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У МЕСТУ МОКРИНЕ КОД ХЕРЦЕГ НОВОГ

�� TELO STARICE NA\ENO U BUNARU
ХЕРЦЕГ НОВИ - Тело старице Видосаве Бијелић (81) 
извучено је јуче ујутро из бунара у месту Мокрине код 
Херцег Новог, саопштено је из Регионалног центра за 
обуку ронилаца из Бијеле. 
Тим професионалних ронилаца из Бијеле ангажован 
је прексиноћ око 23.00 часа на захтев Директората 
за ванредне ситуације црногорског Министарства 
унутрашњих послова - саопштено је из Регионалног 
центра. �

ПУЦЊАВА НА БЕНЗИСКОЈ ПУМПИ НА СМОКОВЦУ 

�� РАЊЕН ПОДГОРИЧАНИН
ПОДГОРИЦА - Подгоричанин С. С. (40) рањен је у пуцња-
ви на бензинској пумпи на Смоковцу, на излазу из Под-
горице у правцу Колашина, саопштила је црногорска 
полиција. У пуцњави, која се догодила прексиноћ око 
22.00 часа, С. С. је задобио прострелну рану руке и пре-
везен је у Клинички центар у Подгорици. Током напада у 
кафићу на пумпи били су и полицијски службеници који 
су испалили неколико метака увис. Истражиоци знају ко 
су нападачи. Камере су забележиле инцидент. �

УХАПШЕН НИКШИЋАНИН МИЛО МАРИЋЕВИЋ

�� НОЖЕМ НАСРНУО НА ЧУВАРА
БУДВА - Будванска полиција је ухапсила Никшићанина 
Мила Марићевића (34) који се сумњичи да је покушао да 
убије српског држављанина Игора Николића (31). Инци-
дент се догодио на шеталишту испред популарних отво-
рених шанкова у Будви, јуче 3 сата иза поноћи. Николић 
је убоден ножем у груди. Он је хитно пребачен у которску 
болницу и ван животне је опасности. Николић је ноћни 
чувар једног од кафића. Основни државни тужилац је 
квалификовао кривично дело као убиство у покушају. �

ПОЖАР У СЕЛУ ВРБИЦА

�� ИЗГОРЕЛА ПОРОДИЧНА КУЋА
ПЉЕВЉА - У пожару који је јуче око пет часова избио 
у дванаест километара од Пљеваља удаљеном селу 
Врбица изгорела је породична кућа Благоја Лацмана. 
Део покућства који се налазио на првом спрату објекта 
током акције гашења је спасен.
У моменту пожара нико се није налазио у кући, а власник куће, 
која је задњих година реновирана и сређена, живи на црно-
горском приморју. Узрок пожара није познат, али се претпо-
ставља да су га изазвале електричне инсталације. � М. Д.

АПЕЛ ПРЕДСТАВНИЦИМА ОПШТИНЕ БУДВАУ ХЕРЦЕГ НОВОМ СИНОЋ ОТВОРЕН ДЕСЕТИ ФЕСТИВАЛ СТРИПА, ТРАЈАЋЕ ДО 7. СЕПТЕМБРА

Погребници "иду" у 
дужничко ропство
БУДВА - Радници "По-

гребних услуга" у Будви 
нашли су се у тешкој фи-
нансијској ситуацији. Како 
је упозорио синдикат овог 
предузећа, последњу плату 
су примили у априлу. Ра-
чун предузећа је блокиран 
у јуну, с обзиром на то да 
порези и доприноси нису 
измирени од 2014. године.

- Упадамо у дужничко 
ропство јер већина радни-
ка је кредитно задужена 
код банака, а због непри-
мања плата нису у стању 
да измирују обавезе, спре-
ме децу за школу, обезбеде 

зимницу и огрев, истичу у 
синдикату ове куће.

Представници синдиката 
кажу да су настојали да у 
разговорима с директором, 
члановима Управног одбо-
ра и представницима оп-
штине Будва, пронађу из-
лаз из тешке ситуације, али 
ништа није договорено.

Дуг Општине Будва пре-
ма овом предузећу по по-
дацима из локалне управе 
износи 50.000, док руко-
водство "Погребних услу-
га" тврди да је он много ве-
ћи и да износи чак 230.000 
евра. � С. ГРЕГОВИЋ

Девета уметност у успону
Уз познате ауторе из иностранства стижу и најбољи цртачи из региона

ХЕРЦЕГ НОВИ - Десети хер-
цегновски стрип-фестивал 
(ХСФ) отворен је синоћ 
(2. септембар), а трајаће 
до 7. септембра. За десету 
годишњицу организатори 
су проширили програм и 

значајно повећали број го-
стију и пратећих садржаја. 
За поклонике девете умет-
ности спектакл је почео 
изложбом у чијој су по-
ставци, у градској галерији 
радови: Вилијама Симпсо-
на, Мајка Колинса, Гиљер-

ма Ортеге, Валтера Трона, 
Милорада Вицановића 
Мазе и Јане Адамовић.

Фестивал се први пут ове 
године реализује у чврстој 
сарадњи са Херцег фестом 
јер га је градски Савет за 

културу препоручио као 
фестивал од посебног ин-
тереса за културу града, 
каже директор Стеван Ко-
привица.

Програме су осмисли-
ли и припремили у НВО 
ХСФ, а с намером да по-

стану водећи фестивал 
стрипа у региону. Један 
од организатора, финан-
сијски директор Јован Су-
ботић, подсетио је да су 
поновним доласком Ви-
лијама Симпсона, стори-

бордера планетарно по-
пуларног серијала "Гејм 
ов трон", отворили врата 
људима са британске сце-
не. Уз поменуте ауторе 
из иностранства стижу 
и најбољи стрип-цртачи 
из региона: Игор Кордеј, 

Милорад Вицановић Ма-
за, Павле Зелић, Драгана 
Купрешанин, Илија Ник-
чевић, Изток Ситар, Тихо-
мир Тикулин.

За данас (субота) је на 
главном градском Тргу 
најављена велика стрип-
берза, организовано је и 
цртање за фанове испред 
галерије "Нови, то сам ја", 
осмишљене су радионице 
за децу. Сутра (недеља) ће 
бити приређена презента-
ција рада Вилијама Симп-
сона на "Гејм ов тронс" у 
Станици на Шкверу. Изло-
жбу и предавање у "Двора-
ни Парк" припрема један 
од најпознатијих стрип-
критичара Зоран Ђука-
новић, подсећа Небојша 
Мандић, из организације 
фестивала. �

 В. ВУЈНОВИЋ

МАГАЗИН
ПОСЛЕДЊЕГ дана фестива-
ла биће организовано јавно 
штампање првог стип-магази-
на у Црној Гори. Херцегновски 
стрип-фестивал једини ће у ре-
гиону реализовати конкурс са 
новчаним наградама за ауторе, 
најавио је Никола Ћурчин, осни-
вач и директор фестивала.

ПОСЛАНИЦИ ЋЕ СЕ У ПОНЕДЕЉАК ИЗЈАСНИТИ О ИЗМЕНАМА ЗАКОНА О КОНВЕРЗИЈИ КРЕДИТА ИЗ ФРАНАКА У ЕВРЕ

Накнадно је утврђено да је гласању у четвртак претходило неколико "процедуралних" грешака
"ШВАЈЦАРЦИ" ЈОШ НА ЧЕКАЊУ
ПОСЛАНИЦИ Скуп-

штине Црне Горе у 
понедељак ће гла-

сати о Предлогу закона о 
конверзији кредита у швај-
царским францима у евре, 
јер се у четвртак нису уса-
гласили о амандманима. 
Наводно је грешком гла-
сано о амандману ДПС-а, 
који укључује наплату зате-
зне камате на кредите који 
нису отплаћивани, што ни-
је прихватљиво за грађане 
у чије име је Небојша Ме-
дојевић (ДФ) предложио 
измене закона.

Предлагач амандмана 
Радован Обрадовић (ДПС) 
казао је да је измењеним 
амандманом дефинисано 
да се не наплаћује затезна 
камата, при чему је Небој-
ша Медојевић тврдио да та-
кве измене нема у аманд-
ману. Пошто је владајућа 
већина изгласала аманд-
ман ДПС-а, који је званич-
но заведен у процедури и 
којим је дефинисана на-
плата затезне каматне сто-

пе, Медојевић је најавио да 
ће повући предлог јер се 
грађанима уместо камате 
од 8,2 одсто предвиђа на-

плата камате од скоро 15 
одсто. У том случају ДПС 
је најавио да ће заказати 
нову ванредну седницу са 

својим предлогом измена, 
чему се Медојевић није 
противио.

Међутим, испоставило се 

да су посланици гласали о 
предлогу који није заведен 
у процедуру. Медојевић је 
затим оптужио посланике 
ДПС-а да су покушали да 
обману јавност причом да 
су предложили амандмане 
у којима нема обрачуна 

затезне каматне стопе и 
покушали да "прошверцују 
лажни амандман". Када је 
откривено да амандман ко-
ји је читао Обрадовић није 
заведен у скупштинској 
процедури, председник 
парламента Дарко Пајовић 

предложио је да пониште 
гласање. Устврдио је да 
није било речи о покушају 
подметања амандмана који 
није заведен, већ да је то 
била "грешка".

Прихваћен је предлог 
Александра Дамјановића 

(СНП) да се поништи гла-
сање и у новој процедури 
на ваљан начин поднесу 
амандмани о питањима 
која су спорна како би се 
постигао консензус. Дого-
ворено је да се изјашњење 
одложи за понедељак. �

ПЛАТИО ГЛАВОМ
КРЕДИТ у "швајцарцима" унесрећио је многе породице, а једног 
Подгоричанина је коштао живота пре око годину дана. Он је пре-
судио себи активирајући бомбу у канцеларији јавног извршитеља, 
који је био упоран да наплати дуг. Након отплате више од половине 
кредита од 30.000 евра, због промене курса швајцарског франка, 
дуг је човеку нарастао толико да није могао да га отплати. Иако је 
у међувремену покренут поступак да се кредити претворе у евре, 
извршитељи су били неумољиви, нису хтели да сачекају одгоду 
плаћања дуга и заказали су лицитацију куће дужника, што несрећ-
ни човек није могао да издржи.

АМБИЦИОЗНО Програме су осмислили и припремили у НВО ХСФ

ДОКАЗ Небојша Медојевић тврди да су посланици гласали о предлогу који није званично заведен


