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21. ИНТЕРНЕТ ЛИТИЈЕ ПОРУЧИО

68 ДАНА ОД ПОЈАВЕ ПРВОГ СЛУЧАЈА ЦРНА ГОРА И ЗВАНИЧНО ДРЖАВА БЕЗ КОРОНЕ

Нема више

06

Jlих

од опаког вируса
Игор Балабан

Црква неће бити

Од јучерашњег пресјека стања лабораторије ИЈЗЦГ анализирале су
није било нових спучајева инфекције Ковид-19

•

Црна Гора од јуче је једина
држава у Европн која званнч·
нонема ниједног грађанина
који је позитиван на вирус
корона. КОВИД·19. Како је са·

слушкиња власти

140 узорка мећу којима
гдје је цијели град био затво
реН и проглашен за карантин

и то у вријеме римокатолич

ког Ускрса. Највише обоље
лих било јеу Подгорици. али

Цетињски парох Иroр Ва

коментарише поједине наводе

општено из Институтазајав'

град јеусуш1'ИНИ функцио

nабаа оцијенио је да ниједна

но здравље (и]ЗЦIj ..након 68

нисао.

Србија, ни Русија или Амери

дајеЦрквауспрези са машћ.у,
Балабан је истакао да то није
тачно. као што није иС'ТИнада

ка не могу бити Iјечне ако не

се Jlитмјама и причом о вјери

теже Царству небескОМ. он )е
на 21. интернет литији оције

покушава скренути пажња са

случаја. Црна Гора је треиут
но6езобољелкхОДКОВида'19.
- Од јучерашњег пресјека

економских и ссщмјалккх тема.

стањалабораторије И]зцг су

ино да смо Cl\И апсолутно про

- Акоје неко кренуодамени

завршиле анализу 140узора'

лазни, а вјечма је само оно што

запали кућ.у, онда немој да се

ка међу којима није било но·

но је да маске треба да иосе

кдесаБогом.
- ЦрIW. је }еднна која је пqг.

љути ако ја идем да је угасим.
Наљудском јенкаоу да се тру'
димо да зашткткмооно ШТО је

вих случајева инфекције Ко

само они који су обољели, а

вид·19. Такође, у Црној Гори

не здрави. да би се иа крају

уовом тренутку нема ни ак

требуза поданнчким ОДНОСОМ

наше,ауоlOМ случајуто је вје

тивиих случајева инфекције

према власти. Црква само таК

општено је из Института.
Исланд је најблюки да
буде следећадржава која ће

ГО, Источни Тимор, Белизе.

номских

друштвених

жило је и објављивање име

Доминика и још пар остр·

на лица у самоизолацији.

вских територија и микро

активности. али итрка у ку·
повиии ре<:пиратора. Спре

ријалног интереса, било које

ра и црква. тојета кyt\a коју6ра
нимо - казао је он.
Он је истакао да Црква није
та која сије подјеле у држави,
већ. да она зове на заједиичку

доиијела одлука да се маске
морајуноскти.
Протекли период обиље

имати нула случајева заразе

државица.

мајући се за најгори сценарио

што је урадила Влада, а уз са
гласиост Агенције за зашти'

,цржаве КЈП4 наЦије КПН бlt1l0

молнпуиону6раl\yзалуталу

јер су јуче имали само три ак'

за вријеме пандемије ко

ареиа ~БемаксW је претворе'

ту личних података. због

каквог циља којем није крајња

који идуоколо и говоре: ~Бра'

тивна случаја. Иако се Слове

роиа вируса у Цриој Гори ре

на уболиицу. али, на срећу,

станица Царство Божије. она

нија прије пар даиа прогла·

гистроваиа су з24 случаја ии·

сила каосло6однаод вируса

фекције. док је опаки вирус

престанеда постоји. Влacrи 0ВО!'

- Мисе60римозаправана

корона, у тој држави је јуче

однио дe~ живота. Први

свијета СУСКЛQне t'OMe да себи

врло цивилизован начин, са

био још 21 актнаан случај оба

случај еви инфекције ре:rис

ни у једном тренутку није
затре6ала. за сјеверни реги·
он центарзалијечење јебнла
општина Беранеукојој није

чега су протестовале број·
не организације које себаве

тога часа дмази у опасност да

нкћемооемхданаЦрнуГоруод
душмана-.

подредесве,аЈ[Н Црква Hehe н

тим су се сагласили и крити·

тровани су

несыије6итиcnyшккњанијед

чари Цркве. Надpyrojстрани, са

лијевања.
у свијету су без короне

ној,цржавин нацији

- истакао

неких адреса из врха масти се

званично Трииидад и Тоба-

је Бanабан.
OнjeHa&eOAaUpItaaHeheAa

ш.аљуопасне "<Wenе. эбorJ«ljих

бира владу. па нсто очекуједа

ника у Бару и псује му мајку

нн власт не ynод06љаваЦркву

српску. Свеwтеникто праwта

својим мишљењимаи идеоло
гијама.
- Свако може да буде вјер
ник КJlи невјерник. то је право
којесенеможеодуэети,aJlИсе

И иећ.е да нх гонн као што их

држава, па ни Црна Гора, ни

пуно неэавнсна. и она нема по

ва мора да буде, Када се стави
у службубнло које ПОЛНТИ'lке
идеологије н пролазног мате

-

навео

IOдабудемо вјерници. Режим
покушавада по.цведе Цркву јер

је Бала6ан.
Он је казао да се нада да ћ.е
сесвн проблеми ријеwктм н ~
внweнећеБКТ1fnpoтecтttНХЛН'
тнја већ.да l'Ie онеБКТ1f по жељи
народа учестал:ије, али садру

- казао је

гнм поводи ма, а нез60г60р6е

не моженинаwаодузетк пра·

је то потреба масти
Балабан.

за основиа

-

жиле су и

......отраџј.

са·

Период епидемијеобкље
ЖИ1l0 је застајање свих еко·

lCPai ~ I((I9OНiIIМp'yU У црној Горм, 'f'kOIИZI

2. јуна?

~ 11 да rpaђaнм морају да l'IJIКXNf'e да

ujc::IjelllМje ~ - Ja~..an!. он је
Нi8eO AlCY . . . . . . oprнIlI цpмoropaa:I,IIIYIIП8O
у aQММНМ ltIIUJ&IМ ~ . . . (ЏJ'I)IIOIINOCП у
cya....,.aXIIpCН ...... a~OCI'!М

opntМJ088tOCТ. nOOefIreМOCТ II~.

касно npeксиноћ У Црну ГоРУ
У оквиру програма повратка

помораца који спроводе ми
нистарства унутраwњих и
вањских послова. саопште

но је из Владе Црне Горе.
М.С.

ПР08ЕСОРИ УЦГ ПРЕП03НАТИ

Обезбјећивали

Раичевић најцитиранија
У последњих шест мје
сеци број научника Уни'
верзитета Црне Горе (УЦЈј
чији су радови п репозна·

прва

три

рангирана

на

учника, на осиову цити'
ранО<."Ги

од

њиховнх

ИЗ

C1Iијета, професори ПриРОД'

Управа полиције је током

питањује непријављеио јав

ти на .. Гугл сколарИ листи,

но-математичког факулте

прошле године 06езбјеђнва
ла 425 јавних oKynљaњa и
651 јавну приредбу, сходно

но окупљање испред эгра

највећем свјетском веб пре

та Иатamа Рахчеaxh , Фа·

деЦЕДИС-ауПодгорициlО.

траживачу научних радо

ва, повеhао се за

50 имена

култетазаспорти физичко
васпитањеДушхо Вјикца

Закону о јавним окупљањи

априла 2019. годиие уорга·
низацији групе грађана

443, саопw"Те

и Електротехничког Љy&r

ма

..Одупри ce~.

нојеизУЦГ.

и

јавиим

приредба

ма. На н аведеним јавним

Приликом обезбјеђења

окупљањима и јавним при

јавних окупљања и јавних

редбама. како наводеу Ми·

приредби нијесу регистро·

нистаpcnу

унутраwњих

ванислучајеам нарушавања

послова, присуствовало је
око 880.000 грађана.
Од yкynногброја, Управа

јавног реда и мира у већем
обиму. тесеможе закључи
ти да су полицијски службе

полиције јеутри случаја до·

ници приликом обеэl5јеђи

нијела рјешење којим се не

вањапоступалиускладуса

у џамијамаwмром Црне

130 џамија у

окупљања. од којих у два

Горе јуче је клањан Бајрам

Црној Гори.аокупиоје више

намаз.. Муслимани у Црној

стотина вјериика. У Подropи
ци је Бајрам-намаз клањан

случаја Митрополији цр
ногорско-приморској у Ул'
цињу и на Његуwима.

законом, те да се примјена
Законаојавнимокупљањи'
ма и јавним приредбама у
2019. години, можеоцијенн'
ти позитивном и да је овај
закон остварио своју свр·
ху - наводи се у нзвјештају
МУП·а.

-

у Старој вароwи, уСтародо

М.С.

Група од десет црногор
ских помораца, врати ла се

УПРАВА ПОЛИЦИЈЕ ТОКОМ ПРОШЛЕ ГОДИНЕ

дозвољава одржавање јавног

мији Османагића.

ци.з60гчегајеухапшенојед·

за превенцију вируса корона.

PeQO

~ мyrowa Ја РЩГ.

Клањан Бајрам намаз

гањској џамији, као и у џа·

имена обољеЛИХ у ПОАГОРИ'
нолице. Преко 1.500 грађана

а КаДа4О (2 да!\! пко 11 ocmм да ~ нема -

425 протеста

Гори и C1Iијету од јуче славе
Рамазански бајрам, крај пос·
та и један од највећих праз·
ника у Исламу који траје
три дана. Бајрам намаз је

права.

процесуирано јез60г навод·
ног кршења мјера Национал'
ног координационог тијела

... с. пpoIМIIO 11 да (2 морају ~ (80[

jow.,..;s

људских

Такође, објављена су чак и

епидемије била је уТузима,

~дlJ*aRМмD ~ lWaO је
да је i..PIa Гора ymjsuнa МIIfIIIIМIIOI. 8eIИCY 6ор6у- Ја

МjI!P.J које СУ још на 0IUt.
- 0Nj 1IIpyC" Н!CI'ШI Т!I( тако 11 nocтojм мо
l)4'нxr да је
ту. Мм~ 11 'rPUItNO.

заwтитом

Нзјтежа ситуација у вријеме

не буде lt08ЮI cлyчajeN. l4OI'aO 6wrм ItpOI'1W1IeМ
2. јуна. он ~, ипак. упоэормо да смо Д06М./I! npeo

130 UАМИЈА

клањан у око

И

било случајева оболијевања.

17. марта.

Крај епидемије

м.с.

КОНТРадиктор'

не информације о ношењу
маски. прво је говорено да
оиетре6адасе иосе. а потом
да нема потребе. Инсистира·

дмректор кп waн мyn8a nopyчмo ~ да 6м

npua.

Oдroвapajyhи па mm.њeкaкo

у

новим корона вирусом

некаоМJtЦКНакрећенаCleШ'l'e

Црква никад не гони

Период пандемије оби.ље

дана од првог забиљеженог

У наведеиом периоду

регистровано је једно јавно
окупљање које је резултира·
ло насиљем или нередом. У

.,

. ..

.

,.

мс.

и сада их је

.

ша Ставко...ъ.

мс.

Наводи се да су међу

ЦДПР ПОВОДОМ СВЈЕТСНОГ дАНА

Стоп манипулацији
Поводом ЗI. маја Свјет'

мирања цигарета иосталих

ског дама против rtyUJeњa

никотинских

Црногорско друштво за
борбУ протнв рака указује

Деценијама. како кажу,ДУ

ПРОНЗ80да~.

ванска индустрија кориС'ТИ

свима на штетност те на

промишљену crpaтегију, аг

вике, против које се боре.

ресивну и добро фиианси

Тема овогодншњег Дана је

рану тактику, којом чини

~3аш1'Ита младих од мани·

да цигарете и остали нико

пулација дуванске индус
трије и превенција конзу'

тимски производи буду што
привлачнијн младима.МС

