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НА ПОДРУЧЈУ ОПWТИНЕ НИКWМЋ КИWA НЕ ПРЕСТАЈЕ, АПИ 
ЈЕ СТАЊЕ СТАБИЛНИЈЕ НЕГО ПРЕТХОДНИХ дАНА 

Вода почела 
да се повлачи 

НИКIПИЋ- Упркос томе 

што је lCиwа на подручју НИК
wиhке општинебила актив
на и јуче ТОКОМ дана, водос

тај градских ријека није 
лаве!'!ан. Вода се повукла са 
имања и из објеката у насељи

ма уз 3ету у дијелу Горњег 
Поља, 8ерзовика и Мокре 

Њнве. а јуче ТОКОМ дана "МИ
ромо" је И Миnочански по
,"к. 

- Можемо pehм да је ситуа
цкјакадасупоrmaвeупитању 
ПОД контролом, али је наша 

служба и даље у приправ

НОСТИ. Вода се павлачи. али је 
Hwa на појединим локација
ма још увкјекдоста. Уколико 
У наредним данима не буде 

06клннјих падавинастање he 
бити задовољавајуће - каже 
командир Службе заштите н 
спасавања~Гардantе

u:hидодаједа јуче до 14 часо
ва ннјесунмали ниједан по
ЗИВ за помоh. 

Надлежне службе обила

энлесурејон СЛаногјезера и 
Штедима. као и село Ероћа
нац гдје је новонастало језе
ро пресјекло пут према ДО-

маћннствнма. 
- Ситуација у проблема

тичном дијелу Броhанца је 
стабилна. Према нашим про

цјенама. вода се повукла за 
око40 центиметара.Спремни 

СМО да реагујемо на евенту
anнепооиве MjewтaHa - Ј(аже 

припадник Директората за 

ванредне ситуације Нихо-
1Iа Rnеч:xh. 

Ои је најавио Д;Ј. ће са ко
легаиа и д;Ј.нас обиhи рејон 
Броhанцаи породицеНихо-
1IИh Ј(оје су због препла.вље· 

ног пута одсјечене од остат' 
ка свијета и већ шест дана 
немају ни струје. Вода се по

влачииизкyheДушаваыар
кo.xha у селу Црнодоли, али 

још увијек недовољно Д;Ј. би 
је обишли представници 

општинске Комисије за про

цјену штета. МаРIФвиhима је 
вода продрла у ПРВ}f спрат 

куће и попла.виnа с.ве прос· 

торије и покуhcтвoуњмиа. 
И на подручју Жynе ниЈ(

шиhке јуче није било веhих 
проблема са отпадним вода· 

ма из РУДОЈ(опа . 

В.В. 

РЕАЛИЗАЦИЈА ПРОГРАМА ЗА САМО3АПОWЉАВАЊЕ 

Грантови "За твој бизнис" 
ВИJE1IО ПОЉЕ - Поче

ла је релизација програма 
грантова за самозапошља· 

вање под називом .За твој 
бизнис" који спроводи Завод 

зазалошљавањеЦрнеГореу 

сарадњи са министарствима 

рада н социјалногстарања н 

финансија и Делегацијом ЕУ 
у Црној Гори. Начепница бје

ЛОПQЉCкогБироа~~ 

ва Нeдo8Кh каже да је циљ 
овог npoграма да се кроз са

мозапошљавање, односно 

регистра цију микро и ма
лихбизниса,лнцасаевиден· 

цнје бироа рада самозапос· 
ле и да то буду одрживе идеје 
које ће касније запошљаватн 
друга лица. 

- ово је први пут да се куде 
бесповратна средстаа, у из
носу од 3.000 до 7.500 хиља
даеура уформи мини-гран

това. Циљнугрупу програма 

сзмозапошљавања чине мла-

Сnађава ReJl:o •• h 
дидо 35 година, жене идуго
рочно незапослени. Расписан 

је први јавни позив са инди
катнвиом суыом од 1.138.000 
еура. а за та средства могу 

аплицкрати незапосленн 

којисе налазе наевнденцији 
бироа рада претходних шест 

мјесецнуконтинуктету- иа
глашаsаНедовиh. м.н. 
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РАДНИЦИ ПЉЕВАЉСКОГ ПРЕДУЗЕЋА "КОМУНАЛНЕ УСЛУГЕ" ТРАЖЕ ХИТНУ ПОМОЋ ЛОКАЛНЕ УПРАВЕ 

Без nJlaTa доведени до 
ивице6ИОJlоwкоrопстанка 

• Радници су препушП!ни сами себи и на крају су биолошке и менталне издржљивости, па 
тражимо хитну реакцију Општнне Пљевља као оснивача предузећа , н аводи се у радничком са 
опШП!њу 

ПЉЕВЉА - запослени у 

пљеваљском предуэеhу ~Ko
муналнеуслуге" поручили су 

да се због непрнмљеннх Aerer 
мјесечних плата они и чла

нови њихових породица иа

лазе на граници биолошког 
опстанка. Запослени из поме

нутог npeдузеЬа поручују да 
је протеклнхгодина почиње
НО низ грешака, међу којима 

су и оне које се односе на пре

велкк број запослених. Радни
ци позивају lIокanнуynраву 
да им притекне у nowoh како 
би се ситуаЦија у предузећу 

иормanнзовала. 

- Стављањем у функцију 
подземне гараже која је дата 

на управљаље пpeдyзehy .ко
wyналие услуге", услуге пар

КНрањ3 у почетку нису на

nлahиваие, а наплате прихода 

који суостварИ8аНН њенимра

ДОМ нису могли да покрију нн 

попа плата запослених радни

ка ка тим ПОСЛQВИМа. fIpoбnеы 
представља 11 иetdогуl'lност на
плате око IS ОДСТО прихода од 
закупа rpoбннх парцe1la, због 

тога што многи закупци нису 

Од поД3екие rараже не могу да 06езбиједе П1Iате вк sa попа зооocnеJUI.Ж 

међу живима, а љихови на· 

следници такође нису међу 
жианма Н1IН живеуин0стр3Н

ству. а немогуће је наплатити 
нодмногихграђана устаљу 
социјалне потребе - наведе

ио јеу радничком саопnrre:љу. 

Као један од проблема 
предузећа запослени исти
чу одпнвсредстава по питаљу 

судcюtXтрошкова, због иЗми

рнвањаэaocramo: обавеза пре
ма раднициwa, као и због суд. 

Приходи иа минимуму 
јер наплата није уредна 

радници .1CoмyнaIиvc yuryra. tOКnNV А' ЦДiI су У l""IfRНOY npм
XOДI4 од градске ~ онм (2 ouњyjy 10 ДitQ У дм, јс!р IQ nмjaцм 
J60r вwбpoji CТatI08НIIUI мда М npoмп, 111 је С. _ онкх ко;. 

oтuзyjy ЈМУП ПJПI. ~ rPiДCКOМ f1ЮМoy којим, пк .. ~ 
npeдyэetIe.Кoмyншte ~ IQ/WМ (201Ф wecт »VWДa ~ 
нjкn, i!I ПOCJIeДIWO[ ГOДМНi IQ rO,QМWНOOeМ НI80Y Ci1XPi!IItМ (2 01(0 

130 особа anм, мcrмчy ~ npмxoдм ни у том cnyчajy нијесу 
~ јер кaмara. није у nOmYttOCfМ уредна. 

скнх пресуда за уједе паса 
луталица. 

- Радници су препуште

нн сами себн И иа Ј(рају био

лошке и менталне издржљи

аостн траже хитну реакцију 
Општине Пљевља као оснн' 

вача npeдузеhа, наводи се у 
саопштењу н истиче да пре

дузehе има и неизмирене 
пореске обавезе за период од 

2017. до 2019. године. Они по
ручују да ће. ако не буде неке 
помоhи од опwтннске управе. 

дohн до покретања стечаја. од
НОСНОДа постојн опасиост да 

рачун npeдyзeha буде блоки

ран од Пореске управе. 
Заp,ererмјесецм предузеЬе 

ЈКоыунлнеуслуте-приходо

вало је око 270 хиљада еура 
али јеблизу 2ЗQхиља.да пот· 

рошено за исплату заосталих 

допрЮlota. судскихтроwкова, 

новчаних износа за разлике у 

исплати плата. као и иа плате. 

Радници у овој години није
су добили инједнуплату коју 

су зарађивали у првих десет 
мјесеци, али им је исплаl\eно 

шест плата из прошле године. 

Последњу ипслату добили су 
усептембруитојебилазара

да за децембар прошле годи

не. У предузеhусузапослеиа 
s4 радника, који суупocnени 
иа одржавању градске пи}iце, 
градскоггробља и подземне 

гараже. у чнтавом случају си· 
туација се компликује услед 
чиљеиице да је у самом пре· 
дузећу више од годину дана 

воД. стаЈЫ, а проwnе седмице 

ВРШИJIацдужиостндиректо

ра Т ..... Вучeтиh ПОДнијела 
је оставку. Из локалне упра

ве на ситуацнју у предузећу 
.. Комуналне ycrryreM нико још 
увјек нијереаговао. 

В.Је. 

КРЕНУЛА РЕКОНСТРУКЦИЈА WКОЛСКОГ ОБЈЕКТА У ВЕЛИЦИ КОД ПЛАВА 

Стара школа напокон добија ново рухо 
• Ова школа, послије цетнњске, најrnрија је образовна yrnHoBa у Црној Гори, са чиме се ми 
поносимо, па заслужује и да се прогласи куmypним спомеником, каже Драгутин Живаљевић 
ПЛАВ - Стара школа у Бе

лици код Пnава кона"Чно по
чиње да добија рухо које за

служује. Школи је пријетнло 
рушен.е али су је Величами 

одбранили. На захтјев Савје

та МЗ на челуса MapКIКOM 

Вошхоn:h, с3tлзснОС1' је дао 
н ),(Ннистар просвјете ДDOrP 
IlIu:Опh па је кренула обно
ва шкопскогобјекта. Идејни 
пројекат за реконструкцију 
урадио је архитекта Бобаа 

_3аrpyбeзид.рсЈ<е 

радове с укров.љавањем згра

депотребнојеОКО20.OCIOеура. 

азадаљесетражедонатори. 

Члан одбора за реконструк
цијуДparyтивЖинљеп:h 
каже да нијесу финансијски 
спремни да то изнесу до краја, 
али суријешили да почнуса 

реконструкцијом, уз наду да 
he им noмоћи Влада. ресорно 
министарство. радне органи

зације и појединци. 
- Рнјеwени смо да истраје

мојертојеза насједаи посе

бан објекат који су радипи 
наши преци и просто има· 

мо дуг да га ynpистојимо и 
приведемо намјени. ова шко
па, послије цетнњске, најста
рија је образовна установа у 
Црној Гори. са "Чиме се ми по
носимо. по чему заслужује и 

дасе мождапрогласи култур

ним спомеником, да cn:ужи 

као спомен-дом - музеј, да 

се ту смјестн иаша архнва ... 
- каже Жнваљеиић_ 

Члан Савјета МЗ Томис
lIь ТОМО Стemевиh истиче 
да је реконструкција крену-

ла послије пет година од уру. 
шавања и пропадањашколе 

и да се сада не смије стати. 
- Важно је да се кренуло, 

а све што крене буде и 3авр-

шено. Важно је да помогну 
н наши Веllнчани који живе 

широм региоиа - anелујеCre
шевић. 

8 .8. 


