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У БИЈЕЛОМ ПОЉУ ПРОМОВИСАН ПРОГРАМ ГРАНТОВА ЗА 
САМОЗАПОWЉАВАЊЕ ИЗ ФОНДОВА ЕУ 

'ё:~~;"';::::::aa.o.џi"~ 
у ВиjeJlо .. ПОАУ 

Прилика за 
сопствени бизнис 
БИј&ЛО ПОЉЕ - 3uoд 

за запоwљавање Црне Горе 

06јавић.е крајем марта дру

ги Јавни позив за додјелу 
бесповратних средстава за 
самозапошљава.ње вриједно

сти ОД трн ДО 7, 5 хиљада еура. 
најавио је у Бијелом Пољу ди. 

ректор СуJloOМycnфић. Он 
}еез промоције З,S милиона 
еура вриједног ~Програма 
грантова за самозапошља

aaњe~. првог д.иреКТНQГ граН

та из фондова Еаропсхе уније, 
поручио да!\еу дpyroм пози

ву npилику да се пријаве има
ти сва незапосленапица која 
се налазе на евиденцији 3аво
даза эапошљавање најмање 
четири мјесеца. 

- Свим незапосленнм 

пицима са евиденције, са 
нагласком на младе. жене 

н ДУГО1'рЗјно незапослене. 
омогуЬавамо да на вријеме 

добију све детаљне инфор

мације о условима учешhа. 

неопходнојдокумектацији, 
роковима као и о правима и 

обавезама корис:ника - нагла

сио te Мустафиh и позвао све 
који су ВОЉНИ да покушају 

да покрену свој бизнис да 

аnлицирају за подстицајна 
бесповратна средства. 

• Размислкте 1<оје су ваше 
ајештине и највеЬе снаге, 

у чему сте добри. То може 

бити одлична полазна тач· 

ка за проналажење пословне 

идеје. Осинаањем сопcraeних 

пpeдyзeha. за.1ЮCJIИheтe и себе 
и друге - поручио је Муста

фиh напоменувшида јеу пр
вом позиву 135 лица предало 
захтјеазадодјелубеслО8рат
них средстааа, а да су еаалу

атори позитивнооцијеиили 

108 поднесенихзахтјева. 
Мустафић је подсјетиода 

се на подручју бјелОПОЉС1<е 
општине налази З.З70 неза· 
послених, те да је стоп ре. 

гистроване незапослености 

и даље изнад државног 

просјеџ. 

-Скоро половина незапос
лених у овом граду су жене, 

односно 2029 одсто. Међу не
запосленима је сваки шести 
te из катеropије младих, а го
тово70одстоједyroтpaјиоие
запослених - навео је Муста
фиh. М.Н, 

ЦЕНТАР ЗА СПОРТ И РЕКРЕАЦИЈУ РАСПИСАО ЈАВНИ ПОЗИВ 

Идејно рјешење логоа 
ВИJE.1IО ПОЉЕ - Јавна 

установа Центар за спорт и 

рекреацију расописала је 
позив за израдуидејногрје
шења лоroa. Установа ;eocн~ 
вана 1992. годи не са циљем 
подстицаја и унапређења 
спорта у Бијелом Пољу. Ди

peктopм.pKoМacn:oNpкh 
каже да центар за спорт и ре

креацију обавља дјелатност 

од }aBHor интереса иа развоју 
и унапређељу спорта дјеце, 

омладине и грађана, као и 
подстицају и развоју масо
BHor спорта. 

-Радимо на подстнцајуфи
зичкеактнаностилицасаин

вanидитетоu и на предузи

мању мјера и активности 
на одржавању постојеhих и 
изградњи нових спортских 

објеката. подстицању и раз

вијању сарадље са другим 

организацијама из области 
спорта у земљи и иностран-

ству,као и маркетингу у 06-
ласти спортских програма 

од jamor интереса за општи
НУ- каже МасловариЬ и до
даједа установа пружа услу
ге грађанима, предузеЬима 

и установама у обављању 
спортско-рекреативних а1<-

тивностн. 

М.Н. 

из ОДБОРНИЧКОГ КЛУБА БОШЊАЧКЕ СТРАНКЕ ПОНОВО ЗАТРАЖИЛИ ОСТАВКЕ 
ЧЕЛНИХ ЉУДИ ОПШТИНЕ ППЊИЦА 

Истроwене дпс кадрове 
да замијене способни 

• Предсједник општнне Самир Аговић и предсједнин локалног парламента Мехмед Адровић не
мају визију како да ријеше основне животне проблеме локалног craновништва, тврде из БС- а 

ПEТIЫIЦA-Упркостоwештодржава 

обнлато помаже Петњнцу,локално руко

вoдcrвo константнозnoynотребљава рас
положива средства збогчега опwтннс.кн 
челНИЦИ}lЗ peдo8aДnC-a коиачно тре

бада поднесу оставке на функциte Kote 
обааљају, noручили су јуче изОд60рнич
Kor клуба Боwњзчке странке. Понови' 
ли су да предсједник општине Сам:ир 
AroDlћ и предсједник локалног парла· 
wентаМenrедл,vo.кhиемајувизију 
КЗЈ<Ода риjemеосиоаие животне пробле

мелокалногстаиовништва. 

-ПЛаном Јавних радова за 2019. roдину 
унawојопштнни;етре6алодасеутроши 

160.000 еура. Међутим 50 одсто тих сред
става није реализова.но. па се оправдано 
питамо rдje је тај новац завршио. ВеЬина 
локалних путева налази се у катастро

фалном стању и још увијек на адекватаи 
начии није ријешено питање одл.araњa 

комуналноготпада. зашто опредијеље
насредстванијесуутроwеназа'Г'fнамје

не, неro се наводно преносе из године у 

годину. То је само једна од потврда да нсо 

троwеио локалио руководство не ради 

добро свој посао и да је доwло вријеме 
да их некоспособнијизамијени - иста
кли су ИЗ Одборничког клуба Боwњач· 
кестранке. 

Нагласили су да се искрено иадају 

да Ье се у наредном периоду поштова-

ти приориreти када је асфалтнрање пу. 

тева. у питању. 

-Очекујемо да Ье расподјела асфал

та бар ове roдине бити праведна, да Ье 
се асфалтирати приоритетне саобраhaј' 
иице, а не путеви према кyh.aMa и дво

рнштималокалнихДnСфункцнонера. 

Такође, надамо се да Ье општмнски чеn· 
ници кад су веЬ асфалтирали путеве до 
својих кyh.a коиачно почети да за при

ватне потребе користе своја приватна 
возила, а не само службена, како је то 

до сада био случ:ај - истакли су из Од-
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борничког клуба Боwњачке странке. 

Нагnасили су да се општинско руко

водство до сада није на прави начии по
забавкnо са круцијалним пробnемом на 

простору Бихора, а то је исељавање иа
ро,... 

-Видимо да нам млади константно 
одлазе у неке среЬније крајеве. Садруге 
стране, у Петњици се не отвара ниједно 
радно мјесто у реалном сектору,док сеу 

локалиој адмииистрацији зanoшљааање 
врwите породично и без конкурса. Тако 

се јављајуза зanослење само они блиски 
локалним властодрwцима, док остали 

могусамо да се надају радном мјесту. 
Ове, као и многе друге активности се 
обављају тајно, онако како 1'0 одroвара 

локалним моЬницима. зато поручује
мо да су Петњицн потребни људи који 
ье се окренути својим грађанима и 01010-

гyh.ити им нормалне услове за живот на 
својим вјековним огњиштима -закљу

чили су из одборничког клуба Бошњач
ке странке. д.}. 

НВО .МЕДИА ТИМ' ПОЧЕЛА РЕАЛИЗАЦИЈУ НОВОГ ПРОЈЕКТА 

Са младима о борби против дроге 
• Пројекат ће се спровести у четири средње школе и биће обухваћено 400 младих, ученика 
средњих школа crapocтм од 14 до 17 година, као и 100 младих РЕ популације 
IIИКПIИЋ - У иаредних 

шест мјесеци никwиhка не
владина организација (нво) 
..медиа тим- оргаиизоваhе 

едукативне радионице за 

ученике средњих wкола и 

младе припаднике Ромске и 
Египhанске (РЕ) популације 

у Никшнhy. Радиницесу дио 
њиховог пројекта под нази

вом .Лодиэање свијести мла

дихНикwиhaу60рби против 
дроге-, а прва је одржана јуче 

за учеиике Гимназије .Сто}аи 
Церовнh.". 

-Пројекат he се спровести у 
четирисредњешколе,ањиме 

ье кроз каwпању спровођења 
једанаестедукатЈОних ради

оиица бити 06yxвah.eHo 400 
младих, ученика средњих 

школа старости од 14 до 17 

година, као и 100 младих РЕ 
из трн насеља у Ннкwиhу. 

Пројектом је предвиђено 

подизање свијести младих о 
проблему злоупотреба дра
га у Никmиhу, потреби за ње

ним спречавањем, као и по

требн афирмације здравих 
стилова жиaara код младих 

у заједници' навела је едука
тор професор СвеЈКа.Ва Да

""""...Ј\. 
Кроз кампаљу под слога

ном ..мој избор је живот, а не 
дрога!", истакла јеона, ухљу

чиhе и дРуштвену заједницу, 

организације и институције 
Kote се баве превенцијом зло
употреба дрога у Ннкшиhу. 
нво..медма ТИId"Ьеу~

ку пројекта организовати и 

округли сто на тему .3ајед-

ничка стратегија дјеловања 
ПРОТМВДРОгеу НикmиЬу", а 

урадиhе и анкету са млади

ма о болестима зависности. 

Пројекат "Подизање сви· 

јести младих Нмкшиhа у 
борби против дроге" фииан

сијски је подржало Минис
тарство здравља Црне Горе. 

s.в. 


