Dan, Povodi, 24. decembar 2013.

Betoniraju obalu od Luštice do Bojane
Svaki pedalj obale od Luštice do rijeke Bojane u opštini Ulcinj praktično je podređen nekom građevinskom
zahvatu, bilo za izgradnju stambenih objekata bilo za izgradnju novih plaža, upozorila je ispred Inženjerske
komore Crne Gore Strukovne komore građevinskih inžsnjera Olivera Doklestić. Obraćajući se učesnicima
jučerašnjeg skupa koji je na temu "Izvođenje građevinskih radova u zonama vodnih resursa, građenje objekata u
priobalnom, morskom pojasu" održan u kotorskom Institutu za biologiju mora, Doklestićeva je ocijenila da
Crna Gora ima dobru zakonsku regulativu u oblasti ekološke zaštite, ali da je problematična njena primjena u
praksi.
Učesnici skupa su zaključili da Vladi treba preporučiti izradu jedinstvenog dokumsnta iz područja zaštite
okoline i održivog razvoja za područje morskog priobalja, ali i donošenje dokumenta o ocjeni usaglašenosti
rješavanja pitanja zaštite okoline i privrednog razvoja, te za sprovođenje monitoringa priobalja.
Doklestićeva je navela i da su u opštini Herceg Novi od 2008. godine do danas podnesena samo dva
zahtjeva za izradu procjene uticaja na životnu sredinu za obavljanje građevinskih radaova u zonama morkog
pojasa. Podsjetila je da su sva fizička i pravna lica dužna da prilikom obavljanja aktivnosti u prostoru
preduzmu sve mjere da se rizik oštećenja životne sredine svede na minimum.
-Nažalost, to sve ostaje u domenu glavnog projekta, ali ne i u domenu razvijanja organizacije gradilišta
navela je Doklesićeva naznačivši da su, sa graditeljaskog aspekta, osnovne karakteristike priobalnog
područja da je to zona devete seizmičke aktivnosti, što znači da u slučaju jakog zemljotresa može da dođe do
ozbiljnih problema likvifakcije (potonuća djelova obale), dok se u pogledu geološkog sklopa radi o karetnom
terenu (tlo sa pojavama mjestimične nestabilnosti, klizišta, erozije, odrona, ispresecanosti površinskim i
podzemnim vodotokovima, itd.).
Stručni saradnik u Institutu, doktor Zoran Kljajić upozorio je da su glavni problemi u obalnoj zoni zatrpavanje
vodotokova i mora, obalne deponije, vještačke nove plaže, urbanizacija na obalnoj liniji, ali i ispuštanje i
zagađenje otpadnim vodama.
-Kanalizacioni kolektori su prilično havarisani i slabo održavani, a problem direktnih individualnih ispusta u
more je posebno izražen u Bokokotorskom zalivu koji je poluzatvoreni sistem i ima svoja ograničenja i
kapacitete. Kada se ti kapaciteti zagađivanja jednog dana pređu doći će do ekološkog problema koji u datom
momentu nećemo moći riješiti upozorio je on.
On je dodao da svako zatrpavanje mora donositi ekonomsku korist.
-Ekonomska vrijednost jednog građevinski zauzetog, odnosno zatrpanog, kvadratnog metra mora, prema
određenim procjenama, iznosi oko 10.000 eura rekao je Kljajić.
B.M.
Petović: Loši efekti urbanizacije
Na temu "Uticaj građevinskih zahvata u priobalnom dijelu na morski biodiverzitet11 govorila je doktor Slavica
Petović, koja je podvukla da su efekti koji urbanizacija ima na priobalni pojas eutrofikacija, erozija, buka na
moru, prekomjerni izlov, unesene vrste, čvrsti otpad.
Iekome je jednostavno sasuti šut u more a to može da dovede i do toga da u ishrani koristimo organizme koji
su toksični upozorila je Petovićeva.
Radulović podržao kontrolisano nasipanje
Koordinator za investicije u JP za upravljanje morskim dobrom Rajko Radulović osudio je "divljačko"
nasipanje obale, ali podržao "kontrolisano i organizovano".
Mnoge plaže u svijetu, pa i Kopakabana su nastale nasipanjem. Ako se radi o kontrolisanom nasipanju i
materijalu uzetom iz prirodnih riječnih ili drugih morskih eko-sistema gdje se nalazio, pa se prebaci na drugi
prostor, on će proizvesti određene negativne efekte, ali će imati mnogo više pozitivnih tvrdi Radulović.

Autor: Biljana Marković
Ključne riječi: biodiverzitet , urbanizacija, izgradnja objekata, građevinski radovi, morsko dobro, životna
sredina, procjena uticaja na životnu sredinu, priobalno područje , ekološka održivost,

Arhimed - http://www.arhiva.me/ (24.12.2013. 12:24)

1/2

Institucije u svojstvu subjekta:
Tema: Zaštita životne sredine, Tema: Morsko dobro, Inženjerska komora Crne Gore IKCG, Skupština
Opštine Ulcinj, Inženjer, Institut za biologiju mora Kotor, Vlada Crne Gore, JP Morsko dobro
Osobe u svojstvu subjekta:
Olivera Doklestić, Zoran Kljajić, Slavica Petović, Rajko Radulović
Teme:
Društvo » Ekologija, Vlada
Ekonomija i privreda » Preduzeća

Arhimed - http://www.arhiva.me/ (24.12.2013. 12:24)

2/2

14СТР<lll<l

уУоран, 24. децембар 2013. Д ,

поводи

ТОКОМ НОВЕМБРА И ДЕЦЕМБРА И3МЈЕРЕНА ПОВЕЋАНА КОНЦЕНТРАЦИЈА

СТРУЧЊАЦИ Упозорили ДА ИНВЕСТИТОРИ НЕ
ПРЕЗдЈУ НИ ОД ГРАЂЕВИНСКИХ ЗАХВАТА У мору

ПРАШКАСТИХ ЧЕСТИЦА НА СЈЕВЕРУ

Е

Бетонирају обалу од
Луштице до Бојане

I((l;I()НlIЩ 110КРСГ 0эо11
1I0"ЈВаО јс Вmџl)' ДII
1I0ка","С

O)U'U8OpIIOCТ

"PC~8 flJ'IђllШI ~II IIЉСIIIIJW!
УCТ1UlIlOAl

11

CI(IOJIOltlкe

OJlpcl}ttby

11

/lРжаае И IIРИ"lнјСIIII мјере ко
јс Iк:: yrиlumt на"Ю JLII СС смаlloC

• Учесници скупа препоручиће Влади

Urтc'1'Ш Сфсl("nt IIСРОШ*"'II

израду јединственог документа за одр
жив развој приобаља

lФјс IICI'lmIIlIJO yrИ'lС ..8 1ЩЮ
а.;м: ЉУ1lИ и кlIИ..IШТСТ Ж'ИIlO'ПIС

tреШIIIС, Мјсреl" ЛI'СIIILI!јс 111

110-

СваК" IIслаљ обапС 0."1 ЈЈу-

каЗШI1l су ДА јс У 11:М:IЉН"I1I

щтнцс ДО ријске Бојанс у 011IIrrИllИ УIIIIИЊ IIpall'l1l'lIlO јс

ItOMCIIY rnаll1!ОГ Ilројскта. али
IIС И )' /lOMCIlY рВ3l1ијаll.а ор ..аflll3attијс грlUllUlИllrra - "аНС,;lа

IIOДPC~CII IIСКОМ rpll~CIlItIICКOM
эа.ЈСUату. бl11l0 за IIЗ"РIUIlЬУ

јс ЈIОКЛССlihСllllllаЭllЗЧИНIIIИ ЛII
су, са l'РаДИ"reљаског аСIIСКТ8.

стамбсllttЈС објската БИJlО за
НЭ'·рВДIbУ 1I0ВИХ IIJlаЖII, УIIО:ЮРИIIII јс IICllpC.'1 Иllжељсptкс
коморе I Ј,рIlС Горе - СУрукок-

OCllOlllle караК1'СРItСТ1!КС IIРИОIIcllere ССИЗМИЧКС аКТИlIlIOСТИ.
1111'0 3118'111 Д8 У случају јаКОI'

IIС

ИII-

ЗСМЉОТРСС8 може Ilа дођс до

жсњсра OJ1 118 ~ ll a ДQlC,lltс'rи l1 .
Обраhајуhtt сс У'IССllинима ј)'чсраlllll,сl' СК)·118 којll јl; Н8 тсN)' "ИЗIlO~СtJ,с l'РaI]СВИIIСКИ>;
радОIlll ). 101111.\18 IКI:IIIИ~ рсС)рса. грађСIЬС објската у ИрlIОбаЈиlOЧ, "Iopeкo\! с/ОјIlСУ'; ол.р
Ж811)' IIOТOPCIfOМ ИItCТln)"t)' 111
бllQllоrнј)' ~Iopa, ДОКlIСС1'Нhсвз
јс ОllијСIШЈlа .11 11p1l8 Гора има
добру 1IIкoltcкy рс,)'латIl8~ )'
о&18tЛ1t
СКОЛОIIIКt ~щтите.
З!IИ ,/\а јс IIроб.1С\lатмЧ11а II.CHI
"римјСl18 у IIраКси
У'lССIIИI(И СК)'llа с) 1IIKJb)'-

ооБИЉllltЈС Ilроб!lсма .~ИК81Iфакцијс (1I01'01I)'h8 ;\iCJ101111 oБIUIС).
.10К СС У IIОI:ЈСЛУ rco,;I0ШКОI'
СКЛОllа ради О карСТIIОМ "repe"у (rnо са lIojallfl"l8 мјсtЛ1t'!IIЧIIС IIсстаБНЛIIОСТII. I(;IНЗИIlIТ8,

:laltпюу

21.

ЖИВО'",С срсщtllС

II0Rс."бpll БЮI11 НОRсhЗIl11

КОIЩСНl"јЈзннјll 3II11IђујућllХ ма·

теријll.
Мјсреl"'IМII,

ЮIlРIIIСНИМ

У 1I0НС\lбру, уmрђСlI(1 јс 1111 111
26 ЈЩIIII НWIЩtllliХ \Ijcpelt,~ у
IIОlu'Орюtll јс шсст Д/lllll бlUШ

11pC1«>pII'ICIIII 1"jJIIIIH'III/I арнјСЈС
НОСТ 11 IIHje БИ1l0 IlpeКOpll'ICII.a
I])IIIIИIIС ТОllсраlЩllјс, У lоару j~

II,IUI

"РСКОpll'lсњс СRIt!lСIП1IраII0

illlllа, У lll11шшhу !IC"L"'~ 8 IшјllС

hl1 IIpoбilСМ са KlliЏllflC"IO"l м
l;\ухајс У IUI.... lI&Jьcкoj КО'lшtllll.
011 30 щшз 1I1II11tI\IIIIJC мјсреЊII
2] 111111 су epc;ul.C 1IIIСИflе КОII
ЦСlfТpIIнијс бине И1ILilit 1'])81111'1-

у Пљевљима

пар rltрсжtth
lI:1ptДJlQ!\ot

IIO'IpCБItО

/ЏlеlllЮ обавјСllrraвarn jallltOCТ
о РСЗУ;n1lnl\tа ~јереlЬЗ ЮII
IIclrrpa.tUtja 1Im;:пIИХ !otan:рија,
IIЗро'l1fТO

затрован ваздух

olljcIbyjc дајс у

IIСРНОДУ

CYCIICIЏl,08l!1tllX

сnща.

Тако би сс: 'l'IIIJaIlИ\lа Пљс11&/1.1\_ lIосс6110 JljcНlI, ТРУЈЩИ
Ц8ма

11

старима,

1(.10

Н

C~ ХЈЮ1II1'IIIIIМ СРЧIIIIIIМ

• Александар Перовић оцјењује да је у наредном периоду
потребно дневно обаВЈештавати јавност о резултатима мјере
ња концентрација штетних материја
нс НРllјСJlJlОСТИ И

14 JIHfla 1tЗ1tI1J1
"I)OIIIICIIIIC l'РаlIИIIС ТОЈIСр~ltIщ
јс - саоШIП'СtLо јс 111 ЛI'Сlщијс.
flOC;ICIUbll pt'JуJn1l'1'И мјс
pcll.l\ ноказују JЏi су КОIЩСII
траније

IlраlllКJiC'1'ИХ

Зt.:мљи OIС октобра су

ptll8

1'0НРСМСllа

Illlро'IIП'О y'ICCl'ВJla у ПЉС8JI.II
ма - кажу у ЛI'СНlIltји.
Директор Оэоllll A.rl cкcall-

Министарство да оформи

ЧССI'11IЏi

СТаЈllЩII у

1111101 мјесnt'о1а. l1рекорII'IСЊII су

средљс JUICRIIC ICOIЩСIrt'p3.lUtјс
ПМ10 ЧС<""1"III18 lIа СНН'" мјср-

I1М 1О у Ila]Jђ'xy Ю"'јсреlIС Ilа
ayroмa'\'cкoj

1tЗмјс

IIpeкopa'lcIba

радну групу

ПЉС

нљима и даљс IIC()ма високс.

llвјчсшhll Р1lЗJ10311 :Ia 110јаву 3111*1108 11111Ј\уха су С,"III

СИЈС шје НОЈ'\е lюрнјСКЈ10 ОЈI
Иll;tyC'fPIIJС, сaoбpahаја

1I ИЗ
жDtшштЋ, КQ;IСIП"Н8I1ИХ .. ин
Ј1И8Н1СУiliIНЮI У lIеР"Ql\у C'J)Cjllc
СС30НС, ТОКОМ зи\tСКИЈС ."јСССIСИ
3601' УIIUrpeбc 'IRРСТ'ИЈ( lupllllll,

ДРIlll И УI'ља, би;~и се Т"јЈСIШ
раС!Ћ 'Ј31'11ђујућIlХ матсрија У
1<II3I\y-"У.

Ilocc(jIlO КOllltCltтpallll

јс llраlllкастих 'IССПt1LII. У 1C01oIБШlаlUtји

са мстеОpailОШКII\I
IIOJaIlB",a НРОО.llСМ се /tQlЩПIО
уС1lожљаlШ, јср можс JtOJl.tCnI

110 "КОIЩСlrrpисања" 'Ј31'11ђу
јуhих М81'Срија у СIРИ)С.',шим
С)lојСIIИМII В1'Мосфсрс. У

Перовм!'! нааоди да ће .ОЗОН· предnожи~ Миниrnрству одр
жнвограЗllоја нтуризма и АгенЦИЈИ за заUIТ\lпу жиаоrnе средине

да оформе радну групу lioja ће бloffi1 эадужена за ИЗВјеwraзање
о резуtтr.lтима npal\eњa llвал~ ва:щуха у Пљев/ЪИ",а КОЈН се
спроводи преко држзвне мреже МЈерних стаНица

- Предnожиfieмо да се уту сврху искормсте Н капацитети Мре
же Архус цeнtapa Црне Горе, нарочито комуникациони. иано би

IIНформаЦИЈе о lIо+щempaцијама штетних. М3ТсрмЈа AOW11e до
што 8Io!ше граћана. иажеПероеи!'!. ИОЈИ Је УВЈерен да и~а р33110га да Њltxoв предлог не буде прихва!'!ен.

Пероои!'! истиче да је забрињаваЈуl'lе што у Устааом дема,
!)ИСаНОЈ еllОЛОWllој држави, lIоја прегоаара о ynaClty у Европску
УНИЈУ. чиме Је СУUIТ\llНQ(И наша жиеотна cpeAl1Ha постала и БРl1га
међународне заЈеДНl1це. ИIfCТИ1)'ЦI1је СИСТ1!ма НИЈесу самоltНици
јативно препознале неопходност праеоеременог I1нфоpt.tl1сања

Јавности о квалитету ваЗдухil у ПљеељиМiI на начин lIilHile се ра·
ди у оним cpeAI1HaMa које I1Miljy изражен проблем а~загаl>ења,

lIaIIIoj

чс

"иска. IJIИ

CllpoIlC•.'IClla истражи

l·рађСНltllски:,:

cpoJltje,
сти

о."IРО"!l. ИСllрсссцаllО

JlОВРl1llll1СКИМ

И

по.1ЗСJol

IIИМ 1IO.101'ОКОНИ"'а, ИТД.).
C'rp)·ЧltU СIlРll.iillИК У Иtн;гн
туту, ДOICТQP
Зора" KJbajltb

)'110ЭОрИО јс .'Iа су "'ОIlИ "ро
WIС,",И

)' 008,Щlој )01111 З3Тр1l81oI0pa, обаЈl

I13ЊС lIO..'IOТOКOвa И

!IJ)CIIO-

IIС ;\СIIОllијс. ајсщта'lКС '/ОВС
f11lажс, )рбаШПll1iијl lIа о6аЈl-

р)"IИТН изр8.'1)· jCДМIICТHCIIOI"
/lОК)'МСIlТ8 111 1'000Р)'1ја 1aHIТН-

1I0ј IIИllији, I1IIИ и ИСI1)ШТlltbс И
laгa~elbC OТllll,illlltм 80/111.\111.

'1нлlt да ВЈIЭДИ треба

01111'-18
11 обо

ЈI.CЊИМВ дисајн",х Орl"!ша, "ра
ВQllpcMellO обс:ЈбијеJlИJlС 1'11'IIIC

IlIIфоРМаЈUtјС којс "'" могу ко
PIIClWnI 1111 дО/lIП'IlО I/С УI'ЈЮЖ'8вају :!ЈlраllС1l1СIIО стаљс
ПСРОНllh.
ЕКО110ШКИ 1I0Кpc'I'

1'OlI.Dpa

МOI!С!1

кажс

jallHO 111-

Ж!1IННИХ

/111-

CnПУIUtја које IiС ..hll ка ко
РllсщtlЩNII
Ilе

СllOјих

уелУI'&,

IIJtмНlltlcтpll'ПlllШIМ

I!СJlУРЗМII

C1'1Iaj)ПИ

а

IIjЮ

"PCllpeкt.

Очскујс~о да убудуhс свако
ItIICIlIO Иllформисањс rpat}alla
о

К8а;СНТС1У

"ракса

у

I8ЗЈ1УХА

ОIIИIol

1'0С'11lJlС

СРСJUшзма

у

Петовић: Лоши ефекти
урбанизације

кој ...... а сс I1римијсти изражен
нроблсм, јер jCJutllo јс 11IJt811
IIpllCl)'1I сфltlсat8.l1 И OllplUl.!ЏUIII
буЏСТСkll CPC;:iC11lll юја се нэ

/I..ајају Ја 1111аЬаlbС мјСРСl1о8 И
Cllpoaoђcll.l\ IlЈЮrpa..... З

IIpahcIba

- "allO/Ut ПСРОВlth.
О" Оlljсњујс да би '11IКIЦI

113-

'11111 рапа lIад11СЖIIИХ ЮItЛ1t
lYltltja IIО)IЛ'ИRIIО Ynll(OO и
118 ДИllамиlC)' и крајlЫI "СХМ
I,реl'Оаора за 1I011111НJI.C 27 '*lIlIO'I1la СpoCJlllIIЗ и КЈ/иматсl\:С
Ilpo'djCIIC и ла би то БИIIО IIplt-

На тему .Утицај граћ(!IIИНСМИХ захвата у приобалllОМ ДИЈелу
на морсми биодиоерзитет" гоеорила Је ДOlCТop СЈ\iII8ИЦill П~
Т08И"', IIОЈ3 је подвунла да су ефекти МОЈИ урбаНИЗilција има

на приобални ПОЈас еутрофимаЦИЈа, еРОЗИЈа. буна на мору.
преl(QМЈерни излое, унесене ерсте, 'Iepcw. отпад.
- Некоме Је jeAloioCТ3BIIO сасути шут у море а то може да
доееде и до тога да у исхрами мориаимо оргаl-lизме иоји су
ТОIIСИЧНИ - упозорила Је Петооиl'\ева.

Радуловић подржао

МIЈјсћСIIО асћ у слCJtсl\cм извје
Ilrrajy ЕВРОIIСке КО!.Jllс ...јс О lIа

контролисано насипање

М С.

IlpeTKY.

У ЈУВЕНТАСУ ЗАБР ИНУТИ ЗБОГ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ МАРГИНAf1ИЗОВАНИХ ГРУ ПА
у ЦРНОј Гори јс C1'OII8 "reC1'Н
patloll1l8 ХИВ још унијск всома

КOIolOpC

бa.nllОI· 11Q1lр)·чја да јс то 301111

Ниска стопа тестирања на ХИВ

КООРДИllатор за инеестиције у ЈП за ynpiloљaњe морсним
добром Рlјно РIАуло.иl\ осудио Је .дивљачко· насипање
обале, али подржао .lIоктролисаloiО и оргаllИЗ08ано·
- Многе плаже у СНИЈету, п" и Копаиабана су Н3CТiIЛе наси
п.ањеМ. Аио се ради о ионтролисаиом Нi!CИПilЊУ и материјалу
узетом из природних рнјечних ИПИ других морсних еио-си

ВIШ08 указуј)' и lIа 3IIБРИЉ.8l1Зју
ћс IIИСk)' Уllат-рсбу КОIШОМII ,",С
ђ)' МlНlJtи"l&, казала јс "РО/"јЈА.\I

стулltи,

nllректор lувснтаса Ј еМII" Да
IIl1n. у овој I1ВО су забриltynt
11 збor CТ1UIOIIOII.8. МСДНlIНIIСКИХ

IIУТУ

"рана (щрсђСIIС 1"руIIС Н досту"-

те ОКОЈ1ИIIС И QЦРЖНlIOс· ра3l1Оја

РМltика О XONОССI;СУали3.Wу.

1I0С1'Н

су прнличltО хаваРИС1II111

- Истражиl!&ЉС јс II0JaDlU1O
ла '1al; 48 О.'IСТО М~,ИЦИIIСКИХ

.ltlТOј гр)'пк. Тимс СС препору
чују Jlpol"jJILМCКC aln'НBIIOCТН t.1)-

311 подручјс MOpcкor IIРНoбasьа,
али 11 nOlIОШСl1.e ЛОКУ .. СlIта о
оцјСI1И усаf"аШСIIОСТН рјсша-

реКnIИ.ЈС ИI!ДIiВИДУIUIllк...: ИСIIУ

стема щје се нanазио , па се лрefiаци на други прастор, ОН I'\е

- ЭлраВCТ1ICIIС лолитиitC ши
ром

сајета

IIСраскlШИII)'

ОШIIТCГ

про\OtЗВecnt одређене неraтиеНf1 ефеllТе, али ће иматм много
више позитивних - тврди Радулоеић.

11ptllОЗllају' IIОМС
lIонсза.1I0cr

IIОUЛ"08IIIЬ8.

3JlРaJICТ8СIIИХ

ЉYДCКtlX

ССРIIИса

-

К8II8IIИЗIIIIИОНН 1СО;IСК1'Орll

It сла

бо wtржаваllИ, З нроблсм ли

рllJt.lIИQ С"'IпpI па хомоссксу-

јс Ilo.'ЏI*y 110 1UТl)IIIIJt,C ЈЬУДСI:И.ЈС

881108

ОJll'OJlИ

ста У море је поссбllО Ю~1I

11II110С1' јссте болест, а 30 о.1СТО
ИСlllntllИХ је IIЗIIC.!IО да јс у IСИ
тан,у бо.~сСТ' I«Ij.8 може ла се

I1ра8&, али м ажтиаlЮCТII Irojc су
ДНPCI:1'lIO yC)tjepelle lIа ССlOитн
анз,щи)у МCJlНII,НIIСКИ.ЈС радllИn'

IIС И ПРИlредlЮГ развоја. "re за
СllровођСIЬС МОIIИТОРИШ'8 IIрИ

у БоICOIФ'ТOpCI«IМ запнву који јс

лијсчи. Како би СС )'IIIJIРИЈCJlIt·

КОА IФЈИЈС се прстпоствв.ља 110crojalbC СТ880на СЛIiЧIIИМ ставо
RИlolа ОIШrrc IlOltyланијс - lIане

ЛО 1I0нјсреlЬС И1NС~У .n.cnpa и
1111," особа И IIOIIChllO стеllСI'
мс~усоБIlOl' IIOIIГТ"OIIIIIt.a JyllCfl-

тас СIIРОIlOJlII бројllС обукс мс
ЛИIUtIlСК И~ Р.8./IIIИКI
казаJlа јс
}(аllиhеllа.
01111 l,аНОДЈI ЈI8 јс ЈуllCllТЗС

усмјерио своје lIat10PC 118 lIи
рсК11IУ IIPO"'Oll\ljy СИI),Р"ИХ
сексуащlИЈС

"ракеи

мСђу

I1'У-

1111:.18 Irojc су МЗрl'l1III11IИЭОlllillс,
ИЭnОЖСIIС СТ'И1"М11 11 }\ нскри\t"
lIаЦllји и којима су КIIIIJIИТ'СТ1111
1.1paIlCТ B CIIII

ссрllНСИ

МВIЬС ДО-

ПllТllьа

3lllIrnn'C

........

ла је !tllllиhсва.
01" lIаводи)UI јс JYВCltтaC јс

1I001уэпвореllМ

систем

Н

И!'III

СIЮЈI O/-p8lIИ'lСIЬ8. И JaU18Itнтt:

ДоклсстнtlСIIII јс 111U1C11.8 И да
су у ОfllUТНIIИ Xcpllcr НОВИ wt
2008. I"ЦIIHIIC до Itallac l1Q11I1ССС
lIа само JtВ8 311.\"1]caa за И3РIU\у

ТС. Кала сс nI k81181(ИТСТИ эant

IlP01UCI1C YТН1tajll lIа 1ICИ8OТllУ
сред и ну за обаllJыlьс l"paI]CIIНIIСIIИХ радвон.а у ЭОllа .... а мор
КО" IlOјаса. ПОЈ!сјСТИIIII јс 1111 су
сна фИЗИ'lка И I1palllla )I ИI\а /\у

ријсшитн - У1l0зориојс 011.
011 јс JtQl1ao па свако 3!lТp1l.8-

ђИS8љајc,nIIО"ДlJlа IIPC~Y 1I0hи
ћс до СIФJЮItIIФГ проблсма који
У двто.... МО>IСIIТУ "сћсмо моhи

даll сщ ОВОТOJlIIШIЬМХ лобитника

аПНВIIОСМ,

lIal-ра.п.с фОllлаllијс 311 истражк-

1111 СС )'3 I IОЈtршку Оllc

оаог С1ротрам8 1Јолразум ијсвају

ФОllдаllијс ТnI(QM I1ротсКЛОГ ви1ССЮtа у БУД"II ОРI"8I1И30880 трс
Itltllf "Yllallpc~ell.c ЛОС1'уllllоcrl\

1СреираlЬС lIQ1iржавајуhе и про

тестмраЊII Јl8 ХИВ]а ГlјТособс

СТИ "РСIIСIП'lIIlIlIlХ э,nрЗIlC11lСllltХ

Жllа l1а IIPItJIII КOM оБЗIIЉIIЊII 8К

- I~КОIlОМСIШ IIрИЈСДIIОСТ јсл1101 I"јЈII~скиItСКII 3IIУЗС1'О1; 011-

j)'C'OIIC1'O'IIIC ЕНРОIIС и UCIITPaJllIе Л311јс 311 IlоссбllС резултате У

у LJ,plloj Гори" IIЗМliјСIbСII МСДИ

ССРIIНСа, и то кроз IIМ II!IСМСrrтa

ТИВI1ОСТИ У "РОС'IОРу IlреllУЭМУ

IIOСIIО

IIpcВCIНUljl1 ХИВ-з.

I!ИIIСКИМ РМIIИlIима који спој

IlOсао обаllљају lIа ју!)'. сјсверу,
Ми и у ItCllТpMIIOМ лијелу l1а
шс зсмљс. Спс1tИфИЧIIИ IIIIJЬСВИ

нију НllфоРМативно слукатННIIС

C1IC мјсре да сс РИ111К olll'\'chcЉII ЖИllO'l1lt СРС:IИIIС снс.·сс 118

МL'Тра мора. IIРСМII О)lрсђСIll1Јо1
11polljclla\ta, Н3НОСИ ОКО 10.000

МИIIИМУМ.

сура

8аlЬС о СIIJIИ ...-оја сс лодјсљујс
IIСWНlJlИllltм ОРIЋllизацијамв И
I'PYl1aMa са 1I0,'l1'У'lја иcroЧIIС и

1181'Paдa је yje.n.lIO и IIQ11Pшка ЭII РСlIJlизаl\ију КОIIКРСТIlИХ

аtn1lllllС срс!tltllе за JlГБТ особе

у IСИЉУ lюБОЉШlll10ll ДОСТУIШО

1CBMI1IIЪC. али

11

ССЮН'Т'И8ЮЗIlИ

ју МI.'ДИIlИIIС1СН~ ра.,'JIlика -118КС
nајсдattиh_
МИ-Н,

- 11ВЖIJIОСТ, 1'0 све oCТlljc у

ван.с

мора

/lОIIОСltТи

CКOIIOM

ску корист.

затРI1I1I101·.

1СНадpaтtlOl·

рекао јс Кл.ајl1h.
Б.

