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У КОЛАWИНУ ПРЕдСТАВЉЕН други ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА 

САМОЗАПОWЉАВАЊЕ 

Са презеитацкје у Коnамиву 

Бизнис идејом до 
• 

радног МЈеста 
КОЛAIПИН - Протекле 

седмицеуКолашинује пре· 

зентован други јавни позив 

за додјелу бесповратних 
средстава из фондоаа Ев
ропске уније. Директор За

вода за запошљаааље Црне 

Горе СуљоМустафмhрекао 
једа није немогум и преви
ше Ј(омпликована мисијада 

себесповратнодобијеодЗдо 
7,5 хиљада еура за покретање 
сопственог бизниса и самоза

пошљааање. 

- Биће организованаобу
Ј(а за израду бизнис плана, 

а тај процес ће помоћи н ло· 
Ј(ална упрааа. Добра бизнис 

идеја, одговоран однос, зајед
нички напорсвихзаинтере

сованих и ето запослења и 

радног мјеста_ 

На услузи смо незапос

леним лицима да покрену. 

и развију свој бизнис пого

тово на сјеверу државе гдје 
их је највише без посла. Дру
ги јавни позив за додјелу 

бесповратних средстава за 

самозапошљавање од З до 

7,5 хиљада еура,биhе распи
сан крајем марта. MOгyhHOCТ 
дасе пријаве имаћенезапос-

лени Ј(оји су на евиденцији 

Завода, најмаље четири мје

сецаса нагласком на младе, 

жене и дyroрочно незапосле

не. Бecnовратна ПОдРшка од З 

до 7,5 хиљада еура, условљена 
је квалитетним бизнис пла

ном и може послужити као 

почетни капитал за развој 
бизнис идеја - саопштио је 
Мустафић. 

Предсједник општине Ко

пашинМи.!lосааGу.uтoвиh 

истакао је да ће сваки креа

тквни Копашинацкоји крене 
у партнерство са Заводом за 

запошљавање имати подрш

ку локалне управе. ОН је из· 

разио очекивањадаће Кола

шинци искористити средства 

које држава бесповратно 
нуди. 

Иначе, на евиденцији би
роа рада у Копашнну нала

зесе 742незапосленалица, а 

стопа незапослености је пре
ко 24 одсто, што је више од 
државног просјека. Од yкyn
ног бројанезапосленнх, 480 
лица је Дугорочно незапос

лено. Сваки пети незапосле

ни је из категорије младих. 
,.ш, 

ПОСЈЕТА ШЕ'А ПОЛИТМЧКОГ ОДЈЕЉЕЊА АМБАСАдЕ САд 

Могућности за улагања 
ВИЈЕЛО ПОЉЕ - ш.ф 

политич ко-економског 

одјељења Америчке Амба
саде у Подгорици Ле&хс 
гктер био је протекле сед

мице у радној посјети Бије

лом Пољу. Високог госта yroc
тио }е предсједник општине 
Петар Cмo:mnaмh који је Ги

теру и љеговим сарадници

ма представио потенцијале 
бјелопољске општине_ 

- Предсједник Смоловић 

упознао је госта са радом ло
капне управе, историјом, раз

војним потенцијалима, стра

теwким правцима развоја, 
иивестиционим пројекти

маибудућимnnаиовкма. он 

је позвао све заинтересоване 
привреднике из САДда пос)е
те Бијело Поље иупознајусе 
са моryћностнмаза инвестм

рањеуопwтину. 

Гитер је захвалио на срда+ 

С .. оllOахЬ • Гхтер 

чом пријему и истакао да је 
задовољан онимшто јечуоу 
веэисареформамаиразво}ем 
бизнис амбијента, уз поруку 

да Бијело Поље и Црна Гора 
имајупоузданог партнера у 
Амбасади САД - саопштено 
је из Смоловиhевог кабинета. 

М,Н, 

1.9 
ТИВЋАНЕ У РАНО НЕДЈЕЉНО ЈУТРО ПРОБУДИЛЕ МОТОРНЕ ТЕСТЕРЕ СА 

ГРАДИЛИШТА БУДУЋЕГ КОНДО -ХОТЕЛА 

Посјечен ПОСJlедњи 60Р 
из "Мимозине" 6аште 

• Радови СУ стопирани, комунални икспектор ће сачинити записник и ДОС1аВИТИ га надлежној ЕкОЛОW
кој инспекцији, као и Урбанистичко-граћевинској инспекцији, саопwтили су из Комуналне инспекције 

ТИВА т - Рано недјељно јутро. на нз- "t 
ненађење свих грађана Тивта, почело је 

укпањањем последњег приморског оо

ра-пиније из некадашње баште бившег 
хотела .Мимоза

М 

на градској риви. По 
пријави грађана и новинара, Комунал

на инспекција изашла је на лице мјеста • 
сачинила записник и зауставила даље 

укпањање бора. 
- Радови су стопирани, комуналнн 

испектар he сацинити записник и доста
вити га надлежној Еколоwкој инспек
цији. као и Урбанисткчко-граl)eвинској 
инcnекцнји. Узети r:y подаци одmща која 
r:y радила на уклањању бора - саопwте

но је из Комуналне инспекције. 

Уклањањем последњег великог бора 

практично се завршава уннштавање не

када вриједне хортикуnтурне цјелине. 
јер су сва стабла која субкла на просто
рубившег хотела мМкмоза~уклоњена од 

старнефирме Мимоза груп, која-

реализује изградњу кондо-хотела. 
ПројектномдокументацијомOnшти

на није донијела одлуку која обух1lЭ.та 

заштићену групу стабала, тако да на те

риторији општине не постоји ниједно 
заштићено стабло. Том одлуком треба
ло је заштитити пркморски бор J;I 

именовати лице или фирму која би 
водила рачуна о одржавању бороаа, у 

новембру прошле године, кадаје посје-

чено претпоследље стабло, оштру осу

ду упутила је и ОПUlТина Тиват. Након 
ове сјече остао је био још само један ве
лики приморски бор У крајњем источ
ном ћошкупарцеле. али како суграђани 
Тивта и суыњали, јуче је и њемуодэвони

ло. Радници суу рано јутро почели ше

raњe горњих грана и уз помоћ ДН3anице 

сјекли и скидали дјелове бора. 
Раније је из опwтинске Службе за 

ннформисаље саопштено да је за из
градњу хотела мМимоза", са пет звјезди' 

у одлуци о комуналном реду није yapwTeHa эаwтита стабала 
у eueI'юj onum.aoj 0Д1IYЦМ о KoмyнantIOfII раду .. Y8JIWRНiI JaUmПa cтa6ana, ( 

о6эиром ма то ~ се радм о ~ 1IМOИIП8Y. кoмyнanмa ~ м l8ICПeКЦМja. као 
IМ cecpeтapмjar :Ја YPefIeЊe npocropa м oдpI08И fШ8Oi,. ltI!МijY НaДnUOtOCТ, па се npм;.a 
ШIЉe одсје(у 3ol1!КQ/lOlllКY 14 ~y мнаицмју. 

~3I ~ npocтop.aм~pDIOj ynyfaIo~8IU! nyraflPМi8vУ.-
30l ммcnecцмjcкe l1OCI8I* - одсјек 31 eкonowкy ~, као м ммммcтapct8y OДPaOI8OГ 

lW80ia м турома -~ 30l ~ lIOCIIOIIf: М ~ ca:wnj!eoм 31 

~fЏef'МД~~МlФНf'POI'YlIIIm8IOCAIpeaIIQOS"МI(маТЏttY. 

-• 

Посје"lеве rpaвe бора 

ца, израђен елаборат процјене утицаја 

на ЖИ8ОТнусредину на који је издата са

гласност од стране Агенције за заштнту 

природе и животне средине (Рјешење 
број УПИ-lOН55б11-02-V240Д 23.8.2017. 
године), у оквиру којега је извршена пеј-

зажна таксација. 

-дат }еопис вегетације на предметној 
локацији и извршенаје категоризација 
дендрофлоре. Том приликом јеутврђено 
да два Hajвeha стабла пињола пречника 
дебла преко 1 м, спадајуу категоРију А -
.о:рвеће високог квалитета (за очување). У 

оквиру пејзажне таксације дата је и тзв. 
зона заUlТите коријена. која показује до 

колике се удаљености од стабла смије 

прићи приликом вршења ископа без 

опасности по оштећење коријена. Оба 

примјерка пињола ела6оратом процјене 
утицаја на животну средину предвиђе
на су за очување налокацији - саопште
но је раније из ОПUlТинске Службе за ин

формисање_ ТА 

НВО МИХОЉСКИ ЗБОР УСПЈЕШНО РЕАЛИЗОВАЛА ДВИЈЕ ХУМАНИТАРНЕ АКЦИЈЕ 

Прикупили 447 јединица крви и 2.000 еур а 
• Акција добровољног давалаwтва крви организована је у свим градовима Црне Горе, а у Тивту 
је прикупљен новац за помоћ Николи Бојанићу 
ТИВАТ - уз помоћ Цркве 

Свети Сава и великог броја 

вјерника и чланова невлади
не организације Михољски 
збор. спроведена јеу дјело ху
манитарна акција за помоh 
Тивћанину 1boc0JDl Воја
lIJIII.y, Прикупљено је 2.000 
еура, колико је и ynnаћено на 

НнКОJIИн жиро рачун. 

- Захваљујемо свныа који 
су дали свој допринос и пока
зали хумано лнце нашег гра

да - саопштнли су из нво Мн
хољски збор И нагласили да 

је завршена и велика акција 
Михољског збора под нази

вом • .крв heMo подијелити са 
свима - Светиње не дамо ни
коме

И 

у којој су учествовали 
сви градови Црне Горе, а ак

цији д06ровољог даваља крви 

прикључили су се и вјерии

ци из Србије и Републике 

Српске. 

- По обиму, величини и 

броју оних који су подржали 
акцијуможемојесврсгатиу 
иајвећу акцију овога типа на 

нашем простору - саопшти, 
лисукз НВОМихољскиэбор. 

Учествовало је више од 
1.000 људи. а прккупљено је 
447јединицакрви,одтогаоко 
ЗООу Црној Гори_ 

- Захвалност дугујемо и 

нашој браћи других вјероис

повијести који су подржали 
нашу акцију. директно учест
~уЬиуњојитимедо~и 

дасмо по крви сви једнаки и 
да поштовањем једни других, 
поштује~fO и нашевјере, а са

мим тим и светиље којебра-

нимо - нагласили суиз НВО 
Михољски збор уз најаву да 
ће своје хуманитарне актив

ностинаставитииунаредном 

периодУ и да t\eбнти туувијек 
да ПРИСЈ(оче када је помоћ не
ком потребна. 

т.в. 


