у пигању ооа ВItCO
КОШКOllCка установа прошле

УНИВЕРЗИТЕТ ИСТОЧНО САРАЈЕВО

• Факуптer фIiэ.нror _

reтe.

вршилац дужности ректора

*Фа!.уnмт ~ нayra
ац 3,72 милиона марака
највише !ЮВЦ8 лани је OIИШJЮ
на плато, док је дно ooqюшеи
за набавку Ш!ИК3Jlнjа и других
nmpenштииа за наставу. Шro

дента у ацносу на друге факул

Српске на располагању има

3,82

рад два ~ ове ГQЦИ

тај иэнос би У ~ мо

ове внсокошxoncке установе)

УНИВЕРЗИТЕТ БАЊАЛУltA

3АПllAТЕИ
IWOIAДE
OДIWИ
98 одао НОВЦА

који зависе QЦ броја CI)IДCН811l,
C1)'дIIјских програма, те прос
ТO!IfИX и 1t:XИИЧЮIX )ОЮВ8. за

факултети најављују ширење,

Према ријечима декана

ШНIIX.

них и ангажованих радника,

не је из ~eтa РС ИЗlПIOјен 1,71
милион км више него гоцину
раније, а с обзиром на то да

са ЩЈУГе стране, најмање
тpommвa лаии на Унивqпиre1у у Бaн.aлyto! имао је ~
rern бe:i5jfдmcниx наука, којем
је за оpraнизoвaњe И8CIIIC би
ло оотребно '139.т марака.

н mopra

милион

гоцине највише ноопа OIИШJIO
је за потребе Филозофског,
Мrд!tпии:ког и Саoбpиhајоог
факултета. Међу првих пет
најскушъих, нашли су се и Љ
дaroшки фак)1mТ и Мyзичu
академија, док је најмање нов
ца, осим Фaкyлrera за прои
З80ДЊУ И менапмент. било
потребно Машинском и Фа
кyпreIy фюичJ<Dг васпитања и
соорга.

