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САЈМОМ СУВЕНИРА И ПАНЕЛ ИСКУСИЈОМ У НИКШИЋУ ОБИЉЕЖЕН СВЈЕТСКИ АН ТУРИЗМА 

НИКШНЋ - Под мото .. 
"Одрживн туризам, ИНСТРУМСIfТ 
ра380ја

И 

у Никшиhу је јуче кроз 
сајам сувеlIНра н панел диску
СИЈУ обн.љежен Свјетски даll 1)'
ри)",а. На Пn(П'О)' испред Робне 
куПе БW10 је десетак umщдОЕ13 
на IФјима су И:1ll~НИ p)"IHH 
радови, накит, предмети за до

",ahнHC'11IO. па до сувеннра са 
обкље.јнма rpaдa. Г{>'Iд под 
ТребјесON, реlCaO је npoф. др Ра
ЦС РПК08нh, имао је cpdl.yтe га 
је, за pa3/lику од прнморја. з&I). 
бншао тренд ",acOВllc rpaдњe, 
rnI су очувани њеroви ПРИРОДНИ 
ресурси који су добар предуслов 
за раЗ80ј туризма. Ипах, рекао је 
ОН, неопходно је обнааљати се
ла н руралну економиј}:, IQIЈ«) би 
се Никwнh повезао са ДyPMнro
ром И Прнморјем. 

Обновити села и 
• 

руралну еКОНОМИЈУ 
- Кроз овај град н њеroву 

ОКОЛИНУ не треба проћН, веЬ је 
неопходно направити садржаЈе 

због Фјнх lIe се људи задржа-
111, I то ~e обнова сец pypa!lHC 
еКОНОМИЈе н здраве хране. Међу
m",. иора се С3'lyвal'}l од таласа 
викенд н rpaдњe великих зrpaдa 

које би нарушнле амбнјскт, ре
као је између OCТЗIIОГ проф. др 
РаткоВllћ. 
Одрживи развој l)'РИЗМ3, ка· 

зао је проф. др Иво Жупан~ 
виll, је процес који се не може 
rneдan1 треНyrnо, веll се он 
)ЭСнива на по1lПOllaЊУ екnчow

ке, eкoнowcJCe и СОЦМOllowке 

премисе. Без carnасја, појаснно 
је ОН, науке н струке ннје ИОl)'ћ 
DaIlIП'e'ТaН разВОЈ 1УРНЗМа. 

Догађаје )' НИК1Uнllу орга
низовалн су локалиа Турнстнч
кз оргаинзau.нја (ТО) И Турис
тичкн кластер "мокrеиеrpo", 
који је осиоll3ЛО десет НИК
шнllаикн које се бави РУЧIIОМ 
израдом разиих предмета, а 

пOЩlШку у оргаиизацији добили 
су од ИПЦ "ТехнОПOllиса". ди-

ректорица ТО Драгица Поп~ 
внЬ нarnatила је да се, КОЛИКО 
им то NОl)'tu!Ости Д038ОЉа8ају, 
труде да промовншу потецијале 
rpaдa, а једна од њихових IUCТ11B
иости је Н промоција оних који 
се баве ручном израдом сувени -

ра и других предмета. 

- Оно што фали иашем rpaдy 
јесте једна сувенирница f,!IJe би 
људн моrnи да W13с.ирају своје 
производе, унanРИЈеде С80ЈУ 

lI,Itllзтност И, наравно, од тога 

имају 1COpC1П"Н. Lувенирниua је 

прича која траје одавио и иадам 
се да ћемо у иеКDN 6удуllем вре
мену успјети И то да реализује
мо, казалаје Поповнllка. 
Од нзраде СУ8еНИра онн којн 

се тиме баве, ЈОШ увијек не мо
гу остll3pТКПl ПрНСТОЈНУ зараду, 

СЕКРЕТАР ЗА ФИНАНСИЈЕ ГОРАН РАКОЧЕВИЋ ОШТРО РЕАГОВАО НА НАВОДЕ МИНИСТАРСТВА 
ФИНАНСИЈА О НЕИЗМИРЕНОМ ПОРЕЗУ 

Нема дугова, измирују обавезе 
КОЛАШИН - ПО подацн

ма Министарства финанснја 
Оllштииа Колзшин је једна од 
четири које касие са nлаћањем 
репрограмираних и иових по

реских обавеза и Пlме крше 
yrolЮpe са Владом. Тим по
lIOДoм pearoвао је сехретар за 
Финансије ОllllП1lне Колawин 
topaH fа"'"1I'Iевиr. , нстичући да 
је то иетачио, те да вјерује да се 
поткрала грешка када су из Мн
нистаpc11l3 финансија дaвanи 
ниформације. 

!--lаиме, податак који је Ми
нистарство финансија е доста
вило посланичком клубу СДП·а 
на захтев Рашка КoњeBHI\a, lIа
води се да Општина, установе и 
предузеfla уредно nлаћају оба-

Раночевнl'i 

&езе из репрограма, али касие 

са nnahaњeм тtкyhнx обавеза за 

порезе 11 допрнносе од четнри 
мјесеца до годнну. Изузетак је 
њена фнрма I<oлтyрс ,.Бодени
ца", која није имзла уnлата од 
20 15. године. 

Ракочевиll, тврди да је впс!> 
лyrно Нет3Чно како Општина 
Копawии на 30.06.2017. годи
ие И иа данawњи дан има БИIlО 
1t3k8ИХ доспјелкх, а иеnлаЈ\ених 
пореских обавеза". 

- Вјерујем да се у Допнсу 
Мниистаpc11l3 фииансија које 
је упутипо посланику Коње
вићу, поткрала грешка, када је 
у СМIIСЛУ немзтнше пореских 

обавеза помеиута Onштнна ко
лашии. Не вјерујем да се радн о 
лошој lIамјеРИ..!.lер не.би ваљда 
чињеннца да Д1IС НИЈе у 1<0..11-

ОДРЖдН ЕдУКАТИВНИ СЕМИНАР 

Шанса за паса 
БИЈF..ЛО ПОЉЕ - У ве

ликој сали Општи не јуче је 
одржаи едукативии сеМИШlр 

"Шанса за посао" којн је 
органнзовао Ииаестицио
но-развојни фоид у сарадњн 
са ОПШТИИОN Бијело Поље 
и Заводом за зanошљавање 
Црне Горе. 
Пomредсједница Општине 

Бнјело Поље Немша Омер-
ХОI.IИtl. је казала да је Општи· 
иа од 20 13. годиие проrnаси
ла четири бизнис зоне. 

- Данас у тим зонама има· 
мо три I!OBe н веома 31 l ачај· 
не фабрике. То су Пеленгиll 
тptJд, фабрика за проиэ
водњу пелета која ве!'! ради 
ПУНИN капацитетом, фабрика 
за прозводњу бездиМИО су· 
WCHor меса ,,месопромст", 
која ће бити отворена у пе
так, 29. сеrпeмбра, Н Мил
крафт М1Ыкара у Павниом 
Пољу, rдje радови улазе у за· 
вршиу фазу. Општииа Бијело 
Поље је прва у Upиој Гори 

која је 2012. године иаправи, 
лв локални аrpoбуџет и сво 
то вријеме реализује читав 
сет подстицајних мјера у 
пољопривреди. У сарадљи 
са Заводом за залошљавање 
у контииуитету брииемо о 
теже запосленим лицима 

q:IOз јавне радове, кроз !Ipo
граме repoито домзhнца и о 
инвanнднма рада -казала је 
Омерхоuиll. Предсједник Од
бора директора Иивестицн!> 
но развојllОГ фонда Зоран 
Вукчевић казао је да је у 
Бијелом Пољу одржана пре
зентација заједиичке nOllYAe 
прије свега намнјеп.сне иеза· 
посленима. 

- Циљна група су прије 
свега жене у бltЗннсу, техио
пошки ВНШЈ({)ВН, али и вис!> 

КОШКОЛЦН којн се иалазе на 

евиденцији Завода за зал!> 
шљввзњс. Наша идеја је да 
ове двије ииституције зајед· 
но интегрншу своје капаци· 
тете, и да нм обезбиједимо 

иефинанснјску подршку која 
се IlpHje свега састоји у обез
бјеђивзњу неопходиог зиања 
за oтnочињање бизииса и иа
равио финаисијску подршку 
ИРФ-а. 

Директор Завода за зало
шљавање Upие Горе Суљо 
Муста+иll рекао је да је За· 
вод са Инвестиционо-развој
IIИМ фоидом потпнсао спора-

шину на мзсти, могла да буде 
битнија од тога да је Општнна 
КOIIашии послије периода од 
пет годниа (2009-2014) ПОЧCllа 
са редовиим изwирнвањем по

реских обавеэа, а да смо редов
нн У nnаћаи.у рата за порезе и 
допрнносе. кo.i~ су настали у пе
риоду док Је дпс био на ВII3CПI . 
Сигуран сам да озбиљаи орган 
као што је МИIIИСТарст1Ю фи· 
нансија то себи не би д03воЛно, 
тt да се ради о грешци uпo их 

овнм путем И позивам да п011l~ 

ДC~ а р.а неодговориог поједн.нца 
КОЈН Је I1ласнрао нетачну ВИЈест 

опомену како убудуl\е не би до
водио јавност у забуну - изја
вио је Ракочевнl\ за ,дан". 

Ј.Ш. 

зум који је темељ дуroрочне 
сарадње ИРФ-а и Завода за 
эапошљаввње. 

- Завод за запошљавање 
Hlмla И сопствену кредитиу 

лнннју kOја је. истини за по
љу, ограничена н која нуди 
кредите од пет до 15 хиља· 
да 110 прилично повољннм 
условима - казао је Муста· 
фllh. М.Н. 

anн иory попунити кућнн буuет. 
Вања РВД08нћ дуружма се са 
прнајтtљнцама Цецо.'\! ЛОIIУ' 
ШИIIОМ И ЛидИјОМ Лалlтовиll, 
па од старог папира израђују 
разне украсне предмете. Како 
Је иcтaкna, декупаж техииком 

обрађују и дрво и craкno, па је 
њихова П3/ltтa производа поза

машна и развиоврсиа. 

- Продају вршИlolО по сајмо
вима, и lЩ!lа иас кл.астер пmoвe 
да И31t3Eмо. Понајвише иа
ших произllQДЗ продамо преко 

друштвених мрежа, а (Щ113:)имо 

самониици)зтнвио и по П0'3иву 
иа ПРИМОРЈе, рекла је Радовиl'te... 
Никшиllаиии Ново Бвбиli је 

метвлуршки инжењер у нен· 

зији, а израдом сувенира у 
ПОСЈЈс:дн>нх иеколико година 03-
бн.љинје се бави. 

- Док саи радио мало сам се 
бавио цртањем пирограр, и 
то ми је испуњавало слободно 
вријеме. CBндjCIIO ми се И ишnо 
је добро. кад СМ! отишао у пен
зију иlol3O сам више времеиа н 
почео сам озбиљиије да радиМ, 
а када је од тога ,,пао" и први 
еуро раднм И више. Има и1Пtpe
соваЊ3, нашн људе ВOJte овакве 

ствари, али је nлатежна 10101\ вс
ома М3/lа. истакао је Бабић који 
нзрађује разне предмете у ком
бннацијн дрвета, метала н сит· 
ногкамена. 

Б.Б. 

ШЕТЊА НАЈМЛАЂИХ ИЗ ОБДДНИШТА 
.ЛЕmИРИЋ· 

На првом иэлету 
БИЈЕЛО ПОЉЕ - Прве ни H:1II3CICDM ИЗ просторија у 

јссење дане најмnађи којИNа бораве. Ово им је први 
полазници вртиl\а ,)Јеmириll" И1/lет. Накои roрп.сг rpaдclCl)Г 
у иасељу Занмовкhа ливаде, парка, били смо иа иовоизгра· 
провели су и у wетњи град. ђеном rpaдCКOM ТPI)', r;oje су 
ским тргом. Петнаестак тро- вндјCIIи како је све уљепша.ио 
roдншњака и неuno мало мла· новим граннтним плочама, а 

ђих, у пратљи васпинтачице онда прошеталн Улицом спо
Наде Зечевиli и медицинске боде до Парка пјесиика гдје 
сестре Иване Crаиишиll , смо рецнтовanи и учили о еко
најприје су посјетнли roрњи логији и здравом жиВОТ)' - ка· 
градски парк. змаје 3ечевиll. 

- Малишани су одушевље- М.Н. 

Na osnovu t[ana 22а 5!аУ 12 ZЗkоna о ptivrednim dndtvima (~SIJist 
RCO» ЬЈ. бl2002) i «S[Jist СО» br. IИОО7,SOnООS,40Ј2010,3б12011 
i 4012011), ptivrcdna dru!tva «earine. 000 i II.КonzwtlJt ООО,оЬа iz 
Podgorice,objavljuju 

OBAVJESrENJE О SPAJANJU 

Osniva~ i privrednih dru!tava «Carine» 000, mali~ni ЬЈој 02094754.i 
«Konzum» OOO,mati~ni broј 02053543, donijeli su, 25.09.20[7. 
godine, Odluku О pripajanju privred/Юg drujtva «КоnzuпtJ> DOO 
svom mаti~/Юm d~lvu «Caгine» DOO. РгещеlО drШlVО «Konzum» 
DOO IЖnOS! па ргеuЮmооса IlCarine» DOO svu svoju пероkrclПU 
imovinu, prnуа i оЬауеи i nakоп loga prestaje da posloji, dok drШlVО 
_ preuzimalac «СаЛnc» DOO, preuziml $VU lu imovinu, prзуа i 
оЬауси. i nakon јор. nastзУЈја da obavlja istu djeJatnosl pod јяјm 

јтеnoт. 

Nacrt ugоvоПl О restrukluriranju - spajanju, Ысе оЬјаvlјеп u Slulbenom 
li51u Сте Gore. 


