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ЗА НОВО ИСКОПАВАЊЕ УГЉА НА "ПОТРЛИЦИ"

Министарство
дало све дозволе

ПОРОДИЦА ПЕЈОВИЋ ИЗ МОЈКОВЦА ТЕШКО ОПТУЖУЈЕ БЈЕЛОПОЉСКЕ ЛЕКАРЕ

РУ Пљевља продужен рок на три месеца
ПЉЕВЉА - Информативна
служба саопштила је да је
Рудник угља Пљевља током
2015. изводио радове на експлоатацији на локалитету
"Потрлица" поседујући све
сагласности и дозволе надлежног министарства.
Реаговање Рудника је
уследило после саопштења
МАНС-а да је ова компанија
три месеца експлоатисала

угаљ на копу "Потрлица"
без потребног одобрења
Министарства економије и
по том основу фактурисао,
најмање, 13,5 милиона евра.
Из Рудника угља саопштавају да је Министарство
економије 18. марта 2015.
издало решење о продужењу рока за извођење радова
по Допунском рударском
пројекту
експлоатације

угља П.К. "Потрлица" до 30.
јуна 2015.
Агенција за заштиту животне средине почетком
августа 2015. дала је позитивно мишљење Руднику на
елаборат процене утицаја
на животну средину, док је
Министарство економије
18. септембра издало решење, којим је дата сагласност
за извођење радова по ру-

дарском пројекту експлоатације угља за период 20152019.
- Тврдње око улагања 8,8
милиона евра у рекултивацију копова "Потрлица"
и "Цементара", и наводног
избегавања те обавезе су
произвољне, нетачне и неодговорне - истиче у саопштењу Информативна слуМ. Д.
жба РУ.

ОПТУЖБЕ Брат Дејан

МИЛАНУ ЈЕ
БИЛО СПАСА?

ТРАГИЧНО Милан Пејовић

Транспорт у КЦ Подгорица каснио, младић преминуо у санитету

П

ОРОДИЦА Пејовић,
из Мојковца, тешко
оптужује део лекара и
медицинског особља за неадекватну помоћ њиховом
Милану (30), који је прошле
недеље умро у болничким
колима на путу од Опште
болнице у Бијелом Пољу до
Клиничког центра у Подгорици.
Свему је претходио обрачун Пејовића и Рајка Аџића
(44) у кафеу "Шкорпион",
у центру Мојковца, када је
Пејовић задобио шест убода
ножем у стомак и леђа. Тада
је почела драматична борба
за живот младића, који је
после лекарске интервенције послат у Општу болницу
у Бијелом Пољу. Тамо је, по
речима његовог брата Дејана, скоро четири сата одлаган његов транспорт у Подгорицу.
Због свега што се дешавало и због неадекватне помоћи, Пејовићи су најавили да
ће поднети кривичне пријаве
против дела особља Опште
болнице у Бијелом Пољу.
- Наш Милан је у бјелопољску болницу довезен око
13.20, а транспорт за Подгорицу организован је тек
у 16 часова. Убеђен сам да
је имао шансу да преживи

да се на време кренуло за
Подгорицу - прича узбуђено
брат Дејан, који тврди да је
Милана десетак минута откад је довезен у Ургентном
центру затекао како прима
инфузију.
Дејан наводи и да је у више наврата од особља захтевао да брата оперишу, да би
потом била позвана и полиција, јер је одбио да изађе из
лекарске просторије. Полицајци су убрзо стигли и Ми-

порт у Подгорицу. То је трајало све до 15.30. Потом су
нам казали да се потрудимо
да обезбедимо транспорт
хеликоптером, а ми смо им
након десет минута одговорили да не можемо. Тако је
изгубљено још 20 минута,
док су брата покушавали да
сместе у аутомобил, у коме
због висине није било могуће
дати му трансфузију. Чак ни
врата нису могла да се затворе, јер су Милану ноге биле

ЗАСТРАШИВАЊЕ
РАЈКО Аџић (44), коме је у Вишем суду у Бијелом Пољу одређен једномесечни притвор, због убиства Милана Пејовића, изјавио је пред
тужиоцем и истражним судијом да није намеравао да га убије.
- Имао сам намеру само да га застрашим, да би ми вратио новац
који ми је дуговао - изјавио је осумњичени пред Вањом Медојевић,
судијом за истрагу Вишег суда, одговарајући на питања о трагичном догађају у кафеу "Шкорпион".
лана понели ка хируршком
блоку, али се тада заглавио
лифт.
- Захтевали су да држимо врата лифта, а да неко
на спрату, где је хирургија,
притиска тастере. Кад смо,
коначно, стигли, сниман је
20 минута. Потом су нам
саопштили да треба да му
ураде неку операцију, како
би га припремили за транс-

ЧЕТВРТИНА СТАНОВНИКА ПЉЕВАЉА ЖИВИ ОД ПЕНЗИЈЕ И СОЦИЈАЛНИХ ДАВАЊА

ван - препричава нам Дејан
невероватна дешавања, која
су настављена Милановим
повратком у Ургентни блок
и чекањем на возило Дома
здравља.
Пошто је и оно каснило,
како тврди наш саговорник,
позајмљено је возило Хитне
помоћи. Око 16 часова, кола
са тешко рањеним младићем коначно су кренула ка

Подгорици, али је он 35 минута касније - преминуо.
- До Подгорице је било
сат времена вожње. Убеђен
сам да би брат преживео да
се кренуло на време - резигниран је Дејан, који се пита
због чега су Милана у Бијелом Пољу задржали скоро
три сата, када је за дренажу
потребно око 15 минута.
Из бјелопољске болнице,
чијих неколико лекара већ
одговора суду због кривичних дела против здравља
људи, изјавили су, поводом
ових тврдњи, да су од тренутка пријема повређеног
Милана Пејовића до његовог транспорта за Подгорицу предузете све неопходне
дијагностичке и терапијске
мере.
- На основу процене рана,
наложена је припрема возила за транспорт, сматрајући
да ће бити потребно упућивање повређеног у Клинички
центар. С обзиром на то да
санитетско возило није задовољавало услове за примање
терапије, а да је друго возило
у том тренутку било у Подгорици, обезбеђено је у најкраћем року друго одговарајуће
возило - саопштено је из бјелопољске Опште болнице. 
М. СЕКУЛОВИЋ

СУДАР ВОЗА И АУТА НА ПРУЖНОМ ПРЕЛАЗУ У БАРУ

Социјала ни за преживљавање

Многи супружници примају породичну помоћ и уједно раде на црно
ПЉЕВЉА - Четвртина становника
најсевернијег
града Црне Горе живи од
пензије и материјалног
обезбеђења
породице.
Пљевља су одавно међу
најстаријим општинама,
па је све више захтева за
надокнаду за негу и помоћ. Само по основу поменута три права у децембру је исплаћено 9.500
Пљевљака.
Према подацима Фонда
ПИО, последњег месеца
старе године у граду на
Брезници пензију је примало 6.490 грађана, док
је 517 добијало накнаде
по основу других права
из пензијско-инвалидског
осигурања. Број пензионера у односу на 2013.
повећан је за 230, а просечна пензија у децембру
је била 256 евра. Кад плати дажбине и лекове, просечном пензионеру остаје
дневно до шест евра да
преживи.
Да је све више оболелих
Пљевљака, говори и податак да је у децембру број
корисника туђе неге и помоћи порастао за готово
400. На крају 2015. ово
право остварило је 1.096
особа - саопштило је Министарство рада и соци-

ПРОМЕТ ПРЕПОЛОВЉЕН
СТАЛНИ одлив становништва, све слабији прираштај и појава
великих трговинских ланаца довели су до тога је промет код
мањих приватника једва педесет одсто у односу на пре три или
четири године.
Послодавци због тога, али и све већих намета, нису у могућности
да дају плате веће од 200 евра. У већини случајева зараде у угоститељству или мањим трговачким радњама су испод те суме.

СТАТИСТИКА Број пензионера на крају 2015. године повећан на 6.490

јалног старања.
Број корисника материјалног обезбеђења породице мањи је у односу
на 2014. Ово право у децембру 2015. користиле су 474 породице, са
1.335 чланова, а годину
дана пре 531 породица,
са 1.413 чланова. За једночлану породицу МОП
износи 63,50 евра, за породице са два члана 76,20,

са три члана 91,50, док са
четири 108 и са пет и више чланова 120,70 евра.
Ако корисник живи сам,
следује му два евра и десет центи дневно. Двочлана породица свакога дана
може да потроши евро и
27 центи, трочлана евро и
цент, четворочлана деведесет и петочлана осамдесет центи.
Према подацима Мон-

стата из 2015, у општини
је запослено 5.901 Пљевљака. Већина живи од
примања из буџета, а само у СО и јавним предузећима запослено је између
700 и 800 људи.
Стопа
незапослености је далеко већа од
државног просека, док
је просечна плата међу
највишим у Црној Гори.
Међутим, велики број
грађана о просечној плати може само да сања,
судећи по висини зарада у
угоститељству, трговини и
услужним делатностима.
Ако се за материјално
обезбеђење пријави, рецимо, петочлана породица, месечно ће примати
122 евра, а за троје деце
добајаће и додатак од око
60 евра. Поред тих примања, супружници имају могућност да повремено или
стално, радећи на црно
или бавећи се пољопривредом, обезбеде додатне
приходе. Држава омогућује таквим корисницима
и субвенциране рачуне за
струју од 40 одсто. Стога,
бројни Пљевљаци настоје да истовремено нешто
раде, и колико-толико
зараде, и притом задрже
социјалу.
М. Д.

(НЕ)СРЕЋА Воз вукао возило десетак метара

Фото „Портал Мондо“

Возач прошао са
огреботинама
БАР - У судару воза и
путничког возила на пружном прелазу Шушањ,
недалеко од железничке
станице у Бару, возач аутомобила Зарук Полимац
(60), из Прибоја, срећом је
остао неповређен.
Незгода се догодила у
недељу поподне, око 16.30,
а возач аутомобила имао
је невероватну срећу, јер
је прошао само са неколико огреботина, док је део
"фолксвагена"
смрскан.
Према речима очевидаца,
воз је вукао аутомобил десетак метара.
- Све се догодило невероватном брзином. Воз је
закачио део аутомобила.
Сигурносни "јастуци" су
у колима су се отворили.
Мислим да ме је воз вукао

десетак метара и зауставио
сам се између пруге и пешачке стазе - испричао је
Полимак, кога су у Општој
болници прегледали лекари и констатовали да нема
повреда.
Како је дошло до судара
путничког воза и аутомобила, утврдиће истрага. Возило се кретало локалним
путем кроз насеље Илино и
у моменту кад је прелазио
пругу, наишао је воз који
саобраћа на линији Бар Подгорица.
На овом пружном прелазу нема рампе, већ постоји
само звучна сигнализација.
Саобраћајне незгоде са
смртним исходима дешавале су се раније на овом кобном пружном прелазу.
Б. БОЉАНОВИЋ

