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ДОГАЂАЈИ

ВАНРЕДНА СЕДНИЦА ХЕРЦЕГНОВСКЕ СКУПШТИНЕ

  ВИСОКЕ КАЗНЕ ЗБОГ ГЛАСНЕ МУЗИКЕ
ХЕРЦЕГ НОВИ - Одборници херцегновске скупштине окупиће се данас 
на другом ванредном заседању. Расправљаће се о деблокади рада 
градске Туристичке организације која од марта не функционише због 
блокаде рачуна. А планирана је и расправа о предлогу за измене по-
стојеће Одлуке о радном времену, којим се предвиђају високе казне 
за прекршиоце. Пуштање и извођење живе музике мимо одобреног 
времена, кажњаваће се хиљаду до две хиљаде евра, а казне следе и за 
претерану дневну буку у акустичним зонама градских улица. В. В.

ИЗНЕНАЂЕЊЕ НА СКАДАРСКОМ ЈЕЗЕРУ

  ВРАТИЛА СЕ ВОДЕНА ПАПРАТ
ПОДГОРИЦА - Након 68 го-
дина поново се на подручју 
Скадарског језера појавила 
водена папрат Marsilea qu-
adrifolia, ретка и угрожена 
биљна врста на подручју 
целе Европе због постепе-
ног нестанка њених при-
родних станишта. Стручна 
сарадница за заштиту флоре у Јавном предузећу за националне 
паркове Црне Горе Славица Ђуришић развој ове биљне врсте кон-
тинуирано пуних пет година прати овај феномен.
- На основу резултата вишегодишњих истраживања и запажања на 
терену током овог месеца, можемо потврдити да се водена папрат 
појавила на Жабљачким ливадама у подручју Скадарског језера. С. Д.

МЕРЕЊЕ НА ПРИМОРЈУ ПРЕД ТУРИСТИЧКУ СЕЗОНУ

  УЗ ПЛАЖЕ МОРЕ ЧИСТО
КОТОР - Морска вода дуж Црногорског приморја је потпуно чиста, по-
тврдила је анализа Института за биологију мора из Котора. Како истичу 
у Јавном предузећу "Морско добро", морска вода на 98 купалишта је 
првог квалитета, а само на два купалишта на будванској друго на хер-
цегновској ривијери је другог степена квалитета. Контрола квалитета 
морске воде обављаће се све до краја туристичке сезоне, а "Морско до-
бро" ће објављивати резултате и видно означити плаже са најчистијом 
водом. С. Г

ПОСЛЕ ВИШЕДНЕНОГ ЗАМУЋЕЊА ИЗВОРА

  ВОДА ПОНОВО ЗА ПИЋЕ
ПЉЕВЉА - На основу резултата најновије контроле воде из град-
ских водовода Здравствено-санитарна инспекција саопштила је да 
је вода са сва три градска водовода Плијеш, Југоштица и Брезница, 
после дужег замућења услед обилних падавина, поново хигијенски 
исправна и може се користити за пиће. Контрола воде у Пљевљима 
се врши једном недељно на седам мерних тачака у граду, док се 
физичко-хемијска анализа обавља свакодневно. М. Д.

БЕСПРАВНА СЕЧА СТАБАЛА НА ПОДРУЧЈУ КОЛАШИНА

  ПАДАЈУ СТОЛЕТНА СТАБЛА
КОЛАШИН - Хиљаде кубика 
букве и јеле посекли су шумо-
крадице у две од 11 газдин-
ских јединица Пјешчаница 
Пчиња и Ријека Мушовића, 
код Колашина. Марко Вла-
ховић, директор РЈ Управа 
за шуме из овог града, каже 
да су контроле обављене у 
претходна два месеца показале да је бесправно посечено 2.279 кубика 
букве и јеле, а штета је већа од 214.000 евра. В. К.

ГРАНИЧНИ ПРЕЛАЗ РАНЧЕ

  ОДУЗЕТА РОБА
ПЉЕВЉА - Службеници Управе царина у сарадњи са службеницима 
Управе полиције открили су на граничном прелазу Ранче већу количи-
ну непријављене робе сакривене у бункерима аутобуса црногорских 
регистарских ознака који саобраћа на релацији Београд - Жабљак. 
Одузета је већа количина текстилне робе, кафе, контактних сочива и 
наочара за сунце, чија је вредност већа од 4.000 евра.  М. Д.

ПОДГОРИЦА - Породица Ва-
ње Ђуришића је за вечерас 
заказала протест у насељу и 
позвала је суграђане да им 
се придруже јер, како каже 
Вања, "није ово више само 
мој проблем. Ускоро може 
постати и проблем целог 
насеља јер ако се нешто не 

реши у скорије време, про-
тест ћу радикализовати што 
може значити и укидање 
напајања овог насеља стру-
јом, водом, телефоном, с 
обзиром на то да све инста-
лације пролазе преко моје 
парцеле - истиче Ђуришић.

- Ово је моја земља. Пре-

ко мог поседа је прошао 
пут. У катастарским књига-
ма је све јасно и све се види. 
Тражим да ми се исплати 
земљиште које су ми отели 
или да га врате у првобит-
но стање, када је ту била 
плодна земља и када није 
било ничега. Нећу одустати 

сигурно ни ја ни моја поро-
дица јер не тражимо ништа 
туђе, само своје - категори-
чан је Вања.

Породица Вање Ђуриши-
ћа истиче да овде више у 
питању није никакав спор 
са главним градом. У пи-
тању је само одлука градо-

начелника Славољуба Сти-
јеповића да се поступи по 
правилима и по закону и да 
се Ђуришићима да оно што 
им припада.

На Вању Ђуришића је 
иначе налетео аутомобил, 
који се није зауставио ни 
након удеса. Срећом, тежих 
последица није било.

Подсетимо, Вања Ђури-
шић се већ 27 година бори 
са главним градом за повра-
так земљишта на Забјелу, 
које је његова прадедовина, 
а на којем се између осталог 
налазе Основна школа "Ок-
тоих" и преко којег је про-
шла Јереванска улица, коју 
је, због нереаговања власти, 
блокирао.

Његова десеточлана по-
родица већ више од две не-
деље живи у готово нељуд-
ским условима. Посетили 
смо их и Вања Ђуришић 
нам је испричао да се неми-
ли догађај одиграо муњеви-
том брзином.   С. Д.

НАСТАВЉА СЕ ОТИМАЧИНА ОКО ПАЦИЈЕНАТА

  КАЗНА ЗА ЛЕКАРЕ
ПОДГОРИЦА - Црногорски мини-
стар здравља Кенан Храповић 
позвао је грађане да пријаве 
све докторе који их упућују да 
обаве прегледе у приватним 
клиникама у којима раде. Он је 
са националне конференције 
"Систем здравствене заштите и 
права пацијената" поручио да ће казнити све лекаре који тако поступају.
- За бригу је податак Центра за мониторинг и истраживање да се 37 од-
сто испитаника изјаснило да их доктори из државних установа упућују на 
преглед у приватне клинике у којима раде - рекао је Храповић.  В.К.

ПОДГОРИЧАНИН ВАЊА ЂУРИШИЋ ДАНИМА НЕ ОДУСТАЈЕ ОД ПРОТЕСТА

OTAC POKLAWAO
ОТАЦ Вање Ђуришића, сада покојни Драгутин Дуја Ђуришић, био 
је легенда Забјела. Он је за свога живота поклонио део свог имања 
фудбалском клубу Забјело и уз то им направио и објекат за тренинге. 
За то је од града добио признање. Годинама касније, тај исти град не 
дозвољава да се његовим наследницима исплати одштета за посед, 
већ све оспоравају, иако је све по слову закона и по прописима.

НАСТУП ПРВОГ ПОП ХОРА

  ОДУШЕВИЛИ 
ЦРНОГОРЦЕ

ПОДГОРИЦА - У великој сали Култур-
но-информативног центра "Будо То-
мовић" у Подгорици синоћ није било 
довољно места за све који су желели 
да чују како то звучи први црно-
горски "јиц поп хор". Многобројна 
публика уживала је скоро два сата 
уз највеће хитове педесетих, шезде-
сетих, домаћих и страних, певајући 
заједно са хором.
Свој први јавни наступ отпочели су 
песмом "Добра вам ноћ, пријате-
љи", а наставили хитовима "Девој-
ко мала", "Златни дан", "Љуљај ме 
нежно"...
Идејни творац концерта и чланица 
хора директорка КИЦ "Будо Томо-
вић" Снежана Бурзан, каже за "Но-
вости" да оволику посећеност и ин-
тересовање за концерт хора искрено 
нису очекивали.
- Идеја постоји одавно јер има нас 
много који волимо ову врсту пева-
ња и извђења песама - каже Бурза-
нова.  С. Д.

И
Н В Е С Т И Ц И О Н О -
РАЗВОЈНИ фонд 
предложио је поли-

цајца Воја Бојовића за члана 
Одбора директора "Барске 
пловидбе". Коначну одлуку 
о томе ко ће бити у Одбору 
директора ове државне ком-
паније у наредном периоду 
донеће акционари на Скуп-
штини која је заказана за 
петак, 30 јун.

Иако је полицајац, Бојо-
вић не поштује слово закона 
по ком не може бити у одбо-
ру директора поморске ком-
паније АД "Барска пловидба" 
без сагласности МУП, што је 
тежа повреда службене ду-
жности. Управа полиције је 
против Бојовића покренула 
дисциплински поступак који 
није донео никакав епилог. 

Бојовић редовно долази на 
састанке Одбора, редовно 
од "Барске пловидбе" прима 
око 900 евра месечно, иако 
је у фебруару, наводно, под-
нео оставку.

Током последње године, 
као члан, а од августа про-
шле године и као председ-

ник Одбора, потписивао је 
уговоре и фактуре којима је 
оштетио државну компани-
ју. Само десетак дана након 
што је изабран, Бојовић је за 
колеге полицајце и гранич-
ну полицију организовао 

ручак у ресторану "Мари-
на". Гала ручак у износу од 
596 евра, иако је од 12. маја 
2016. године члан Одбора 
поморске компаније и нема 
право на репрезентацију. 
Фактуру коју је ресторан 
"Марина" за овај ручак ис-
поставио "Пловидби", "Но-

вости" су добиле на увид.
За истражитеље посло-

вања посебно је интересан-
тан 15. август 2016. године. 
Дотадашњи председник 
Одбора директора Радован 
Орландић пренео је одго-
ворност са себе на Бојовића, 
који је дан касније ставио 
свој потпис на одлуку о 
именовању извршног ди-
ректора "Барске пловидбе" 
Мила Пауновића. У августу 
прошле године, Бојовић је 
потписао уговор о прави-
ма, обавезама и одговор-
ностима извршног дирек-
тора "Барске пловидбе" са 
Милом Пауновићем који у 
државној компанији заво-
ди под печатом "пословна 
тајна". Бојовић, иако актив-
ни полицајац који треба да 
штити закон, крши прописе 
и Статут "Барске пловидбе" 
јер запошљава човека без 
дана искуства у поморској 

привреди (услов по Стату-
ту "Барске пловидбе" је пет 
година), и то месец дана пре 
парламентарних избра.

Иако је Пауновића за-
послио супротно Статуту 
и без конкурса који ника-

да није расписан, Бојовић 
је уговором максимално 
заштитио актуелног извр-
шног директора. Према 
уговору, у случају да Пау-
новић поднесе оставку пре 
истека мандата, треба да 
буде исплаћен од државне 
компаније "Барска пловид-
ба" са чак 18 месечних бру-
то зарада, што износи више 
од 60.000 евра.  Б. ДАБИЋ

ВОЈО БОЈОВИЋ И ДАЉЕ ЧЛАН ОДБОРА ДИРЕКТОРА ПОСРНУЛЕ ПОМОРСКЕ КОМПАНИЈЕ

ПОЛИЦАЈАЦ ОШТЕТИО 
"БАРСКУ ПЛОВИДБУ"

Потписивао уговоре и фактуре којима је закинуо државну компанију

Полиција 

покренула 

дисциплински 

поступак 

ОРЛАНДИЋА ЧАСТИЛИ 6 НАДОКНАДА
ПРЕМА сазнањима "Новости", на последњој седници Одбора дирек-
тора донета је одлука коју је потписао Бојовић, да се Радован Ор-
ландић (јавни функционер који нема право на надокнаду у Одбору 
директора) части са шест надокнада члана Одбора директора због 
успешне продаје брода као "директор Адријатик лајнса С.А.", на коју 
је био регистрован путнички брод "Свети Стефан 2".

Искључићу 
насељу и 
воду и струју

УПОРАН 
Вања Ђу-

ришић не 
да своју 
парцелу

УКРАТКО
АУТОМОБИЛ "фијат пунто", ко-
јим је управљала Баранка А. Б., 
ударио је у скулптуру "Нулти ки-
лометар", а девојка је задобила 
прелом носа и након указане ле-
карске помоћи отуштена је кући. 
Она се возилом попела на трото-
ар, улетела у цветни део острва и 
зауставила се након што је возило 
ударило у скулптуру.

ОДЛУКА Акционари ће 
крајем месеца изабрати 

нови борд директора


