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ПОЧАСНИ ГРА1iАНИН ХЕРЦЕГ НОВОГ ПЕРЛ ЈАРПЕ ЕРИКСЕН 
ПОШТИО ПРЕДУЗE1iE ВОДОВОД И БИВШУ ВОЈНУ БОЛНИЦУ 

ПepJI Јаре EJ!JlXceB са екЈШOIIII ВоАОао.ца 

Дао себи задатак 
да помогне 

XEPЦEI'НОВИ - Почасни 
rpађании Херцег Новог Пер 

Jap.lle EpJowпr искористио је 
Празник мимозе да посјети 
предyзehе ВоДО&ОД и канали
зација и 6ивwуВојнуболни
цу. У октобру прошле године 
Ериксен је предузећу ВодОВОД 
помонноспецијални микро

екоп намјењен лабораторији 
Филтер станицеуМојдежу. 

-Перл Јарле Ернксен сед
мицу је провео уобиласку 
објеката npедузеhа Водовод 

н канализација. Прва је6ила 
Филтер станица у Моiдежу. 
гдје је претходно лаборато
рији донирао микроскоп, 

који је у функцији микро-
6иолошких анализа воде. 

ПОТОМ је обишао мсрце" хер
цегновскогВОДОВQAНОГСИ~ 

ма, резервоар"Канли кула и 

љегова постројења. Такође. 
06ишзо је погоне меканиза

ције. маtaЦина н баждарнн
цеу3еленици. Насваком од 

ових мјеста дочекао га је пуни 
радни састав wефова секто

ра. садкректорицом Omвe

ромДоКJleCТJChитехнкчким 

директором Ммћо .. Стојаво-
8JIћe .. -саопwткли су из пре
дуэеhа Водовод и канализа

ција. 
Јарле Ериксен је обиwао 

болницу Мељине и састао 

се са директорком др о.п:

аеро .. En.ез и њеним сарад
ницима. Вођен је разговор о 
функционисању и о потре

бама болнице. те се отвори
ла тема н осавременим апа

ратима за дијагиостику. у 

којима болница оскудијева а 
били би од велике користи па
цијентима. Разговарно је и о 

побољwању финанснјске СИ
туације ове медицинске ус

танове. 

-ДрЕлезјерехладаболни
ца именована за једно од са
бкрних центара за скрииинг 
колоректалног карцинома. 

Пер 1арле рекао је да 
ништа не 06ећава, алн је до

бро познато и он је веЬ раз

говором себи дао эадатакда 

по~огне- наведено је у са
општењу болнице у Мељи-
нама. 

к.м. 

ДОНАЦИЈА ПИВАРЕ ДШЕСА" НВО ,ИЗВОР ЖИВОТА' 

За народну кухињу 2.000 
НИКIПИЋ - Из невлади· 

не организације (нво) ~Извор 
живота~ истакли су j}"le да 
је Пивара ~Тpe6jecaM још јен

дом показала да једруштве
ноодговорна компанија. Ник
шићка~ТребјесаМ донирала је 

2.SOOeypa за потребе народне 
кухнље коју је упрнјескоро 

годинуотворнnа НВО ..извор 
живота". 

-Захвални смомм надона
цији }Соја нама и нашим ко

рисннцима много значи н на

дамо седа hемосарађнв.ати Н 

у будуhим пројекткмакојн су 
од значаја. Народна кухиља 
у Нмкшићу дневно припре
ма 197 оброка. а поред тога 
помажемо још један број по
роднца, нагласила је дирек
тор нво ..извор живота" КОВ

стаитив:аМараm. 
Уз Пивару, за Никшиhа

не који сустатусусоцијалне 

потребе стига је још једна 
донација. Породица Мкјо-
• кh донирала је комплет 
нов намјештај, који hедоби
ти једна никшићка породи
ца којој сетренутно уз помоЬ 
Фондације "хемиас

М 

адалтн
ракуЬа. 

в.Б. 
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У НИКШИЋУ ПРЕДСТАВЉЕНИ ГРАНТОВИ ЗА САМОЗAnОШЉАВАЊЕ МЛАДИХ, 

ЖЕНА И ДУГОТРАЈНО НЕЗАПОСЛЕНИХ 

За покретање б иса 
бесповратно до 7.500 еура 
• На евиденцији ниншићног бироа рада налази се 3.440 лица,стопа незапослености тренутно 
је 12,4 одсто, а 2017. године била је Щ55 одсто, наже Веселин Грбовић 
НИКШВЋ Крајем 

марта и незапослена лица 

са никшнћког бироа рада 
моћн ћеда се пријављују на 

други јавни позив за додје
лу бесповратних средста

ва из фондова Европске 
уније{ЕУ), саопштено је j}"le 
током представљања позива 

у ИПЦ. Техиополис~. Дирек' 

тор 3а:вода за запошљавање 
Црне Горе (3ЗЦГ) СуљоМус
тaфмhказаоједајетодруги. 

од планирана три позива, а 

износ средстава је од три до 
7.500 еур3. рајно незапослене -појаснио 

-У прошлом познвууПод' је Мустафиh. 

ручној јединици Ннкшиh Представник Миннстар
било је 33 предатих проје- ства рада и социјаног ста
ката од којнхсамодва није- рања КсеикјаApuorro81lh 
су позитивно оцн;ењена. Прн- је истакла да се програм ре
лику да се пријаве имаће ализује у оквир Програма 
незапослени који су на евн- _ ЕУ и Црне Горе за запошља· 
ден цији Завода за запошљэ· вање.06разовањенсоцнјапну 
аање иauање четири мјесеца зашткту, а укупна вриједност 
надан објављиваља позива,а је 18,3 милиона еур3. Европ
и У овом позиву нагласак ће ска унијаобезби)едилаје 15.3 
битинамладе,женеидуroт- милиона, а преосталих 2.7 

милиона 06езбијеђено је из 

буџета државе. за подршку 

у 06ласти тржишта рада и за

поwљaвања опредијељено је 
8,7 милиона еура, од чега 3,5 
милиона за други позив, за

тим 1,6 милионаза подршку 
оспособљааања и запошљэ· 
ваља незапослених лица са 

дефицитарним занимањи
ма, као и за оспособљаваље 

и запошљаваље припадни

ка РЕ популације. 

Мнт.ресон", В'JIIIКО, МАеје раЗИOJlIIII. 
Ја mpe. iI NDja--_једа6wtlм 
~ ynpuo CYap .... 1IМЦIIМI док 
.....;у OOjOORj у..; ..- но рос. 

fIIWW1НOY .... 110 ICIIДIIIR. r;qje '" у 
.,....~МDmDдa'-OQМ .... ДDIC 
6м .. кyxI8WI6мna,.,. .. a. ilO,.... 

6м __ Јо ....... -""" r,-. 
м.мс. м. .... IIIКO мwмmp 

_ .... ~_ ..... 
.ао Је lI!IIItO МКrePeCONМOe МeJanOC
IJМCX јер је WII "'" ~TUНCIfIO/МtI· 
6ма lUI8 Ја см ote';' су 8МUК 
"'''YWytllD8trlOA''CI!~ 
тма CPeДCТN дају. ~ fIanCa 
r.,....мI'I2S roдмнajeмa~ 
Н!М1OCnIИCI(, ......,.aje~ .... 
намсхуuanyиt~нм;е~ У 
струцм. ЖnoeeiпнI qIf!ДCТN 10 ,.,.. 

~ МCТOIIUIa је она, lЮCIt'f1DIN; 6м 

~npaII1JI8f'IIМO'" 
Р&;;" ,....... 3aI'IOCIItМOt. а 6юIo8paтн;I средст8а '" 

vno-мa у pNIМONЊt..;e Ја орга
НIOOВItМ разних дorabaja. Иc.ymo.ма paдer.t 
на nPOjemIМI yjeдм.etмx ...... а мдеју мt 6м 
бuмfIao QIМO на н..а.м\. 

јој да aдarnмpa спрат nopoдм'llI КYfIe ~ 60PINIt 
~ ...... 

..fIenI8C:J је -"IICТI ОММХ којм су IQ ~ Ji дом 

На евиденцији никшић
ког бироа рада налази се 

3.440 лица, а стопа незапос· 
лености. казао је предсједник 
ОпштинеВecuxвГрбоuh. 
тренутноје 12.4одсто, а 2017. 
ГОДнне. појаснио је он, била је 

20,55 одсто. 
-Доприноссмањењу неза

послености даје и локална yn
рава која ствара квалитетне 
условезабављењебИЗНИСОМ. 
улагањем у путну. 8ОДоводну 

И електро инфраструктуру, 

али и кроз nporpaM подсти· 
цања запошљаваља младих 

високошколаца у Никшиhу. 

Кроз овај програм, чија реа· 
лизацнја је утоку, прошле го

дние ycnјеw.но језапослено 75 
високоwколацадо 30 година 
старости -рекао је Грбовић. 

Програм грантова за са

мозапоwљaвање Завод за 

запошљаваље реализује у 
сарадњи са Делеацијом ЕУ у 
Црној Гори и министарстви· 
ма рада и социјалиог стараља 

и финансија. 
Б.В. 

НВО МАШНАРЕ ИЗ ХЕРЦЕГ НОВОГ И ОВЕ ГОДИНЕ УЧЕСТВУЈУ НА РИЈЕЧКОМ КАРНЕВАЛУ 

Позив карневалистима да доћу у Нови 
• Позваћемо све наше пријатеље на наш нарневал ноји ће бити одржан 14. маРЈа, ЈаНО да у на
шем граду оченујемо оно 300 нарневалиста на затварању Празнина мимозе, наже Иван Пеупић 
ХЕРЦЕГ НОВН - Члано

ви нво "Машкаре" из Хер
цег Нови отпутовали су јуче 
за Ријеку. гдје ће традицио· 
нално наступити на једном 
од највеhих KapHeвana Евро

пе. Новљани he се представити 
атрактивном маском .новски 
драмерси". Ријеч је о бубња

рима и плесној групи од око 

за чланова. 
Према ријечнма предсјед' 

ннка нво "машкаре" Иuи.a 
Пеу.llxha наступ на карнева

лууједно је н прнnика за по· 
ЗИВ карневалским групама 

да }"Iecтвyjy на затвараљу 51. 
Празника мимозе. 

- Настављамо традицију 
учешћа на Ријечком карне

валу. ПозваЬемо све наше 

пријатеље на наш карневал 
који ће бнти одржан 14.мар

та, тако да у нашем граду оче

кујемоокоЗООкарневanиста 

назатварањуПразннкамимо

зе. Машкаре су једина група 
изХерцег Hoвor која учествује 
на карневалуу Ријеци.Већи· 
ном на карневanима је прави· 
ло да иста група не долази саа

ке године. већдасе мијељају, 
али ми имамо привилегију да 

смо на карневалу у Ријеци већ 
шест година узастопно, јер то 
добро радимо . каже ПеУJtИћ . 

са НВО Машкаре је крену
ла и делегацнја Општине која 
ће имати пријем код предсјед
ннка Ријеке вајка 06tpcв:en. 

-У делегацији опwтине 
су потпредсједиик Мкn:ош 

са DpOШJlОro,џomиг пркјема иво Машкаре ХО,lll Оберсвеха 

Коl:ЬtВиh и менаџер Дparaa: Осим Ријеке НВО Маш· 
Шхмрак.Насастанакусагра- каре очекује и учешhе на 

доначелникомРијекеВојком кариевалима шнром реги-
06ерснелом размјениће нн- она: Струмици. Тузнwа,Бео
формације и уручити позив граду.Панчеву.БањмКовнља
делегацнјиРијекедабудуroc' чи и Белој Цркви. 
ти на Празнику мимозе. КМ. 


