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СРЕТЕЊА ГОСПОДЊЕГ 

по 17 IЕБРУАР 2020. 

ИСТОРИЈСКИ ПОДУХВАТ ТИВЋАНИНА ДЕЈАНА МИЛОШЕВИЋА 

~ Први Европљанин кој је 
бос освојио КИlIиманuаро 

Историјски .. ас I(0A cnoMeJlJ(Кa ва Поnкцн 

Одата почаст 
• 

српским Јунацима 
БЕРАНЕ-Уоквкру06иље

жавања Данадржавности ср

бије. делегација Српске на
родне одбране Васојевића и 
Лнмске долине посјетила је 
споменик на Полици код Бе

рана. гдјесупохрањенекости 
српских војника који су стра

дали приликом повлачења 

преко 8асојевиhа, крајем 

1915. године. Том приликом 
наовом мјестуодржан је ис
торијски час под назнвом.У 

славу српских јунака н Ср
бије", чиме је, како се чуло, 

дат доприносочувању исто-

ријских, културних ИДУХов

них вриједности српског на· 
рода у Црној Гори. Пригодну 

бесједу одржао је историчар 

ГоранКиковкh, рекавши да 
јеиспоменикиаПолицн по
тврда да су српски војници 
ПРОJlИвали крв на овим про

сторима, градеЬи тако слобо

/fiY коју смо касније уживали. 
- Уважена браћо, данас је 

велики празник. Србија да
нас слави празник Сретење 

Господље - Дан државности, 

који је баш 15. фебруара об

ликован надва начина - Пр
аим СРПСЈ(имустаКЈ<ОМ 1804. 
године, који је подигао вожд 
Карађорђе Петровић У Ораш

цу. и првим Уставом Кња

жевства Србије 1835. године, 
тада једнимод најдемократ
скијихуЕвропи. Ми изудру

жења окупљених ОКО Српске 
народне одбране лоurryјемо 
овај датум који је р;убоко уко
ријењенубнheсрпскогнаро

да. Поштујемо н споменике 
српских јунака, као ШТО је 

овај на Полици, јер ОНИ су 

историјска потврда да су Ср
бија н Црна Гора нераздвојива 
цјелина коју никакви деспоти 

овога свијета не могу раста
вити - нагласио је Киковић. 

Са скупа је упуhена снаж

на подршка Српској право

славној цркви, која. како је 
речено, ових дана са својим 
вјерннм народом одлучно и 
достојанствено брани своје 
светмљеуЦрној Гори ОДоних 

којима ништа није свето. 
Д.,. 

КУЛТУРНИ ЦЕНТАР ЗАХВАЛАН БРАЂИ МАЛИWИЂ 

Умјетничка слика на дар 

БАР - Културни центар 

БардариваојебраћуЖељка 
и СпобоџнаМa.moпкha, по
знате барске каменоресце, у 

зиак захвалности за доса

дашња доброчинства међу

народном фестивалу .цје
чијег и C'I"ВapaJ1аштва за.цјецу 
~Сусрети под Старом масли· 
HOM~. У имеуправеКуnтypног 

центра, помоћник директо

ра Мирко Вyjxшиh предао 
је Малишићима макету и 

&ујкшмlI. к бpaha мamппxll.к 

умјетничку слику, рад др 
МJmyиа Лутавца, и захва

лио им на досадашњим до

нацијама фестивалу. Мали

шиhисуфестива.лу .Сусрети 
под Старом маслином· пок

лонили два велика мермериа 

ПјесНИ'lка камена, који се на· 

лазе на платоу иcnредДома 

револуције. и у које су укле

санаименафесгивалскихла

уреата. 

Д.С. 

• Дејан је званично први Европљанин који се бос попео од подножја до врха Y-qpy на висини 
ОД 5.895 мнв, па ће на почетну стазе бити постављена табла са његовим именом и поcrигнућем, 
а све то биће објављено на сајЈУ Националних паркова Танзаније 

ТИВАТ - Чланови Аван' 
туристичког клуба К4 и 
Кјокуншикаи клуба Тиват, 

Дејан Мкnошевкh и Све

то ДeKoBкh из Тивта, и њи
хов пријатељДејанВукшиЬ 
из Котора успјешно су изве
ли експедицију под називом 
Mission Вarefoot КilimandZaro 
2020. Екипа је из ТИВТа крену
ла у освајаље Килиманџара 
н врха Ухуруна 5.895 метара 
надморске висине кренула 6_ 
фебруара, а Дејан је први Ев

ропљанин који је Кклиманџа

роосвојиобос. 
- Свето је иначе први члан 

нашегклу6а којисе нашао на 
врху Килиманџара, а ја сам 

поред титуле првог Европља
нина којн се попео на Кили

манџаро бос, постао и прва 

особа на свијету која је зваље 

мајстора кјокушин каратеа, 
илити црнн појас први ДЗн, 

добила на висини од скоро 
6.000 метара - прича Дејан 

н истиче да их је током пута 

пратило лијепо вријеме,али 

доласком у камп Mawenzi 
Тагп дочекао их је снијег и 

веома ниска температура. 

- Срећом, мени који сам 

цијело вријеме бос то не 
представља проблем због 

виwемјесечних припрема за 
ову експедицију. УКи60кам
ny срећемо експедицију коју 
сачињавају чланови бивших 

јyrocловенскихдржава. и сви 
се диве храбрости мог подух

вата. Међу њммасу двије Цр
HoropKe н познати босански 
алпннистаlkкиpЈускоDba-

60, који је на овај успон повео 
и свог четрнаестогодишњег 

сина. Из разлога што сам 
ишао бос на успон нисмо кре

нулну поноћ већ у7ујутро. У 
првнх 2сата пењања срећемо 

члановеекспедицнје који се 
враћају са врха, неки траже 

,ца се слихају са мном, а један 
Македонац ме је позвао,ца му 
се придружим на неким ус

поннма по Македонијн - пре
пнчаваДејан како полако на

предујупрема Gilmans ЈЮiпtu 

Породица највећа nOApWKa 
- н.. qЩy пута. noтnмcyjI!мo3a ~"""I!, одноою ~O 

ymt1Нfwaiмtt!камбиnt~1ar.DМ"', З6orI1lmlpД!м.иt 
8OДII'Q ~ TreIddng Нero. ја сам 38IММЧNO nPIМ f8ponwIиI 
КDjмct6ocnoneo од ~pp IIJIQ ухуру нa8МClНloд5.895 .... 
"to1OГpaJIIOfil~Q ynp8I'8f8U~""дact 
.. ncJЧ!'Iq' CJU! I1OCJ8Iтa6na а мo;..l8eIOМ М ...... nOCМW,1'I!М 

м да ct мстм ~ на сајту нaцмoмanнмx lIIf*O&I. T~, :J6or 
чera сам веома nOМOC.Jt4 - kDt ДеРН КDjМ је:wc8aIИI ~ Cwrv, 
lCOjМ ra је тренирао за ~ eIImeдмциjy М који је током ~ 
био увмјек у crопу иза twn., QO И ДtPНY ВyюuиI'Iy који су м поред 
умора м МaДНOfIe ycnjeпм камером да .мбм.е»re евме tPeНYТXe. 

- Зaxмnмo 6мх8уку ~ .. н.егоеом оцу Anetccaндpy 
што су IWII o6eэ6мjeдInI дио onpeмt као м 3aCТaIIY му6а 1I1i111O:1f;t 

mOtOOP8U. којм су IIII,!PWIМ 011( НЮ"QIДJ"ЊУ ~ -.а. 
ouitвj!pountм Т""'II~да~nщpI8(y l8UI од 
~, CVI'VfI't M,qjeцe. 

МXJIOшохь. AeKo.d в. арху Ухуру ва 5.895 МR. 

на висини ОД 5.685 мнв, који 
представља и један од три 

врха кратера Кибо. Тај ус
пон је, каже он, најтежи, јер 

се прелази висинска разли

ка од скоро 1.000 м. 
- Свето и ја све теже ди

шемо и пратимо водича Га-
6рмјепа, док је Дејан Вукшић 
мало иза нас и он прати дру

ror водичз Euаиуvrа. На· 
кон 5 И по сати стижемо до 
Glimans pointa. Мислим да 
такав умор никада уживоту 

нисам осјетио, а чекало ме је 

још скоро 2 сата до врха. Свето 
добија савјет од једног води
ча да ме наговори да обујем 
roјзерице јер ако наставим 
даље, aMnyтмpaћe ми обје 

ноге. Нисмореаговали и на

ставио сам даље поснијегуи 
леду, при температури од око 

минус 10 степени Целэијусо-
вих. након двасата на врх сти

жем-о Свето и јадок је Дејан 
8укшић стигао неких сат вре
мена касније. Свето је извео 

церемонију додјеле,звањ.а и 
све је забиљежено камером. 

Након IS микутапроведених 
на врху крећемо назад. ја обу

вам гојзерице - прича Дејан 
и додаје да су се сјутрадан 
спустили до кампа Хором-

60, а следећег дана након 19 
километара пјешзчења сти

жу до Марангу капије, однос

но краја пута . 

ТА 

ПРЕДСТАВНИЦИ ЗЗЗЦГ у РОЖАЈАМА ПРЕДСТАВИПИ ПРОГРАМ ГРАНТОВА ЗА САМОЗАПОWЉАВАЊЕ 

Позивају незапослене да покрену бизнис 
Директор Завода за запо

шљавање Црне Горе CyJloO 
Мустафкh са сарадници
ма представио јеу Рожајама 
заинтересованим грађани

ма ове и опwтине Петњица 
програм грантова за самоза

поwљaваље КЈЮ3 бесповрат· 
насредства у износуод3.0ОО 

до 7.500еура. Мустафић је ис
такаода333ЦГ, Влада и њени 

ресори показују посвеЬеност 
на плану развоја сјевера. 

- На евиденцији иезапос
ленихуРожајамаимамо3.270 
иезапослениха уПетњици је 
незапослено 5900с0ба. Внше 

од SOo,цcтo незапослеиих су 

жене, а 15 процената, однос
но 22 одсто незапослених су 
млади. Готово 70 ПЈЮцената 
незапосленнхчинедуготрај-

но незапослена лицау Рожаја

ма и Петњици - рекао је Мус
тафић, истичyl'tи да управо 
због велике незапослености 
раде на анимацији и мотиви

сању, те подстицању незапос

ленкх какобн покреиули свој 

бизнис. 

- Намјера нам је да под
стакнемо развој предузет
ништва у циљуотварања но

вих радних мјеста и развоја 
овог краја. Завод ће крајем 
марта објавити други јавни 
позив за додјелу 6еcnоврат
них средстава за самозапо

wљaBaњe вриједних такође 

између 3.000 и 7.500 еура по 
једном апликанту. Право да 

аплицирају имају сва иезз
послена лица која се налазе 
на евиденцији незапослених 

најмање четири мјесеца од 
дана06ја.вљивањаконкурса. 
па их позивамо,цасе пријаве 
наоглас и на тај начин покре
ну мастнти бизнис - рекао је 

МустафиЬ, иcrичуhи да сви 
који буду имали добру биз
нис идеју, могу да се надају 
средствима из овог гранта. 

В.Ра. 


