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OCEVICI ТVRDE ОА ЈЕ SLAVNI tEH UPLOVIO U ULCINJ 

Nedved ribara 
castio pivom? 
Pros[av[jeni fиdЬа[ег navodno је pristao па skе[и, gdje ти је 
jedan od гјЬага privezao јаhtи i za to dobio nekoliko limenki". 

Р
rОSlаVlјеПi fudba
Јес Рауеl Nedved 
УеС se dvз dana, 
пауod.ПО, odmara 

u Ulcinju, а jedan od ribara 
- oeevjdaca. tvrdi da ga је 
plavokosi СеЬ Castio рј
уот. 

Ribari prieaju da је ak
tuelni direktor torinskog 
Juventusa jahtom "ајтј
ni" рПstйо па skelu, gdje 

mu је јюan оо пјЊ рп

vezao konopac. Nedved ga 
је, tvrdi, сазnо за nekoliko 
limenki ce~kog рјуа. ИiЬап 
kaiu da је Сеh nedugo ро
tom јаЬш ШОМО u sredini 
zзliуа , gdje је navodno Ыо i 
juCe. 

u ТuristiCkoj organizaciji 
neтa;u informaciju da је 
Nedved u Ulcinju. 

Nedved је bivsi reprezen-

tativac Ceske. Igrao је u 
Juventusu, а prethodno za 
Ceske k1ubove Dukla i Spar
ta i Lacio. 
ТitШе је озvзјао за оЬа 

italijanska k.luba, а 2003. је 
proglasen za najboljeg 
igraca 'Evrope. 

Pele ga је godinu kasnije 
UVТSDO u рорiэ 125 пај
ЬоlјЉ f.ivib fudbalera. 

S. А. 

ОDШКА SKUP~ТlNSKE DPS·SD VECINE NA ZABUAKU 

Plate се ubuduce biti 
тапје od 8 do lS odsto 

G
1aSOvima vlada
jueeg DPS-a i 
SD-a, Skupstina 
орзtinе tзЫјм 

donijela је odluku о sma
njenju zarada funkcionera, 
sluibenika i namjestenika 
za 8 do 15 odsto. 
Оpozјсјја је Ыlа protiv, 

izuzev SNP-a, ёijj odЬоrniсј 
nijesu glasali zbog, kзkо је 
tokom rasprave kazao pred
sjednik Op§tinskog ооьоrз 
МiI.anko Cetkovic, "enor· 
mne razlike u visini plata 
funkcionera u odnosu па 

зlшЬеnikе i namjestenike. 
Predstavnik pred.lagaea, 

glavni administrator мш
ka OstojiC kazзо је da su 
plate medu пајniiјm u 
drf.avi i da su u lokalnoj 
upravi imali razumijevana 
za slutbenike i пашјeStе
nikе , dajuCi im mаkзјшal
пе koeficijente i dodatke па 
zaradu. 

Odbornici so ZзЫјзk ju~ 
su ЬШ iednoglasni prilikom 
usvajanja ООР·а "Yrela". 
JednoglasDo је шvојеп i 
program rada ва finansij -

sk.im рlanот JU Centar za 
kulturu, koji је planiran na 
67.850 еша. Usvojen је i 
рlап postavljanja, gradnje i 
uklanjanja montafnih оЬ
jekata. Odbornici su jedin
stvепi u stavu ј , kako su 
пауеи, о tome се obavi· 
jestiti nad1efne, da ј е пе
орЬоопо da Osnovni sud i 
dalje bude па tabIjaku. та
Ьу зСау obrailoi.ili su efi
kasnijim ostvarivanjem 
prava gradana, niskim 
standardom sve starijeg 
stanovniStva. О. Р. 
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MEDUNAROONI SAJAM ТURIZMA U ALВANIJI 

Ulcinjani predvode 
delegaciju u Тirani 
UlclnJ • U Тiranl danas pofЈпје mec.1unarodni sajam 
turizma, а delegaclju Сте Gore predvodlfe Turlstlfka 
organlzaclja (ТО) UlсlпЈа. NaJavf/eno Је da се ponudu 
gredstavftll ТО Budve, Вага, РocIиогlсе, KolaSlna I 
labIjaka, а sajmu fe prisustvovatll predstavnlcl NTO I 
resomog Mlnistarstva. Ponudu potenctjalnlm turlstlma, 
predstavice I hotel Hllton Iz Podgorlce I broјпl рП· 
vrednici I hoteUjeri Iz Ulсјпја. Tokom 2016. u Ulclnju Је 
registrovanih 7.079 turlsta Iz ДIЬалiје kOjl su ostvагШ 
37.351 notепје. S. Ао 
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RAOOVI NA НIDRОЕLEКТRАNI 

Novljani bez vode sa plata 
od 15. шаја do 4. јuna 

Н8rt8I NOVI . Zbog radova па Hldroelektranl Piat, 
Herceg Novi оо 15. таја do 4. juna пеСе doblJatl vodu 
preko Кonaуаlа. u HrvatskoJ. NOYtjanllz s/stema Тге-
blЯ1jiса Plat dobijaju oko 70 odяо vode za рlСе. 
MPotrmali оо Sutorlne do Вa~lca се se sabdljevatJ sa 
vodolzvorl~ta Ора(Јса. а dlo vode се bItl preuziman sa 
vodoizvori~a Ljuta, preko ПОVОizgгаdеrюg сЈеуovооа u 
КагмоујСЈта. Potro~lJ Катепага I Bijele се u оуот 
per10du iтatl uredrю vOOosabdijevanje Iz reglonalnog 
vodovoda~, saopSteno Је Iz MVOOovodaM. S. К. 
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SKUP U ВARU POSVECEN JAtдNJU ROMSКlH NVO 

Uce kako da d04u do novca 
iz evropskih fondova 
вar· U sklopu ргogгата MErazmus." EU, u hotelu 
~Prinses· u toku је ~OOnevnl reglonalnl skup ро
sveten јаfaлјu kapadteta romsklh НУО ~ zema~a 
zapadnog ВaU<ana. Ukupno 25 aktlvlsta romsk.lh NVO, 
medu kojima је pet Jz Сте Gorе, ufe о пюgufnostlma 
apliciranja za fonclove EU, sprovOOen/u projekata I рго-
cesu programiranja komponentl u proJektima. GostujutJ 
predavaf jufe је Ыо zamjenik direktora ШСG DOkI 
P8rf.oЫl koji је polaznklma prenlо Iskustva Iz рrocesa 
korl~enja sredstava Iz fondova EU. Trenerl-moderatori 
skupa su PNdrq: Jankovtt, AI8ksancIr8 oolOf'CМt 
i Ad8m Ad8mI. а ufesnlcj su iz дlЬалliе, Кosova, 
Srblje. ВјН. Мakedonije I Сте Gore. R. Р. 

• 

I 
zgradnja hercegnov
skog kolektora trebalo 
Ы da bude zavclena do 
poCetka turisti.Cke зе· 

zone, ёеШi godine nakon 
ugovorom predvidenog ro
Ь. 

iZvrSm direktor DruJtva 
za izgradnju vOOovodne i 
kanalizacione infrastruk
tше Мilorad уеЈај kзxaо је 
~ је turska kompanija 
"celtikCioglu" zavrJila 
gradevinske radove па п
gradnji kolektorske mreie i 
ршnpnih stanica оо Forte 
Mare do glavne pumpne 
stanice u Meljinama. "аа
dove na prespajanju 4Q-ak 
prik1jucaka sekundame 

Preostaje 
рriklјuеепје sa 
sekundarnе 
шrеје, Sto bi 
trebalo da bude 
zavrSeпо do kraja 
marta 

mrefe, koji nisu ЬШ pred
videni ugоvоrош ва tur
зkiш izvodа~ш, Ор§аna. 
је povjerila firmi 'МТ 
Mont'. Rok za zavcletak tih 
radova је krзј apri1a", kazзо 
је оп. 

Investiciju vrijednu vise 
od 31 milion еша, pratili su 
brojni problemi i ka§njenje 
radova, ра је 10kзlna vlast, 
kзо investitor, namjerava
lа i da raskine ugovor sa 
izvodаееш. 

Zakljueeno је, me<1utim, 
da Ы dug, skup i neiz· 

S
kupJona орзtinа 
Рlшше veCinom 
glasova ju~ је ш
vojHa pred.log 

odluke о donoJenju 10-
kalne studije za izgradnju 
шalе hidroelektrane 
(mНE) па rijeci Vrbnici. 

Glasovima vladajuceg 
SNP-a, usvojen је pred.log 
od.luke о izgradnji deri
vacionog cjevovOOa роте
nute mНE. 

R.ijee је о mНE za koju је 
koncesiju па 30 godina 
dobio konzorcijum ",Inte· 
renergo" koga ёini istoi
тепа flfПlа iz Ljubljane, 
.. Montenegro МеиороЈјз 
Media" iz Podgorice i 


