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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.
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IIrrИllИ УIIIIИЊ IIpall'l1l'lIlO јс flll3attијс грlUllUlИllrra - "аНС,;lа 
IIOДPC~CII IIСКОМ rpll~CIlItIICКOM јс ЈIОКЛССlihСllllllаЭllЗЧИНIIIИ ЛII 
эа.ЈСUату. бl11l0 за IIЗ"РIUIlЬУ су, са l'РаДИ"reљаског аСIIСКТ8. 
стамбсllttЈС објската БИJlО за OCl lOlllle караК1'СРItСТ1!КС IIРИО-
НЭ'·рВДIbУ 1I0ВИХ IIJlаЖII, УIIО- бa.nllОI· 11Q1lр)·чја да јс то 301111 
:ЮРИIIII јс IICllpC.'1 Иllжељсptкс IIcllere ССИЗМИЧКС аКТИlIlIOСТИ. 
коморе I Ј,рIlС Горе - СУрукок- 1111'0 3118'111 Д8 У случају јаКОI' 
IIС КOIolOpC l·рађСНltllски:,: ИII- ЗСМЉОТРСС8 може Ilа дођс до 
жсњсра OJ1 118 ~ ll a ДQlC,lltс'rи l1 . ооБИЉllltЈС Ilроб!lсма .~ИК81Iфак-
Обраhајуhtt сс У'IССllинима ј)'- цијс (1I01'01I)'h8 ;\iCJ101111 oБIUIС). 
чсраlllll,сl' СК)·118 којll јl; Н8 тс- .10К СС У IIОI:ЈСЛУ rco,;I0ШКОI' 
N)' "ИЗIlO~СtJ,с l'РaI]СВИIIСКИ>; СКЛОllа ради О карСТIIОМ "repe-
радОIlll ). 101111.\18 IКI:IIIИ~ рсС)р- "у (rnо са lIojallfl"l8 мјсtЛ1t'!IIЧ-
са. грађСIЬС објската у ИрlIО- IIС IIсстаБНЛIIОСТII. I(;IНЗИIlIТ8, 
баЈиlOЧ, "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)'
'1нлlt да ВЈIЭДИ треба !IJ)CIIO
р)"IИТН изр8.'1)· jCДМIICТHCIIOI" 
/lОК)'МСIlТ8 111 1'000Р)'1ја 1aHIТН-

cpoJltje, о."IРО"!l. ИСllрсссцаllО

сти 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 З3Тр1l8-
I13ЊС lIO..'IOТOКOвa И 1oI0pa, обаЈl
IIС ;\СIIОllијс. ајсщта'lКС '/ОВС 
f11lажс, )рбаШПll1iијl lIа о6аЈl-

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

Петовић: Лоши ефекти 
урбанизације 

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 
контролисано насипање 

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
стема щје се нanазио , па се лрefiаци на други прастор, ОН I'\е 
про\OtЗВecnt одређене неraтиеНf1 ефеllТе, али ће иматм много 
више позитивних - тврди Радулоеић. 

те ОКОЈ1ИIIС И QЦРЖНlIOс· ра3l1Оја 
311 подручјс MOpcкor IIРНoбasьа, 
али 11 nOlIОШСl1.e ЛОКУ .. СlIта о 
оцјСI1И усаf"аШСIIОСТН рјсша-
881108 ПllТllьа 3lllIrnn'C ОJll'OJlИ

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

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 
IlP01UCI1C YТН1tajll lIа 1ICИ8OТllУ 
средину за обаllJыlьс l"paI]C
IIНIIСIIИХ радвон.а у ЭОllа ..... а мор
КО" IlOјаса. ПОЈ!сјСТИIIII јс 1111 су 
сна фИЗИ'lка И I1palllla )I ИI\а /\у
Жllа l1а IIPItJIII КOM оБЗIIЉIIЊII 8К
ТИВI1ОСТИ У "РОС'IОРу IlреllУЭМУ 
C1IC мјсре да сс РИ111К olll'\'chc
ЉII ЖИllO'l1lt СРС:IИIIС снс.·сс 118 
МИIIИМУМ. 

- 11ВЖIJIОСТ, 1'0 све oCТlljc у 

- К8II8IIИЗIIIIИОНН 1СО;IСК1'Орll 

су прнличltО хаваРИС1II111 It сла
бо wtржаваllИ, З нроблсм ли
реКnIИ.ЈС ИI!ДIiВИДУIUIllк...: ИСIIУ

ста У море је поссбllО Ю~1I 
у БоICOIФ'ТOpCI«IМ запнву који јс 
1I001уэпвореllМ систем Н И!'III 

СIЮЈI O/-p8lIИ'lСIЬ8. И JaU18Itнтt:

ТС. Кала сс nI k81181(ИТСТИ эant

ђИS8љајc,nIIО"ДlJlа IIPC~Y 1I0hи 
ћс до СIФJЮItIIФГ проблсма који 
У двто. ... МО>IСIIТУ "сћсмо моhи 
ријсшитн - У1l0зориојс 011. 

011 јс JtQl1ao па свако 3!lТp1l.8-
ван.с мора /lОIIОСltТи CКOIIOM

ску корист. 

- I~КОIlОМСIШ IIрИЈСДIIОСТ јсл-
1101 I"јЈII~скиItСКII 3IIУЗС1'О1; 011-
IIOСIIО затРI1I1I101·. 1СНадpaтtlOl· 

МL'Тра мора. IIРСМII О)lрсђСIll1Јо1 
11polljclla\ta, Н3НОСИ ОКО 10.000 
сура рекао јс Кл.ајl1h. 

Б. 


