
ДРУШТВО 

ЦРНА ГОРА НА КОРАК ДА ПРОГПАСИ КРАЈ ЕПИДЕМИЈЕ 

Без вируса 
25 дана 

• Црна Гора од сјутра отвара границе за др
жављане lЗЗ земље, мећу којима од држава 
региона једино нема Србије 

у Црној Гори веЬ 2s дана 
није регистрован ниједан 

нови случај вируса корона, 
а, уколико тако остане, крај 

епJtДемЩе би требало да буде 
проглаmек 2. јуна. У лабора
торијама Института за јавно 

здравље (И13) у току дваде
сетчетворочзсовног пресје

ка (до суботе поподне) 3аВР'" 
шена је анализа 195 узорака, 
међу Kojкw:a није било нових 
случајева инфекцнје вируса 
корона. 

Од почетка епидемијеу up
ној Гори су укупно нифНЦИ

ранеЗ240с0бе.ОА којихtt 315 
Qпор.авИJlо, док је девет пре

ШfНУJlО. 

l10cпедњи noзктмван налаз 
на вирускорона регистрован 

је S. маја. а радило се о особи 
која је ПОД01laCКfНЗ иностран

ства била cмjemтeHa у инсти
туционални карантин. 

Од укупног броја зараже
них. највише CJrYЧaјева је било 
уПодroрицн -164, пото ... Ту
энмаЗ7.Ннкшмl'lуЗ4. нуБару 
ИУЛЦНЊУПО2З. 
у АндРнјевици. J1naвy, Буд

ви и Бн}епом Пољу региС1'рО

вано је ПО седам случајеваза
раэе. у Херцег Новом шест. По 

три случаја регистрована суу 
Гуск:њу. Тивту н ДаКНJlОВгра
ду. 

Директор Института за 

јавно здравље вобав Myro· 
ма раније је најавио да би се 

крај enндeмије могао npoгла

ситм 2. јуна. уколико не буде 
НОВИХ CJI)"Iајеаа инфекције. 

Од 4. маја зanочело је по
nyштање мјера донесених у 

циљу спречавања ширења ви

руса корона. а сјутра 1\е бити 

дозвољен улазах у Црну Гору 
за странеАржав.љане одређе

ног броја земаља. Према тре
нутном стаљу. у Црну Гору 

од сјутра Ье моhи да уђу др
жављани lЗЗ земље. Од зе
маља региона. у Црну Гору 

)ед.ино није дозвољен улазак 
АРжааљанимаСрбије. 

ИЗ ИЈ3 је најављено да Ье 
листа земаља бити ажурира

нанзct.д,мИЧНОМIOOIO)'.ИзИР 

~ казали да је одлука о убла
жаваљу мјерадонијета на ос

Н08У три групе критеријума 
- епидемиолошких (стопа ак' 
тивних cnyчајевада није вeha 

од. 2s на 100.000 стаН08НИК.u. 
капацитети здравственог 

система Црне Горе и дocryn

ност капацитета за тестирање 

које би било неопходно ради 
праВО8ременог откривања и 

прal\ења евентуалног поно-
8НОГ шкрења вируса. 

вeh од. сјутра у Црну Гору 
Ье wоћи да уђу држављани 
Кине. Замбије. Танзаније. 
Нам бије. Монroлије. Јужне 
Африке. више европских зе

маља... А.О. 

МАСТЕР СТУДИЈЕ ГРАЪЕВИНСКОГ 8АКУПТЕТА 

Мјеста за 120 студената 
Вијеhе Грађевинског фа- ким програмима Грађевн

култета донијело је одлуку нарство - Конструкције и 
оуписуl2Oстуденатанаре- Грађевинарство - Инфра

форwисанкмдвогoд.иmњкм струпуре. на које могукон
... аспр студмјама. на три ак- курисати кандидати са завр
редиroвана програма. кажу шеним ОСНОВНИМ студијама 
из Универзктета. из области грађевинарства. 

Декан Грађевинског фа- анапрограмуМенаџменту 

култета Марки. Ракочеaкh граl)eвинарству има 20 мјес' 
казалаједа је предвиђено по та. 
so мјеста на Macfep студм}с- А.о. 

ОБУКА ИЗ НОВИНАРСТВА ЗА СТУДЕНТЕ 

РОК продужен до 5. јуна 
нво ЗSмм продужнпа је рок 

до 5. јуна за јавни пози.сгуден
тима студија медијских про

гра ... адр~внихнпрм.атких 
универзнтtТa за вишемјесеч
ну обукуиз новинарства. које 

Ье се реализовати у оквнру 
пројекта ПРИМЕ ffiрофесио
нални. одговоРни и Иихлузнв-

ни Медији) финансираиог ОА 
стране Европске коuиси)е. са-
олштенојеизтеНВО. 

Пројекат I\e омогуl\кти 

подстицаље ИНtutyЗИIНИХ и 

истраж:ивачких меАИјских 
садржаја. наглawавајyhи перс-
пективе маљина. 

Ад 

НЕДЈЕЉА, 31. МАЈ 2828. Д ... 

БИВШИ СЛУЖБЕНИК УИКС-а НОВАК РАДУЛОВИЋ ТВРДИ 

Остао сам без ПОСllа 
због уче Ьа у lIитијама 
• За казну су ме пребацили са пријавнице, која припада Управи за извршење кривичних санк
ција, у затворени дио круга. То је казнено-поправни дом, гдје се напазе осућена лица. Кад ми је 
иrnнао уговор, нису га продужили, изјавио је Радуловић 

Бившн службеник Управе 

за изврwеље КРКВНЧНИХ саюс

ција (УИКС) ноак PaдyJlosиh 

из ciryжa ТВРди да мууговор о 
раду није продужеи 3бог ње
roвогучешl\а у литијама које 
јеупретходном периодуорга
ннэовала Српска православна 
цркоа(CIIlOуЦрнојГоркуЗlW( 
пparecтaэбor3аконаоСЈЮ6одн 

вјероиcrюви;ecrи. из УИКС-а су 
негирали да је Радуловиl\ево 

учешће на литијама утицало 
илн моглоутицатн наодлуку 

о љеговом дaљew ангажовању 

у тој институцији. 
Ра.цуловиh језа ,.Дан· казао 

давјеруједајењеroвоучemће 
у лнтијама позадина непро,цу
жавања уговора из разлога ПIТO 

је УИКС ПРОдУЖио радни од
нос њеroвм:м колегаwа, којееу 

биле на радном ангажмамуна 
одређено вријеме. као и он. 

Кажедаwyјеполугодншњн 

ангажмануУИКС-vзапочеоZl. 

новембра 2019. а да му је уго
вор истекао 18. маја. 

- Свима који су били под 
уговором продужен им је. 
оскм мени. Прије тога кад 

~ почеле 1IНТМje. ја се нисаw 
крио ни од кога. Сматрам да 
К нема потребе да се кријем. 
јер је то моја приватна ствар. 

Дали можедамизабраии неко 

да идем у црквуи да се КPCnU.I? 

То нисам хтио да дозволим

рекао је РадуЈ!овиh. 
Тврди да је био под На,дзо-

ром од првог дана када су по

челе литије због изгласаваља 
закона. 

- за казну ~ ме пребаци-
1IИ са пријавнице. која припада 
Управи за изврwење кривич

иих санкција, У затворени дио 
круга. То је казнено-попра. 

нн АОМ. гдје се налазе осуђе
на лица. Кад мн је истекао 
уговор. ниеу га продужили

објашњава он. 
Радуловиh тврди да су га 

претпостам.ени два пута ПО

знвanи на paзroвореэбor њero
вогучemhау литијама. 

- И тај пут када ~ ме зва
лн на разговор. рекао сам им 

да је то мој приватни живот и 
да нема везе с мојим послом у 
УИКС-у. 'хоји сам радио nко 

треба - нarласио је он. 

Раније је и виwе припадни
ка Војске Црне Горе (ВЦГ) твр
дило да је позивано на разгово
ре збогучеwћа у лнтн}ша. док 
је начелник Генepaлпm.ба ВIЏ' 
ДparyтквДaxllhизјавнодаie 
Heдorrycтнвoдa војници учecr
вујуу лктијама. које је окарак
терисао као П01lктнчке схупо

ве. Из НВО Акција за људска 
права и Инстнтуталтернати

ваДaюthу~ynyтилиnисыо. 
у KOjeN ~укaзaJl.И да закони О 

Сман.ују број запослених на одреЬено вријеме 
ИЈ УИКС-" су UJi1IМ ДII је НОАК p~ У тf: дi1 је то YМ4i1IIO IUIМ мomo yrмцmt МI 0ДIffКY о 

ПpetXOДМDМ nepмoдy био Pi1ДНO atl"UlDUМ У Уп- Дi1ММ Pi,IJtCIМ ~ IlМВlauнor V ynp8м 
p8$],J~ lCP8N4МX ~ тf: дi1 му је ],J1OIIPIIIet~ крl.ј ..... ~ - D,IJ'1)8I)PМ) је 
МC18(QМ lP84NI. МI Щf: је био iIf'UIDNIМ npecrao ...д..ty" 10 VЖC...а. 

А"М lЩfII Н'UМIН. НIIIJIIII~ ДII;e. yOUllДVCI Q,IIIC8CXI84М1tDt 
- НtttCnНmI су tIUDДМ дi1 је tмelJ08i1ММ],J 'МСС.." у~nepqw~1ЏIIЦ!дVPi1 

lJf*jeМe ~ м.«neor радног lМI'U(OIa" у ,..;eмa~6pop."" I~Ypaдlllo.qмoc. 
~JIIК!lpltet.!tcp8НlCXatIClfIPnaJt8IIIМI МI НeOДPeI)etO lPIj!Мe у 08DМ "".W"'OМ....,. 
PU1)8DPt од aPi1Мe nPeТnOCТ;18IIOe mPjeUМIa QD М npoцeдypa. npмjeмi1 20 n~ Il11'0. 
.... ~ у ~ ко;е су од CIPi1Нt cpncxe ЦQ су lWI1IIt. YtIID8W8i1 ~ 6рф. радно 
~ црае ~ у ... ~ ......... 1OiiipIМIiIЦi1кс;.суPlдНD..-uDUIII 
J60r дgt"2JJT"'" з.х.на о cлo6I:wA .... щ i:nl, МI oдpd)eмo lPIjeМt. 

СНП О ОДПУЦМ УСТАВНОГ СУдА У СЛУЧАЈУ ВЛАдИНОГ СПИСКА 

Војсцииоунyтpawњнмпосло

вима дозвољавају војницима 

иполицајцимад.априсуствују 

протестним. страначким н 

другим ПOJlИТКЧкиw скупо

вима без униформе. 
у писму је прецизкрано p.;d. 

Закон о Војсци учлану 60 доэ
вољава службеници ма Војске 

да при~ствују протестним. 
страначкиw и другим поли

ТКЧlOOlскуповимабезунифор
.. е. Иако, какосутада казали. 
овај закон начелно за6рањује 

.наюљавање nOЛИТИЧКJolхувје. 
peњa~. као иЗакон одржавиим 

службеницкма.алиниteд.aн3а
кон недефиниwете појмове: 

- Преыатоме.нахосесма
тра да литије ни~саыо Вјер
ски скуп. нero протестни скуп 

полнтичког карактера. при

падници снага без6једнocrи 
опет ыогу да приcycnујутак
ВОМ окупљању под ytJIовомда 

нисууниформисани - оције
нили ~paннje нэХРА и ИА. 

ло. 

Ефикасније против злоупотреба људских права 
• Уrnвни суд је, умјесто да ћутњом доприноси хаотичној и незаконитој ситуацији, требало да 
се што прије изјасни о њему, сматрају у СНП-у 

Уставнн суд. али и цијVIИ 
правосудни систем морају 
знатно ефикасније реаroва

ти на ОЧИГ1lедне злоynотре

бељудских прааа н слобода. 
а.ли док је тренутна гарниту

ра на власти о тowe се може 

npичатн cawo на нивоутео
рије.оцијељено је из Соцнја
листнчке народне партије 
(сит. Они су казали да je~' 
дија Уставног~даМе.мида 
МуратоахЬ. усвом ставу око 

одлУКе о објављиваљу иwена 

особа у caw:оиэолацији потвр
ди.паоиоmтoеутврднлиутој 
партији. а н у више НВО. 

- Јоштадасмоупоэорава
лидасерадн о јасном и гру· 
бом кршењу људскнх права. 

које може довести до злоупо-

тре6еличиихподатака. чија 
эаwти.та у 21. вијеку мора 
бити стандард свих друшта

аа која пледирају да се ЗО8У 

., покренутоодмахпообјављи-

• 

демократским - оцијењено 
јеизСНП·а. 

Истичу даје пктањеуста. 
ности те одлуке морало бити 

аањуспорног списка . 
- Уставни еудје. умјесто да 

ћутњом доприноси хаотич
ној И незаконитој ситуацији. 

требалодасештопрнјеиэјас

нн о љему_ На овај начин до

во,циwо државу до амбијента 

укојем насдогађаји претнчу 
и у којем овакве неразјашње
не околности могу произвес

ти сличне, још вehe проблеме 

- саопштено је нэте партије. 
Уставии суд је на сједни

ци у петак покренуо посту

пак оцјене уставности и зако
ННТОСТИОдlГVКенацноналиог 
координационог тијела за за

разне бо1lес1'ида објави име

на особа којима је изречена 

мјерасаыоизолације. А.О. 


