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Смрт због тромба?
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КАТНИЋ ИСТРАЖУЈЕ
АТЕНТАТ НА МИЛА

Специјални тужилац наложио извиђај. Саслушано више особа

Породиља крварила, оперисана у Беранама
ПОДГОРИЦА/БЕРАНЕ - Породиља из Рожаја Ајша Шутковић (39) преминула је
јуче у раним јутарњим сатима у Клиничком центру
Црне Горе. Она је у лошем
стању доведена у подгоричку болницу, где је обављена
хируршка интервенција,
али безуспешно.
Чланови њене породице
о трагичном догађају обавестили су полицију и тужилаштво, па је Основни
државни тужилац наредио
да комисија вештака Центра за патологију и судску
медицину изврши судскомедицинско вештачење и
дало налог да медицинске
установе, чији је била пацијент, доставе вештацима
сву неопходну лекарску
документацију. Обдукцији
је присуствовао и дежурни
тужилац.
Како "Новости" сазнају,
узрок смрти породиље је

тромбоза. Несрећна млада
жена, која је затруднела
вантелесно, породила се у
недељу у Дому здравља у
Рожајама, где је доживела
хеморагијски шок, односно крварење, због чега је
после неколико сати пребачена у Општу болницу у
Беранама.
- Овде је довезена у лошем стању. Обављена је
операција, заустављено је
крварење и одмах је упућена у Клинички центар у
Подгорицу - саопштено је
"Новостима" из беранске
болнице, где наглашавају
да су учинили све да се живот породиље-прворотке
спасе.
Међутим, ни интервенција лекара у Подгорици
није помогла. Како још
сазнајемо, беба преминуле
Ајше Шутковић је добро. 
М. СЕКУЛОВИЋ
С. ЂОКИЋ

НАЛОГОДАВАЦ Ликвидацију планирао
и наручио бивши министар полиције

С

ПЕЦИЈАЛНО државно
тужилаштво проверава
да ли је постојао план
за убиство црногорског премијера Мила Ђукановића,
осмишљен, наводно, крајем
2007. или почетком наредне
године, што је била дуго чувана тајна, која је процурила у јавност крајем прошле
године. Све захваљујући,
наводно, једном бившем
припаднику СДБ.
- Поступак у предмету, формираном поводом

припреме атентата на премијера Мила Ђукановића,
налази у фази извиђаја саопштено је јуче штуро
из Специјалног државног
тужилаштва Црне Горе.
Гласине о атентату, које
су пласиране у време почетка протеста у Подгорици, говориле су о томе
да је план за ликвидацију
планирао и наручио један
бивши министар полиције,
а да је тај задатак поверио,
такође, бившем припадни-

ку СДБ Црне Горе. Цео "посао" је требало да буде обављен по налогу тадашњих
"високопозиционираних
функционера из Србије",
за баснословну суму новца.
Према свим тим гласинама, у јавност пуштених преко прорежимских
медија, атентат на Мила
Ђукановића требало је да
обави професионални ликвидатор употребом експлозива велике разорне
моћи.

Пријава
о
атентату
поднета је Специјалном
државном
тужилаштву,
наводно, пре неколико година, али ју је из фиоке
тек извукао Миливоје Катнић, доласком на функцију специјалног државног
тужиоца, и одмах наложио
извиђај.
Незванично се сазнаје да
је поводом овог случаја већ
саслушано више особа. 
М. СЕКУЛОВИЋ
С. ЂОКИЋ

МАНС ЗАТРАЖИО ОД ВЛАДЕ ЦРНЕ ГОРЕ ДА ХИТНО ОБУСТАВИ ГРАДЊУ "БЛОКА 2" ТЕ ПЉЕВЉА НА ПРОТЕСТУ ДФ НОСИО ЗАСТАВУ СА ЛИКОМ ШЕШЕЉА

Здравље Пљевљака најпрече

Без темељне стручне студије не сме се улазити у инвестицију
ПЉЕВЉА - Влада Црне
Горе треба да обустави
реализацију Пројекта изградње Другог блока Термоелектране у Пљевљима,
све док не буде израђена
свеобухватна и независна
студија, која би показала
утицај будуће термоелектране на здравље људи,
али и процени колико би у
наредним деценијама износили трошкови здравља
и социјални издаци због
превремених смрти и различитих врста обољења
узрокованих радом новог
блока, поручују из Мреже
за афирмацију невладиног
сектора МАНС.
- Влада је потпуно неодговорно ушла у читав
пројекат, јер је као стварне
трошкове рачунала само
изградњу новог блока и
набавку опреме, иако трошкови здравља и заштите

ТРОШКОВИ
ПРЕМА истраживању немачких експерата из 2013. године,
"Гринпис" је трошкове здравља
и животне средине за 40 година
рада Другог блока термоелектране у Пљевљима проценио
на невероватних 2,5 милијарди
евра, док се у исти период очекују 622 превремене смрти.

БАСНОСЛОВНО "Шкода Праха" би градила други блок за 338 милиона евра

животне средине представљају највеће издатке када
су у питању пројекти термоелектрана. С тим у вези

"ЗДРАВЉЕ ПЉЕВЉАКА..."
Из ЕПЦГ наводе да се тезе МАНС о Блоку 2 темеље на нетачним и
паушалним тврдњама.
- Свесни смо чињенице да МАНС својим донаторима мора оправдати медијску и маркетиншку кампању, али чињенице се морају чути.
Још једном, у циљу тачног информисања јавности, подвлачимо да
ни у једној варијанти укупан трошак Блока 2, рачунат са трошковима финансирања преко кредита, не би требао прећи 450 милиона
евра, а не преко милијарду, како наводи МАНС. По њиховој логици
и економској математици остаје нејасно како онда у Европи функционише око 300 термоелетрана, а у току је и изградња нових?
Било би корисно да се разјасни да ли и код њих трошак за здравље
грађана кошта 2,5 милијарде евра по термоелектрани - наводи се у
саопштењу ЕПЦГ.

је невероватно да чак ни
Институт за јавно здравље
и општина Пљевља немају
елементарне информације о утицају новог блока на
здравље људи - саопштили
су из МАНСА.
Истичу да је Нацрт детаљног просторног плана
за термоелектрану Пљевља, који је у мају прошле године био на јавној
расправи, пун застарелих
и непотпуних података о
здрављу грађана у Пљевљима. МАНС истиче као
фрапантно да у здравственим установама не постоји
одговарајући информациони систем који би омогућавао лаку обраду стати-

стичких података, иако са
друге стране те исте службе годинама указују на
пораст броја канцерогених
и респираторних обољења.
- На сцени имамо отворено занемаривање интереса грађана и чињеницу
да Влада већ месецима
иза затворених врата финализује договор са чешком компанијом "Шкода
Праха", која је понудила
да сагради Други блок ТЕ
Пљевља за 338 милиона
евра - наводе у МАНС-у и
додају да је такво поступање крајње проблематично,
поготову што Влада не
предузима ништа да санира енормну заграђеност
Пљеваља, града из којег се
масовно одлази.
Стога и захтев ове НВО
да Влада хитно обустави
све поступке, који могу
имати далекосежне негативне последице по здравље људи и животну средину, али и по државни
М. Д.
буџет. 

ВЕРНОСТ Живко Тошковић са четничким обележјима

Радикал од оснивања

ПОДГОРИЦА - Венама Живка
Тошковића, човека који се на
последњем протесту Демократског фронта у Подгорици
појавио са четничком иконографијом и заставом, на којој
је био лик Војислава Шешеља, осведочени је српски радикал. Његова неочекивана
појава међу протестантима
изазвала је и опречне реакције. "Фронтовци" су га прозвали "убаченим елементом
ДПС", а нешто касније на
њиховој интернет- страници
"Слобода тражи људе" појавила се информација да је
Тошковић бивши легионар и
активиста ДПС.
- Нико му није био у четницима, нити са њима има везе.
Његова жена је на последњим

изборима била опуномоћени
представник ДПС - стоји на
интернет страници ДФ.
На ово је јуче уследио одговор српских радикала у Црној
Гори, у коме се наводи да је
Живко Тошковић од оснивања члан њихове странке.
- Тошковић је, вероватно,
једини човек у Црној Гори
који се развео из политичких разлога. Он је наш члан
и радикали апсолутно стоје
иза њега. Већ пола године иде
на протесте и никада није направио ниједан инцидент. То
што неком у ДФ не одговара
шубара и застава Војислава
Шешеља, њихов је проблем
- објашњава Душко Секулић,
председник Странке српских
радикала у Црној Гори.  В. К.

ПОЛИЦИЈСКА АКЦИЈА У ДОМУ УЧЕНИКА У БАРУ

 ПРОНАЂЕН АРСЕНАЛ ХЛАДНОГ ОРУЖЈА

У ОКВИРУ акције "Младост", барска полиција је јуче ујутру ушла у Дом ученика и обавила претрес просторија, током којег су пронађени и одузети
ножеви, боксеви, шрафцигери, клешта за обијање и капа "фантомка".
Према незваничним наводима полиције, дошло се до података да је и
један део домаца "учествовао у тешким кривичним делима, као што су
разбојништва, тешке крађе и нарушавање јавног реда и мира".
У претресу су у собама пронашли неколико комада хладног оружја и опрему, која се користи приликом крађа. Од свих лица су узете изјаве и о томе
је упознат надлежни тужилац, преносе "Вијести". 

