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ИЗ ЦГО САОПWТИЛИ ДА ЈЕ ФИРМА .ДЕКАР' ВИWЕСТРУКО 

ПРЕКРWИЛА РОКОВЕ ИЗ УГОВОРА О КОНЦЕСИЈИ 

Траже обуставу 
изградње мХЕ 

Због кршења прописа уиз

градљи, повреде локалних 

вода и девастаЦије пpocroра, 

Центар за грађанско обра

зовање ЩГО) упутио је Ми
нистарству одрживог раз

воја и туризма иницијативу 
за обуставу изградње и екс

плоатација три мини-хидро
електране (мХЕ) - "Црља", 
..ЈЬубаштица" и "Црни по
ТОК" (Честогаэ) у општини 

Колашин, које, како су наве

ли, инвеститор ~ДeKap" Д.О.О. 
из Подгорице планкрада на
прави на ИC'rOименим рије

кама. Из те нво су навели да 

подржавају напоре активних 
грађана Краљских Бара који 

се боре за своја основна људ' 

ска права, бранеnи ОД експпо-

ИЗГJlед Таре и.ucОR замуliев.а 

рожеНQ, упозоравајуhи да то 

представља посебну опасност. 

- Грађани и грађанке тог 

краја наводеда је купац конце
СМОНОГ права од 2008. године 
фирма ..дeкap~ д.О.О, t<ojy пред· 
ставља МоКЧЮlО МОМО Ми

paвoвxh, заПОЧeQ пројекат на 
водотоку Црни поток - Често

газ без знања мјештана н ста· 
новника КраЉСКИХ Бара, ада 
је тек од скоро започео прве 

радове, односно 12 година од 
добијања концесиоие дозво

ле и девет година оддобијања 

грађевинске дозволе по тада 

важеhим законима која је ис· 

текла, па се Bjepoвano да је ин· 
веститор одустао - каже се у 
саопwтeњу. 

Зато су, како наводе, упутн. 

.Декар енерuи': Радови на мХЕ нијесу 
замутипи Тару .. _-.,дек.р ......... - .. ....,.., 

Барама ~ нмјесу 3aМy1МIIИ Тару. нaвoдef\м ~ CНIМ4М кojl! 
~ ПOIWyjy ДAje6мr:qмвCN1)IМ8OДO'Il)U- цptw. ~и 
црни n<mж6еа~QII!I1P~ Таре. Пopo,чvIIСУДАтаје 
~ у Р((ХУ ра..;ан.а добро: O,tJtOCa сJ10lWМИН cr.IНCI8НМIIП8O, 
~ прекмнум.радоее на изградњи мХЕ на lIOДOТCЖ'f 
црни ncmж до oдroeopa нaдne*КМX органа на noднмjI!тe npиpвe 
rpiђaнa и нво ameиcтa.. 

- На тај НН4Н је ж:кaэana p~ за неэадоеоЈЫТ80 

rpaђaкa. прије cвera э60r МНOIIlJU деэинформација које СУ 08ИХ 
дама yмtjeпe не...р у ДYnI ~ добре ~ с 1IIIUIIIИoII cn-
1I08НIIU'I'8OМ. на обострано ~ м корист - нaeenи су 10 те 
формо, ............... сујучо--

Qбiaoмnи суда 'у IIМOН I1OmIID8ItWIНII8Of'yrtI8II9a О ~ 
Ja~~ ~НlOМ:1)IМ pиjeR. НаС1а8МИ 
JaПCNeТf: PIД08I! И oCiмoвмll пре ~ с.llOUlllИll cnIН08tIИWПIOМ 
гapмryjyllи.lOМ!Ityocranor. ДA~"paдмlМТOКOМ 
М1МОМХ м;есец.., те rIt рнјец: у rtYItOМ кanaцкmy 6мrм дocrynмe 
....,...cratIOIIНIIIWt8на~ДlrltТОКОМ:ЈИМеи npoмf\a 
1D)JIm)М .... ~ 20 одсто npoQeчмe l"O,Qt8W' lCOIIW .. ee --

атације "дивље~ рјечице Љу· 

баштицу, Црњу и Чecroгаз. KOte 
су и питке воде. 

- Ово се дешава у скоро 

проглаwеном регионалном 

парку, а ове рјечицесу прве из

воришие притоке ријеке Таре, 

која је под заштитом Уиеска. 
ЦГО је, након обрat\ања ОВНХ 

мјештана, ynyтиоразлнчите 

врсте захтјева на,цлежним ор

ганима како би се зауставила 

нзграња малих хидролектра' 

на (мХЕ) од стране привиле· 
гованог инвеститора - наводи 
се у саопштењу. Сматрају да се 
планираном изградљом МХЕ 

наставља са ДУГОГОДИillњим 

девастнрањем овог краја н 

комплетног Поткомља, док 

се у близиии планираног 
захвата мХЕ ријеке Честогаз 

и Љубаmтица на мање од 100 
метара налази велико reoc· 
ко гробље које можебити уг-

ли и Мииистарствуекоиомнје 

захтјевда објасне којим разло

зима сусе руководили када су 

инвестмтору .Декар· д.о.о. не
КОЛИ1<о пута продужили уго

вор о концесији због непоmто
вањароковаунэградњиикада 

је тај инвеститор тек прије 15 
дана почео с радовима иа на

веденом локалитету, али и 

да доставе документацију 
којом се та оправдања могу 

поткријепити. 
Из ЦГОсуупозорили да је 

сада опстанак веhине мјешта

на на овом подручју буквално 
доведенупитање. 

Поштоје Упеском заштнhе

но благо Црне Горе начето де

вастацијом Котора, даиас смо 
свједоци стравичног екоцида 
на Тари који пријети овом при

родномдрагуљу, поручеио је 

из Социјалдемократске пар-
тије (сдт. А.О_ 
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ЗНАЧАЈАН БРОЈ ГРАЂАНА ИЗГУБИО БИТКУ С НОВИМ ВИРУСОМ 

Корона однијеnа 
50 живота ' 

• ИЈЗ је јуче открио 86 нових случај ева инфенције, а регистровано је још 220 олорављених и 
смрт пацијента из Даниловграда ноји се лијечио од Ков ида 

Још 86 заражених виру
сом коронаоткривенојеу по

следњем 24-часовном npeсје

ку Института за }авно здравље 
(И)3), учијим је лабораторија

ма у том временском перио

дузatlрwена ПЦР анализа5З9 

узорака. ИЗ ИЈ3 су казали да је 

пријављен један смртни иекод 
t<OA пацијента из Даниловгра
да, који јелијечен у Клинич

ком центру Црне Горе (КЦЦГ). 
- Укупанбројсмртнихслу

чајева повезаних са КОВИДом 

190дпочеткајума је 41 аод по· 
четка године 50 - наводи се у 
саопштењу. 

Узорци новооткривених 
случајева вируса уnyhени r:y 
изПодroрице - 27,Никшиhа-
24, Бијелог Поља шест. Верана 
и Пљеваља по пет,Херцег Но

вог четири, Бара и Плужина 
потри, Цетиња, Будве и Плава 

по два, Андријевнце, Мојков

ца и Тузи по један. 

- Од инфекције се опора
вило 220 пацијента тако да 
је укупан број опорављених 

од 14.јуна 978. Укynанброј ак
тивних сл)rчајеваКовида 19у 

Црној Гори тренутно износи 

1.855. Од почетка године уку
пан број регистрованих слу

чајева инфекцн;е корона ви· 

, 

ЈУЧ~ прнјuљев опо~ах 220 особа Koj~ су бил~ ааражеве 
ВИРУСО" корова (юrустрацкја) 

русом је 3.198 - саопштили су У Даниловградујеактиванје
из ид дан случај инфекције, док је 

у Подгорици је тренут- Шавник једина црногорска 
но највише инфицираних - општина у којој није регис-

844, потом У Никwиhу 176, трован ниједан обољелИ'од 

Бијелом Пољу 157, Бару ПО, вируса корона. 
Беранама 101. Будви 100, Кото- Из кцгr је саопштено да 
ру и Пљевљима по 75. На Це- се у тој здравственој устано

тињу је активно 60 случаје- ви лијечи 29 пацијената код 
ва заразе, уХерцег Новом 32, којих је потврђено присуство 

Тивту 31, Улцињу 20, Рожаја· вируса корона. Како су каза

ма 17, Андријевици 12, Плу- ли,уКЛиницизаиифективне 

жинамадевет, I'yсињуседам, болести налази се 12 пације
Плавушест, Мојковцу пет, Ту- ната, у Интерно; клиници 16 
зима четири,Жабљакутри, а и један у Клиници за ортопе

Петњици и Колашинуподва. дију и трауматологију. 

Мугоша: Избори ће бити безбједии 
директор Иttrnпyтa :Ја јаено здравље 60Nи CNТPa да ако (2 мјере f1mf nowroeane НeI'Ie дonи 

мyracu рекао је да је yвjepetl да l'Ie одpжaaatЫ до yrpo..aњa 3ДРа8ЉЗ ни macaчa. lМП4 људи У 
ооборо,ЦроюјГ"" .... __ , __ , 

- Ја сам ~ дal'le opp·~ ю6ора бмnI - Мttcпдржавеу ~ ИOICfI'/RЊY OДP»WII! 
6е36једно, а ми (214Ор..а nCМtPМn4 са ситуацкјом су иэборе, иако су имane и гору ~ 
каква је -1WaQ је мyrowa Ја TeII!IIIOМjy црне Г., onyaциjy - Н8еО је мyrowa. 

- Од 16 пацијената у Интер
ној клиници, IOселијечиуПо

луинтензив.ној јединици од 
којихсу два на неинвазивној 

вентилацији, шест пацијена

та iеуЈединици интензивног 
лијечења,од којих је један на 
механнчкој , док су два на не
инвазнвној вентилацији, а три 

сунапoтnоривисокимnpoтo

цима КИСeQНИ1<а - саопштнли 
су из КLЩГ. 

Највеhи број активно 

обољелих на 100.000 станов
ника урегиоку има Црна Гора 
- 299,слиједи Косовоса 194, и 
Сјеверна Македонија са 178. 
у Босни и Херцеroвини 

(БиХ) регистровано је 168 ак
тивноо6ољелих на 100.000 ста
новника, Албанији 79, Хрват
ској 18 и Словенији 12. 

По ОПlliТинама у Црној 
Гори, највеhи број активно 

обољелих од вируса корана 
на 10.000 становника регис
трован у Будви - 52, Подго
рици - 45, потом цетињу -
36 и Бијелом Пољу - 34. 

Хрватски министар 

унутрашњих послова Да

'&Ор БожюrОllиh саопштио је 
да је продуженазабрана пре

ласка границе из треhих др
жава и да, с обзиром на епи

демиолошку ситуацију у 
сусједству, није било основа 

да се мјере ублаже. 
- Продужили смо мјере 

забране преласка границе 

према треhим државама. Та 
одлука је истицала јуче, а да

нас је продужена - саопштио 
је јуче Soжиновиh. А.О. 

КОНКУРС МИНИСТАРСТВА ПРОСВЈЕТЕ УНИВЕРЗИТЕТ ЦРНЕ ГОРЕ 

Стипендије за 
166 ученика 
~~----, Министарство просвјете 

додијелиhе 166 стипендија 
талентованим ученицима 

основних и средњих школа. 

Документа се подносе од 1. 
септембра до 1б. октобра. а 

конкурсом је прописано да 

ћеученнцимаосновнихшко

ла који први пут КОНКУРИШУ 
бити ДОДијељено 20 стипен
дија, а 40 онима који проду
жавајустипендију. 

Премаконкурсу, право на 

стипендију имаhе ЗОученика 
средњих школа који први пут 
конкуриwу за стипендију, 

60 ученика који npoдужа' 
вају стипендију и 16 учени
ка средњих школа који се 06-
разујузаобразоsни профил 

за.дефицитарнуквалифика· 

цију. 
Из ресора просвјете, на 

m~][овиh 

чијем је челу дамир Ш~хо

_кh, казали су да право да 

конкуришу имају таленто

вани ученици друге и наред

них година школовања који 
благовремено и уcnјешно ис

nyњaBajy обавезе прописане 

статутом школе. 

Ад 

Добили седам пројека'та 
Универзитет Црне Горе 

добио је седам пројеката, је

дан координаторски и шест 

партнерских, у оквиру про

грама Ерасмус. Изградња 

капацитета у високом обра
зовању, саопW1'eНО је из те 06-
разовнеинституције. Какосу 

казали, укупно суза финанси-

раље одобрена 164 пројекта, од 
1.005 пријављених. за регион 
Западног Балкаиаодобреноје 
18 пројеката од 105 пријавље
них. Највеhи број пројеката је 

опреднјељен за регион Азија 

- 48, затим за регион Јужни 
Медитеран - 34 и регион Ис
точна Европа - 26. А.о. 

ИЗ НВО ПРИЈАТЕЉИ ЖИВОТИЊА ПОЗВАЛИ ТУЖИПАЧКИ 
САВЈЕТ 

Испитати одлуку тужиоца 
из НВО Пријатељи живо· 

тиња Подгорица затражили 
суод Тужилачког савјета да 

испита одлуку подгорич

ког Основног тужилаштва, 

којом је Даниловграђанин 

осумњичен засиловање пса 

пуштен да се брани са слобо

де. Из те нво r:y позвали да се 
осумњиченом под хитно од-

реди притвор до доношења 

пресуде . 

Поручили су да нeIIе одус

тати док осумњичени за то 

кривично дјело не добије за

служенуказну. Овај случај де

сио се средином јула уцентру 
Даниловграда, а у НВО тврде 

да је свезабиљежено на над
зорним камерама. А.О_ 


