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у РОЖАЈАМА предСТАВЉЕН ПРОГРАМ 

САМОЗАПОWЉАВАЊА ПОД НАЗИВОМ ,ЗА ТВОЈ БIIЗНИС' 

ПредCТUJWJloe проје.хиуРо .. ј .... 

у најави 400 
. 

радних МЈеста 
РОЖАЈЕ - у Рожајама је 

ПРОМОDИtaН програм гранто

ва за самозапоwљaвање. под 

називом за твој бизнис, који 
спроводи Завод за эалошља

вање Црне Горе уз подрш· 
ку, министарстава рада и 

с:очијалног стараља и фи
нансија, те Делегацијом ЕУ 

уЦрној Гори. Предстаеница 
3ЗЗЦГCaeтuвaКpnmdlје 

истахла да је дио програма 
арије.диог 18.000.000 еура, од 
чега је з.s милиона намијеље
но за запошљзв3Ње незапос

лених са евиденције Бироа 

рада а средства he бити по
дијељена кроз три једнога
дишња циклуса. 

-Крајњнциљовогпрогра· 
ма је отварање 400 нових пре
дузећа, односно 400 нових 
ра.цних мје<:та.Право да anли

цирајуимајусвалицасаеви' 
ден ције Завода за запошљз
ваље а предност Ье се дати 
младима до 35 roдина, же
нама и дyroрочно незапос

ленима - казала је Крговиh 

за Радио Рожаје, иcтичyhи да 
је овај npojекат први директ

ни грант зззцг. 
-ОВИ грантови, вриједни 

измеwу 3.000 и 7.5 хиљада 
еура, пружају могућност 

незапосленима да покре

нусопствени бизнис. Особе 

којима се одобре грантови, 
имају обавезу да оснују и 
региструју предузеhe. На

кон ПOТnИСИВ~ уговора 

80 одсто средстава добијају 
у старту да би набавкли оп
рему а УКОЛИКО је та опрема 
већа ОД средстава којасу им 

одобрена имају MOгyhнocт да 
набаве половнуопреМУ. која 
не смије бити старија од лет 
година - казала је Крroвиhе
ва. истичућн да је интересо

вање међу незапocnенима ве

nико. 

·ПреКО6000с0ба је вcl\ ис
казала интересовање - каза

лаје Крroвиh. ИC'rИ'lyhн даје 
крајњи рок за пријављивање 

21. HOBeM~ap_ 
В.Ра. 

ИЗ ТИВАТСКОГ ВОДОВОДА САОПWТИЛИ 

3амућена Плавда 
ТИВАТ - Због благо по

већаие МYТHohe воде на из
воришту .. Плавда" у Лепе
танима, потрошачи насеља 

Лепетане, Опатово. Ласт

ва, Сељаново, Тиват-цен' 

тар, Триповиhи, Кали

мањ. Мариhи и Бонкhи 
ВОДУ са чесме могу кори

стити за пиhеуз претход

но прокувавање. И даље 

је на снази обавјеwтење о 

повеhаној мутноhи воде са 
извориwтa Регионалног во

довода .. Боље сестре" које 
важи за јужни дио Општи
не Тиват. Кориснике ћемо 

редовно обавјештавати о 

ситуацији на терену - са
опwтавају изтиватског Во

довода. 

Т.В. 
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JA\1\. IZV~U 
ЧФАЈmtI 

ГОРАН БОЖОВИЋ, ЦРНОГОРСКА, СКАНДАЛОЗНИМ ОЦЈЕЊУЈЕ ПОНАШАЊЕ 

(ИНИШЕ КУСОВЦА И ЊЕГОВИХ (ЛУЖБЕНИКА 

Незаконито запошљавају 
и троше средства 6yueTa 

• Већином се ради о незанонитом запошљавању пица зпоупотребом уговора о привременим 
и повременим посповима, па тим прије не смију бити снривени од јавности, истиче Божовић 

ТИВАТ - Општинскн од' 
бор Црногорске Тнват откри
васкандзлоэно поиашање Си

lDШIе кусо.ца и његових 

службеника који, како тврди 

Горан БожоUlb. предсједни
ка тиватског Одбора и члан 
Предсједиишna Црногорске, 
на перфидне иачине покуша

вају сакрити информације о 
незаконитом запошљавању 

итрошењубуџета. 
- Досад су покушавали 

прикрити идентитет лица 

која незаконито запоwља· 

вају по партијској директн
ви. Када су схватили да то 

не смију радити, досјетили 
су се да под изговором зашти· 

те личних података rrpoгла

сетајном износе накнада које 

исплаhују по уговорима. од 
којих је огромна веhина не

законита. Скандалозна је 
чињеницадауэваничнимрје

wењима измиwљaју обраэпо
жењакојанемају~мељење 
нити уједно,", npoпису. Веhи' 
ном се ради О неэахОННТQм за· 

поwљавању лица злоупотре

боы yroвopao привремeннw: и 
повременим ПОС:ЛОВИJ.Iа. ИН· 

repec јавнocrи је дазна коме и 
колико се ис:плahује кз буџе
та који сепунн плаhaњем по

реэа свих rpaђaHa. а нарочи· 
то је интерес јавности да зна 

како бахато. безобзирно и 

крајње незаконито троше 
наше паре ради личних И 

партијских интереса -исти' 

че Божовиh идодаједа с:кри· 

КРМ8МЧНiI дјеЯil у ПРОАуженом ТPiljiljЬY "'--""""' .. _---"'о МOJIII'opмћIмy кa:NnOllll' .ам у jaМIМ сектору, "да "Or8OPet8O 
11*00' nP8'.~ М. .,., и ,"IICТIpICИ", f ПII1". 
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ваље накнада по уговорима 

предстааља одраз с:кандалоз

не 6ескрупулоэности и бе:ю
бразлука, а тако карактери· 
ше и ноншалантно понa.maњe 

службеника Секретарија

та за финансије и локалне 
јавне приходе на челусаРај

кoм:Joвxboнh (ДПС) који "у 
континуитету игноришу за· 

хтјеве којима траже инфор

мације у складу са Законом о 
слободном приступу инфор

мацијама". 
..госпођаl0DИheвиh ..hути" 

на шест дocraвљeнкx захт)ева 
јерјепотпуносвјеснадаЬена
кон тога неи.збјежно ус:лије
дитидодатно раскриихавање 

Кусовца и љегових пулена. 

али и ље као лица које фи' 

нално одобрава исплате. ту 

субројне сумњиве исплате са 
Teкyhe буџетске резерве без 
икаквог обраэложења које 
се мјере десетинама хкљада 
еура. затим исплате средста

ваодређенимспортскимклу' 
бавима из Никшиhа, као да 

је Никшиh МЗ Тивта. Посеб
но је интересантна за јавност 

исплата позајми це Синди

калној организацији ЈП Ре· 
гионални водовод, у износу 

од so хиљада еура .... О све
му овом hути и Агенција за 
заштиту личнихподатака и 

слободан приступинформа' 
цијамачименоначинн пре

кршај. Стим у вези поднесе

не сутужбе Управном суду 
·наглawаваБожовнh. Т.В. 

РАСПИСАН ТЕНДЕР ЗА ГРАдЊУ МЈЕШОВНТОГ ЦЕНТРА И ЈАВНЕ ГАРАЖЕ НА ТРГУ МАРWАПА ТИТА 

Пројекат вриједан 3,5 милиона еура 
ХЕРЦЕГ НОВИ - ОпштинаХер

цег Нови расписала је тендер за из· 
rpaдњy мјешовнтог центра и јавне 
гараже на Тргу Маршала 'гнта. про
цијељене вриједности 3.500.000 
еура. Објављена је и те.ндерска до

кументација за отворени поступак 

јавне набавке за оба8љање стручног 
надзора над кэградн.ом мјешоВМ'ГОг 
центра и јавне гараже, чија је про
цијењеRа вриједност 90.000 еура. 
Према урађеном идејном рјешењу. 

објекат на око 2.000 квадрата имahe 
око 4.000 квадрата паркинг прос
тора са 150 паркинг мјеста, као и 
8ООквадратазапословнеса.држаје. 

Понуде се предају радним дани
мадо IЗ.децембра од Вдо 14 часова 
ГрађанскомбироуОпwтиие. Рок из

вршењаједеветмјесециодувођења 

извођача у посао. Изградља мјешо
вктог центра и јавнегараже један 
је од пројеката из најављене Мапе 
кнаестиција. ILМ. 

.... vн! lZ'МпnJ OAVOII vuкovК Iwlw.1755/ 19 JAVNIIlVItW.u ОАYOR УЏКСМС l.br.1865/1J 
shodno a.nu ~. Z.kON CI Irnienju 1 obtzbe6enJц. Ј ...... I lrпiiteQ 08v0r 

shodno &nu 45. Zlkoni о Jмienju 1 obubIdenill.1tWIi JnorIIIeIj tmor VUIЦ:Мf Ir Wkov\t Iz PodIork:a ........ 8UIeYaI" sw.t0l I'flПl c.tIn)sktc br.3<I. u 
~. adresa 8UIeVar swtoc p8tra c.tInjskoc br.34, u Iмinom postupku kvrinom poStupku Irvnnoc POYjOerIOU м- cm8 Gon. .011 rastupl ....... -- DOO .- eltktrodlmlЬutlvnl stяem", ... .. """""". bhlt .. 1Ic ,--" 1 .. 1- """ -. ""'.~ Mllutlnowlb 12, f'odtorb. пodi nмnltenja ncМ:Iщ poIПIllvlnjI, VIiI TomllevlU ЬЬ, Podcorkl, .Иl namlnlnj. novlanot potПlf~njl. vrii 

DOSТAVUANJE JAVNIM OВlAVUIVANJEM OOSTAVUANJE JAVNIM OBJAVUIVANJEM 
lМi/'IOIII ~ .. AleksandnI VujolevlN 11 1'odJorIce. iI poШdnjom pozмt.om 'мinom dulnlku "МОНТЕ !IV" CIOO Iz NIIdiQ, А pOSJednjom pozмtom 
adrlКOlll arк. RIbm 53. POdP::IriCa. rjeИnJа о IlvrИnju POdOYnt tWlaЦ Idrnom Stl'lkYlna. GucIeIjska ЬЬ. NIItШ, n;.иnЈiI о ~J" poslov!>c 
lw.br. I7SS/ 19 od 11.10.2019.pint, А predlocorn Ј pr\AoIIlnI, Ј rjeIInp poskмw om.Q l.br.1865/ 19 od Z9.10.2019-&od1 .... .. precllotOm I ptllo>Jma. 1 
0lI'IiIk81w.br.175S/ 19 od 07.11.2019.р1Iм. PoIIvI м 1мin16uы~ CIa $е U roku od ~. poskwn. о .... и l.br.1I65/ a od 07.11.lOU4oc11ne. podn $е lIVrInJ 
5 dllIII РО owi ~ OInti Ј_ 1miI1. 0iI'I0tII VIIkoYIЩ ldreSiI 8UIeWiIr d ulnlk d . А U rOhI od S ~na ро ovoj oЬjiIvI oЬrItI J.o_ 1мiIteQu DooYON 

s..toa ...... c.tIniSl<ol br~ raCI ~ poodo.WltiIDl rjdenjl о iZWItenIU VuIcowItu, .... ......... Sv«D8 _.. c.tlrфlloc br 34. radI u~ 

POSIOme Ot1'IIU 1Y.br.1755/U od 11.10.2019'-" А predocoI!Il pПIozirм. I ............ ........ • - ...- ...... l.br.l 86S/19 .. 
1t.lQ.101!I.pd1rм, .. pred\oIom 1 !dшl-. 1 o1eИnJa POOSJCМOМ oznlkto ljeienJI POSIOVМ 0UIIke tv.tor.I7S5JI9 od 07.11.1019 ....... upo-.... $е iМVII 

dШnI1c ........ ~ 11' I'odtorb. "' .. doШvJ PISIММ Iмiena rIII оопј 
t.br.lN5/19 od 07.11.ZOl!J.pdI .... иро_а ........... dldnlk ~МONП !Iv-

NК!" SIIIItnI UmInOm I diI МPtIWМ ~ ko;. mOtJj III$tItI 5IlO$l RII\Ii 
doo 11 НWItI, St rakvlna. Gude!jsb ьь. о. .. domoVl ~ lIVrМnI l1li 

oYIј ro.К!n :lrМtrI ureclnom 1 d .... '''' ... pos!edtc. kOJe lnOIU мstiltl mOSI 
stnnD. DмUYljanlt Је smm lmilnfm danom objМjlvJn~. ., .... str.tnkl. DosUvIPnj~ и smlltПl!мiI!nlm dillIOm objav1Jlvanjil. 


