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ВЕОМА тужно делује сли-
ка новогодишњег украшава-
ња града ако знамо да су рад-
ници "Грејања", Комуналних 
услуга и Агенције за стамбе-
но-пословни фонд доведени 
на ивицу егзистенције, саоп-
штио је Душан Јањушевић, 
одборник Демократа у Скуп-

штини општине Пљевља.
- Упита ли се неко од пред-

ставника актуелне владајуће 
већине како ће деца тих рад-
ника провести новогодишње 
и божићне празнике ако зна-
мо да им родитељи нису при-
мили зараде већ месецима? 
Наравно да не, јер њих то не 

интересује. Они 
воде рачуна са-
мо о себи и бли-
ским људима 
- казао је Јању-
шевић, истичу-
ћи да је локална 
власт на челу са 
ДПС претход-
них пет година 
провела гурају-

ћи под тепих проблеме у 
јавним предузећима.

Како истиче, за то време 
у само три јавна предузећа 
неодговорним управљањем 
направљен је губитак већи 
од три милиона евра.

- Данас су та предузећа на 
ивици пропасти, а радници 
на рубу егзистенције. Упркос 

томе, ДПС власт наставља 
неодговоран однос према 
радницима и њиховим поро-
дицама као, и према грађа-
нима Пљеваља, релаксирано 
посматрајући финансијски 
колапс - казао је Јањушевић, 
напомињући да је са истом 
дозом незаинтересованости 
и одсуства саосећања, ДПС 
претходних деценија само у 
Пљевљима на улицу послао 
више од 5.000 радника.

Јањушевић је поново 
апеловао на све релевант-
не субјекте одлучивања у 
Општини Пљевља да хитно 
направе конкретне кораке у 
циљу превазилажења ситуа-
ције у овим предузећима. n

 М. Д.

У БИЈЕЛОМ Пољу су 
одржана два протестна 
скупа. Један против нема-
ра и нерада власти на свим 
новоима које никако да за-
уставе процес исељавања, 
који је драстично изражен 
у овој општини, а други 
против градње мале хи-
дроелектране Љештаница, 
првог бисера међу рекама.

Због удовољавања инте-
ресима инвеститора који 
намеравају да ову а и још 

неке реке на подручју Би-
јелог Поља, супротно за-
конским одредбама, стр-
пају у цеви на штету људи 
и животне средине, наја-
вљене су и кривичне при-
јаве против одговорних у 
општини Бијело Поље.

Организатори скупа, 
НВО "Грин хом" и Одбор 
за заштиту реке Љештани-
це, захтевали су стављање 

мораторијума на изградњу 
свих малих ХЕ у Црној Го-
ри.

- Јер од тога корист има 
само шачица људи - саоп-
штено је на скупу, на ко-
ме се чуло да је петицију 
против изградње потписа-
ло 150 мештана Лијеске и 
600 грађана Бијелог Поља, 
који су протестовали уочи 
одржавања јавне распра-
ве о Елаборату о процени 
утицаја на животну сре-

дину градње мале хидрое-
лектране Љештаница, коју 
инвеститори са стране на-
меравају да "ставе у цеви".

- Недопустиво је да се 
планира водозахват на 
изворишту, одакле ме-
штани добијају пијаћу 
воду - казала је на скупу 
извршна директорка НВО 
"Грин хом" Наташа Кова-
чевић. n М. С.

ВЕСТ ПО ВЕСТ

ВДТ НА САСЛУШАЊУ

�n СТАНКОВИЋ 
ПРЕД КАТНИЋЕМ

ГЛАВНИ специјални тужилац 
Миливоје Катнић саслуша-
ће в. д. врховног државног 
тужиоца Ивицу Станковића 
у предмету који се води про-
тив секретара Тужилаштва 
Ненада Нена Вујошевића. 
То је одлучено на седници 
Врховног државног тужи-
лаштва, где је одбијен као 
неоснован захтев адвоката 
Здравка Ђукановића и Бори-
воја Боровића, који су тражи-
ли Катнићево изузеће. Уједно 
је одбијен и њихов захтев за 
изузеће Станковића у истрази 
предмета пред Специјалим 
тужилаштвом. Катнић је, 
подсетимо, 10. децембра тре-
бало да саслуша Станковића 
у својству сведока, али је тај 
део поступка обустављен јер 
су адвокати тражили његово 
изузеће. С. Ђ.

ОПРОШТАЈНА ПОСЕТА

�n БИНГУЛАЦ  
У НОВОМ

ОДЛАЗЕЋИ амбасадор Србије у 
Црној Гори Зоран Бингулац бо-
равио је у опроштајној посети 
Херцег Новом и том приликом 
се састао са председником 
Општине Стеваном Катићем и 
потпредседником Милошем 
Коњевићем. Састанку је прису-
ствовао и конзул Србије у том 
граду Зоран Дојчиновић.
- Градили смо не само дипло-
матске, већ и пријатељске везе 
Србије и Херцег Новог, и тако 
ће бити и убудуће - поручио је 
Катић. фото

"МОНТЕНЕГРО ЕРЛАЈНЗ"

�n УЛАГАЊЕ У 
КОНСОЛИДАЦИЈУ

СКУПШТИНСКИ одбор за еко-
номију, финансије и буџет 
предложио је Скупштини Црне 
Горе да усвоји предлог Закона 
о улагању у консолидацију и 
развој националне авио-ком-
паније "Монтенегро ерлајнз", 
вредан 155 милиона евра, 
који је у парламентарну про-
цедуру упућен по скраћеном 
поступку.

ЗАХТЕВ ОДБОРНИКА

�n ДОКУМЕНТЕ  
НА УВИД

НЕЗАВИСНИ посланик Алек-
сандар Дамјановић тражио је 
од стечајног управника Атлас 
банке Мирка Радоњића да му 
достави извештај компаније 
"Кролл асосијетс", коју је стечај-
ни одбор банке ангажовао да 
спроведе интерну истрагу до-
гађаја који су довели до њеног 
стечаја. В. К.

ДУШАН ЈАЊУШЕВИЋ О ОДНОСУ ВЛАСТИ ПРЕМА РАДНИЦИМА У ПЉЕВЉИМА

Н
А евиденцији Завода 
за запошљавање тре-
нутно је 37.780 људи 

или два одсто мање него на 
крају 2018. Дакле, стопа не-
запослености је сада 16,2 
процента. То је на годишњој 
конференцији саопштио ди-
ректор Суљо Мустафић.

Европска унија одобрила 
је бесповратних 3,5 милиона 
евра за подршку предузет-
ништву, односно за незапо-
слене који имају идеју да 
покрену сопствени посао. 
Прва фаза пројекта, који ће 
се реализовати у три круга, 
завршена је крајем новем-
бра, а достављено је 135 
предлога. Учествовали су 

углавном средњошколци, 
махом са севера, и показали 
интересовање за отварање 
занатских радионица, али и 

за тровину, личне услуге, те 
пољопривреду.

- Комисија већ обрађује те 
предлоге и 31. јануара ће се 
знати ко је испунио критери-
јуме и може да конкурише 

за грантове, односно беспо-
вратних од 3.500 па до 7.000 
евра. Следећи јавни позив 
биће објављен у априлу, а 

трећи највероватније, крајем 
2020. - навела је Светлана 
Крговић, помоћница дирек-
тора Завода за запошљавање.

И то је само један од про-
јеката које је у овој години 

реализовао Завод. Опреде-
лили су скоро осам милиона 
евра за запошљавање особа 
са инвалидитетом, од чега је 

Европска унија донирала 2,6 
милиона.

- Удвостручен је број по-
слодаваца који по основу 
запошљавања остварују суб-
венције. Данас код 820 по-
слодаваца ради 1.407 особа 
са инвалидитетом, од којих 
више од половине има уго-
вор на неодређено - навео је 
директор Завода.

За програме подршке пре-
дузетништву издвојено је 
315.000 евра и отворена 63 
радна места. Високошколци, 
њих 190, учествовали су у 
програму "Стоп сивој еконо-

мији", а на сезонским посло-
вима ангажовано је 11.600 
сезонаца из Црне Горе или 
2.500 више него годинама 
раније.

- Зато и овом приликом 
позивам послодавце да на 
време испланирају колико 
ће им требати радника. За-
интересовани без искуства 
имаће подршку Завода да 
се на време обуче за те по-
слове. Такође, апелујемо на 
послодавце да покушају да 
задрже најбоље и најквали-
тетније раднике већим пла-
тама, бољим условима рада 
и бенефицијама - поручио је 
Мустафић. n З. ЗОРИЋ

ПРЕМА ПОДАЦИМА ЗАВОДА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ У ЦРНОЈ ГОРИ, НА ИЗМАКУ 2019. БЕЗ ПОСЛА 37.780 ЉУДИ

Европска унија одобрила бесповратних 3,5 милиона евра за предузетнике
БУЏЕТ

БУЏЕТ Завода за запошљавање у 
2020. биће 11,5 милиона евра. Од 
тог новца највише ће бити опре-
дељено за запошљавање особа 
са инвалидитетом, затим за мере 
активне политике запошљава-
ња, али и обуку незапослених за 
дефицитарна занимања.

ГДЕ ЈЕ НОВАЦ ЗА ПЛАТЕ?
- РАДНИЦИ који муком зарађују своје плате су наши суграђани, ком-
шије, рођаци и пријатељи. Зашто окрећете главу од њихових про-
блема? Зашто игноришете људе који раде најтеже и најодговорније 
послове? Зар од 100 милиона које сте обећали за Пљевља нема ни 
пар хиљада евра за њихове плате - упитао је Јањушевић. - Надамо 
се да радници ова три предузећа неће делити судбину "Превоза", 
"Грађевинара", "Монтера", "Јакића", ПТК, "Цементаре" и других.

ОДРЖАНА ДВА ПРОТЕСТА У БИЈЕЛОМ ПОЉУ

Неће електране

n 315.000
ЕВРА ПОДРШКА  
ПРЕДУЗЕТНИЦИМА

n 11.600
СЕЗОНСКИХ РАДНИКА 
АНГАЖОВАНО

n 8
МИЛИОНА ЗА ПОСАО 
ИНВАЛИДИМА

НЕЗАПОСЛЕНОСТ  
16,2 ПРОЦЕНТА

ДПС на улицу 
послао око 
5.000 људи
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