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ВИШИ СУД ПРАВОСНАЖНОМ ПРЕСУДОМ НАЛОЖИО ЗАВОДУ 

ЗА ХИТНУ ПОМОЋ ДА ВРАТИ ЉЕКАРА НА ПОСАО 

Сабахудив ПynО8иh 

Незаконито дали 
отказ Пуповићу 

Виши суд уБнјелом Пољу 
IЮТJIрдиојепресудуОсновног 

суда у ПЛаву по којој је завод 
за хитну медицинску помоh 
Ие3Э.КОНит() отпустио доктора 

Ca6uy;џrиallyllo8da. руко

водиоца јединице за ХМП у 
ПЛаву, и изложио да га врати 

на посаоурокуодосам дана. 

у пресуди судског вијеl\a на 

челу са судијом Радивојем 
3exo.кћ~ .. наводи се да се 
жалба туженог одбија као не
основана н 1ЈјЈ. се усваја тужбе

ни захтјевтужиоца. којим се 

поништава рјешење3аводаза 
хитну медицинску помоћ од 

17.10.2018. године. У пресуди 

се Наводи да је Завод за хитну 
медкцннскупомоh~анда 
надокнади Пуповнhутроw' 
кове поступка од 453 еура. 

Пуповиh је казаоза ~ДaH· 

да је задовољан пресудом. 
али ништа не Nожеда му на

Домјестн дане н мјесецетор

туре којој је био ИЗ1Јожен ОД 

стране управе Завода за хит
ну медмцннскупомоћ. Он је 
казао да га је управа 3ХМП. 

цг распоредила да ради у 

јединици Хитие помоћи у 

Андријевици, јер су радна 

мјестаса његовим стручном 
спремом попуњена. 

- На крају се показало 
ко је био у праву, посебно 

ако се узме у обзир да је ди
ректор Сата СNфa.воакh 

користио своју позицију и 
буџетска средства свих нас 

да истјерује нека своја пра
вила и повријеђену сујету, 

-reие само мени даотказ, већ 
отказ добије још lO-ак особа 

које је на неки начин повезао 

са мном кпн је врwиопрнти

сак на њнхда свједоче какоон 

жеnи. П~нутежинуције
лом овом случају даје селек

тивни и дискриминаторски 

приступ поменутог дирек-ro

ра. такода суу nЛавуотказдо
бил и искључиво Бошњаци

Муслимани, назвавши народ 
Плава и Гус.ињаолошем, јер 

ето ПОдРжавају криминалца 
Пуповића, штосусвједоци на 
другимсудсхимпоступцима 

и потврдили. Посебнузахвал
ност дугујем Сиидикату док

тора медицине јер су зиали 

да препознају истинску бор

бу за боље здравство и пру

жили сваку врсту помоћи
казао је Пуповић. Д.Б. 

МИЈОВИћ ТВРДИ ДА ЈЕ ДРОГА СВЕ ДОСТУПНИЈА 

Пет еура линија кокаина 
Директор НВО ~4 лајф" 

СашаМхјоаNh казаоједа је 

натржиwтyповеhaиадocryn

иосткокаина и марихуане, а 

уоптицајусувenикеколичи

не. Он наводи да је цијенадро
ге пала. 

- Својевремено није могао 
саакодасебипрнywтидрогу. 
док сад бкnо која млада осо-

ба може 33 пет-десет еурада 
узме једну линнју кокаина и 

да га свакодневно конзуми

ра. И друга битиаствар једа 
они~уоп~недQЖИ~ 

вају зависиицима. Сматрају 

да ако користе кокаин иије
су прави ззвисници - казао 

јеМнјовић. 

Д.В. 

МИНИСТАРСТВО ПРОСВЈЕТЕ ОШВИЛО КОНКУРС 

За таленте 145.000 еура 
Министарство просвјете 

расписало је јавни конкурс 
задодјелу средстава невлади

иим организацијама, под на
зивом ,.Да таленат иађе nyт~. 

Из мииистарства наводе да 
настављају активности ја

чаља талената код дјеце и 
младих. 

- Конкурс ће трајати до 

31. марта, а заове намјене оп
редијељеио је скоро 145.000 

еура. Најнижи износ сред' 
става који се може ДОДије' 
лити поједином пројехтуl 
програму је 5.000 еура, а 
највиши 15.000. На овај кон
курс невладина организа

ција може пријавити најви

ше два пројекта/програма, 
али јој се могу ДОДијелити 

средства само за један - на
водеусаопштењу. 

Д.В. 

поводи 11\ 
НАДЛЕЖНИ УПОЗОРИЛИ ДА РАСТЕ РИЗИК ОД ПОЈАВЕ ИНФЕКЦИЈЕ У ЦРНОЈ ГОРИ. 

МЈЕШТАНИ НА ТШИ АУТОПУТА ОГОРЧЕНИ 

Вирус преА вратима, 
Љеворечаии ие1iе караитии 
• 3ахтијевамо да се радници ИЗ Кине не доводе у Лопате и не стављају у карантин на мање 
ОД 400 метара од наших кућа. Ко ће нама гарантовати да се они у путу ОД Кине до Црне Г оре 
неће зарази1l1. истичу мјештани Лијеве ријеке 

ИзМинистарстваздравља 

И КООРдинационог тијела 
за заразне болести упозора

вају да се ризик по здравље 

стаиовништва Црне Горе од 

иифекције новим короиа 

вирусом тренутно сматра 

високим, у односу на доса

дашњи нивакоји јебиоумје

рен_ Мјештанн Лијеве ријеке 

ОnТYЖИJlНСУ Владу икомпа
нију ЦРБЦда их И31lажуопас.

HQCТ}I јер ће у наредних два 
мјесеца 200РЭДинка изКиие 
стићи у село Лопате гдје је 
аећ направљен карантин 33 

запослене, који ћебнти у И3-
олацији због могуЬе поја
ве корона вируса. Представ

иик мјеwтанаЛијеве ријеке 
Сата Митро.иh казао је за 
,.даи~ дајеОКО20становника 

тог краја јуче одржало саста
нак са представницима ки

неских радника у Кампу 

три, гдјесу им саопштили да 

је Влада захтнјевалада радни
цидоl)y иэКине и наставе са 
изградњом пута. Митровић 
наводи дасуим представни

ци кинеске компаније казали 

дасвакн радник који дође из 
Кине мора имати сертификат 

и потврду да је здрав, накои 

чега Ьеу карантину провести 
14дана. Карантину Лопатама 
јеокружен оградом ижнцом. 

- Кннезн су казали да ће 
радници бити здрави, али да 

онннемогуииштаданам га

рантују. Тражили смо напис
мено да нам дају гаранцију да 
вирус неће ..донијети~унаw 

крај, гдје већином живе ста

рији мјеwтани. Упутили су 
нас иадржавие институције, 

јерније на њимадаодлучују 
орадинцима.З60гсвегаовога 

захтијевамо да се радници из 
Киие не доводе у Лопате и ие 

стављајуу карантнн намање 
од 4ООметараод наwиxкућа. 
Ко ће нама гарантовати да се 
они у путу од Кине до Црне 
Горе неће заразити? Према 

нашим сазнањима, радни

ци су веl\ од јуче почеnи да 

долa-se у мањим гpynама, а 

нама само остаје да гледамо 
да се некоовдје разболи - ис
тиче Мнтровић. 

МинистарэдрављаКевав 
Храповxhје иакон састанка 

Националног координацио

иог тијела истакао да ширење 
вируса у Италији имплици
ра високу извјесност да ће 
се локално wирење инфек-

MjeDIТUIX С8 преДCТUlDЩJUolа ЦРБЦ КО.lПlаиије 

ције у Италији наставити. жавама Европе. попут гру· 
упркос интензивним и ван- писања у Италији. сматра 
редним мјерама превенције се високом. Поуздаио се зна 

и суз6ијања. да једном након импорта-

- Повећан је број држава ције, односно увоза вируса 

и територија у Европи које из погођеног ПОдРучја, он 

пријављују случајеве- 060- почиње врло лако н брзо да 

лијеваља, а посебно држава се шири у локалиој попуnа

НЗ непосредног окружења, ту цији. Највјероватнкји разлог 

при;есвега мислим наХраат- лежи учињеиици дапостоји 
ску, али и Сјевериу Македо- одређени удио случајева са 
нију. Повећан је и број држава благим симптомима који не 
итериторија у свмјетуукоје доводедотражењаљекарске 
једоwлодо импортације ви- помоhи и/или асимnтoма,.. 

руса из Италије, као што су скюсзара3нихслучајева. Њн

Шведска, Шаајцарска, Нор- хов пораст као и број држава 

вешка, Финска,Аустрија , ру- ИЗ8ан Кине које пријављују 

мунија,Нигермја . Оноwтоје случајеве инфицираља но
важно. вјероватноћа настанка вим корона вирусом предста
кластера тј. груписања 060- вљају могуће, односно, патен

лијеваља од Ковнда-19 у др- цнјалиеизворекнфекцијеза 

Под надзором З~О осо6а у свим градовима 
становништво Црне Горе - са

опwтио је Храповић. 

~ ltOДIЦI8OII kМYrJ, У црној Гори је noд teljeНE!OЧl!lOlllНl. то jeН!lllfO :м uпa С!! 1084 ЩIeIQМO 
н;wopoм 340 om6a У (М<I ~.a. ~ eeI\ нeдieљмa. тако да су С8И маноем fIOC1'YI\iIНOO< 
МнcooynJa;..ow-м c-.... БenII ~ једа :JiI ту ony~ раэрађенм. ~" у ГОТО8О 
је У nPenOДНI 24 e<m у Itranмjм ~ s66 anconyпtOj.;ерм ~-CIICnInМOje БenIL 
НII8CI(~o6cn.!l iltWОДкopotQеируа.wтo БenI! је uзao м да с!! У E8p0nм, НajВefIМ 1880 

yuэyje да је IPIIIID до ~ JIOI(i11IНOГ o6onм;euы ТJIftfYfНO 6мn.aм у ЊeмiIчкoj, 3iIМI 
npмкa 060AetW. " urтo,..ктмo .... ~ да L1mнмjм. y~ KpaмIICJ8y м ДPYIW4 ДРЈСа-
је IIICOI( РИМ: :м. ммnopтaцмjy lМP'fQ са П!pМТOpМjI! AМi1I Eeponcxe уније. 
Иwм;e: у OICOIМ эetМ. - XPUrCX.II ТPeНY11IO ММiI PenКТPONНМX ~ 

- Tp8IyТМO CI! У 3O]8QJW. У f8ponм P81IC1JI'fje ~ ао ДOIWIIНIIМ 1ICIIWНIМ ~ " 
06cnt;el'''.e OД ..... 1CDpOКII ~":sa CNI!IQemI је поред IW!, од ДPJUIOI OКPY1RtW IWIII8U 6rмacмx 
ДII У lQPeДНOМ ,..ОДУ ,... CnY'Qj 6уд! зaбммжtн ~ ч-.н. м.дo..ia IМI jtдat penctpO.". 
м у црмој Гори. Треба НanOМeНYnI да 1iIIC83 cмry~ CIIY'IiIj - :samyчNO је Бtn4\. 

из Министарства вањсккх 
пoenова је саопшпно да ће 
црногорски држављанин 

који)еу Јапану, након 14дана 

у кapaнnury, о трошку компа

није ,.Дајмоид принцес~ авио

ном доћууЦрнуГору. 
Од последица корона ви· 

русаусвијетуједоса.цnpeми

нулопрек03.0490с0ба.докје 

регистровано 90.000 обоље-
лкх. 

Д.В. 

НА УЦГ ОДРЖАН ДАН ОТВОРЕНИХ ВРАТА И САЈАМ ЗАПОШЉАВАЊА 

Факултете бирало 3.000 матураната 
Ректор Уиивеpзнreтa Црне 

Горе Д1UIX1Io НхкOJDlh је на 

отвараљу Дана отворених вра

та УЦГпожenиодобродошли

цу за више од 3.000 матурана
та, који су изсвих крајева Црне 

Горе дошли да се упознају са 
најстаријом и највећом инcrн

туци}ом високог образоваља. 

он јеynутио и ријечи подрш, 

кестудеитнмапосјетмоцмма 
Сајма сезонских послова уту. 

ризму Амер l,Iоб 2020-, који 
се традиционалио организује 

по13.пут. 

- у условима мултипли
кације образовних институ' 
ција н хиперпродукције ди· 
плома, даиас можда внше 

него I1Кад уочљиво је да се 

друwтвeн~кономски прос-

перитет једне земље ие засни

ва на квантитету већ иа К8а· 
литету - казао је Њtколић и 

додао да баш тако данас треба 

дасепредставимоЫJtaДИм,па

м~имнп~е~мљ~ 

дима, који очекују пуноод нас.. 

сајам сеэонског запоwља

ваља реализује Студентски 

парламент Ункверзитета Црне 
Горе, уз подршкуКаријерног 

центра Yl..Џ" и CтyAeHТCKor 
вијећа Факултета за туризам 

I1хотеЈ1мјерствоизКoropa,фа-

култеп на којем ће се Самер 

1,106 одржатн и сјутра. 
Менаџер Кариteрног цен· 

тра Yl..Џ" Ihкца Тодороaиh је 

казао да је матурантимадата 
могућност да у разговору са 
професорима и сарадницима 
свнх факултета Универзите

та Црне Горе закорачеусаијет 

внсоког образоваља и поста

ну дио академске породице. 

- Данаwњи догађај је и 
сјајна прИ1lика за пронала

зак сезонског ПОСЈЈа, због 

чега ми предстаllJba посебио 

задовољство чињеница да су 

се, осим младих, и ПОСЈЈода· 

вцм одазвали У великом, са 

смгурношћу можемо рећи -
рекордном броју- истакао је 

Тодоровић. д.в. 


