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МИЛОШ ШУШТЕР СМАТРА ДА СЕ ЦРНОМ ГОРОМ УПРАВЉА 

ИЗ ЈЕДНОГ МЈЕСТА И ОД СТРАНЕ МАЛЕ ГРУПЕ ЉУДИ 

Локална управа 
се ништа не пита 

• Ми немамо никаквог утицаја на развој лрив
реде, на лпанирање и изградњу објекаlil , на 
здравство, на просвјету, инфраструнтуру, Морско 
добро, националне паркове - истакао је Шуштер 

БАР • у расправи о из
вјештај о радупредсједника 
ОпштмнеБарДymaвaРаиче

виha и органа и служби ло
калнеуправезаnpoшлуroди

ку. на 19. сједницн локалног 
парламента одржаној 18. маја. 
одборник Грађанског покре

та УРА Мxn:оmШyпrrер ка

зао је да је локална само
упрааа, супротно Европској 
повељи н Уставу Црне Горе, 

тотално обесправљена и да 

се низашта не пита. 

о Права одпучнвања ло' 

калне самоуправе су мар

гниа укупних догађаја у 

Црној Гори тако да је то је
дан од основних хендике

па ynрављања овом нашом 

државом. Можда је то један 
ОД најбитнијих елемената 
ове веома теШЈ<еоцјене о ка
рактеру система у Ј(оме жио 

ВИМО. МИ немамо никаквог 

утицаја на развој привреде, 
ка пnаннрање нзградње и 

саму изградњу објеката, на 
з.цравство, на просвјету, ин

фраструктуру. Морско .цо

бро, националне паркове , и 

нека Јавна предуэеl\а чији је 
осиивач .цржава - истакао је 
Шуштер нагnашавајућн како 
му је жао штоttнаоветe.wеу 
локалном, али и у .цржавном 

парламенту скоро никада не 

расправља. 

- Свака наша o.ц.nYKa до
кијета на бнnо коју тему не бк 
npoшnа. Једиоставно рекли 

би нам ви нисте надлежни. 
Једини свијетли примјер за 
кога се и данас чудим да је 

МИnОШ ШymтеР 

успио, јесте да јеСкупштина 
општине Бар донијела један 
закључак, на који опет није 

имала право. да нетреба пре
дати Луку Бар. Не тврдим да 
је то билоодnучујуl\е.али је 

помогло-истакао је Шуштер 

и нагласиода на ову тему не 

може да приговара предс)ед' 
никуОпштинеДушакуРаи' 
чевиhу, јер и да је неки дру

ги предсједиик сукобио би се 

са истим проблемом иса јед
наком шансом. односно ни· 

каквом шансом да нешто про

мијени. 

-Неко је хтио да се упра
вља Црном Гором из једног 

мјеста и од стране мале гру' 

пељуди. ТО им је успјело, и по
следице сутакве какве јесу, 
а Бар је један од градова који 
је највише штетнкх последи
ца претрпиоз60г тога-закљу

чио је Шуwтер. 

Д.С. 

ГОРАН РУДИЋ ОЧАРАН ПЕЈЗАЖОМ БИХОРСКИХ СЕЛА 

На бициклуобилази села 
БИЈЕЛО ПОЉЕ - Бјело

пољац Горак py,цнh (56) би· 
Циклом обилази Црну Гору. а 

Петњица мујеомиљенадес
тинација, кроз коју је, како 

каже, прошао педесет пута. 

Како прича. бициклизмом се 
рекреативно бави ве:Ьдесетак 
година. Каже.да је на два точ

ка упознао скоро све крајеве 
Црне Горе. 

-Постоји група нас од 40 до 
10 година која се бавн рекре
ативно бициклнзмом и оби

лази подручја ван Црне.Горе. 

у Петњици смо били много 

пута. Према Туријаку, Са
вин Бору, Бору, Муровцу. Го

дочељу, Вршеву. То су терени 
на којима уживам- каже Го

ран и наглашава да му је Би
хор једна од ОМИЈЬених дес

тинација гдје јебио најмање 

педесет пута. 

-Бициклом промовишем 
здраве стилове живота, кру-

Горав P)tAКh 

)Ким сеоским подручјима и 

упознајем предивне предје
ле. али и још боље људе. Ннје 
ми тешко јер ја то &МИМ. тако 
да напореи пређене киломе

тре, гдје има успона који се 
морају прегрмјети , свелако 
ПОДносим- каже Рудић. 

М.Н. 

21 
из ПРЕДУЗЕЋА "mШСКА ПЕЋИКА" НАЈАВЉЕКО ОТВАРАЊЕ ОВОГ СПЕЛЕОЛОШКОГ ОБЈЕКТА ЗА ПОСЈЕТИОЦЕ 

Од 1. јуна иреliу и 
пеliИнсие туре 

• Прошле године имали смо лреко 30.000 лосјетилаца, ла се надамо да ћемо ове године дос
тићи неки ниво лосјеlil из лретходних година, каже Јелена Ђурановић 

ЦEТlПЬЕ - Липска пel\и
на која је први уређени обје

кат намијењен спелеолош· 
ком туризму у Црној Гори. 

биће отворена за посјетио

це око l.јуна. Представница 
предуэеhа ..липска пеhина
Јмена Ђуравовкћ казала је 
да услед пандемије вируса 
корона и мјера Националног 
коорДИнационогти;ела (нкт). 
ове сезоне нијесу били у мо· 
гуhности да почну са радом 
1. априла како је тоуобичаје
но али се, како је рекла, надају 
да Ье седо 1. јуна створити ус
лови да креку пеhинске туре. 

- То ћемо прецизно знати 
када добијемо дозволу. ОДНОС
но препоруке од Н}{ј-а. Иако 

te пећина била затворена. за
послени у нашем предузећу 

сурадили од куће и марљиво 

се припремали за Hacтynajyћy 
сезону. Око на шта смо били 
посебно фокусирани јесте ре

Н08Нрање кафебара који смо 

НВО ,НАША АКЦИЈА' 
РЕАЛИЗУЈЕ ПРОЈЕКАТ 

Еко агро 
кластер 

КОТОР -Невладинаорга
киэација "Наша акција" запо
чела је релизацију пројекта 

под називом ,,[ко Агро клас· 

тер -Вока Беј". Координатор 
пројекта д9ак Бt!mовxh 
каже да је пројекат замиш
љен као покретачка снага 

стварања мреже предузеhа, 
организација, грађана на под

ручју котора. THsтa Н Херцег 
Новог који прате заједничку 

визију развоја. промоције и 

подржавају раст агротури

зма и екотуризма. 

-Надамо се да ћемо кроз 
нашу сарадњу проширити 

ову мрежу и crворити при

лику гдје рурални туризам 

и руралне заједнице могуус

пјети,са MoryћHOCТНMa еко

лошког обраэовањ. у произ

водњи хране засноване на 

принципима органске про

ИЗВОН>еИ пермакуmype.Же· 

JlИМО да подигнемо свијест 

суграђана на ове врсте турис

ТИЧКИХ могућности, подста

!<Немо wирење концепта у за

пиву и промовишеМОэeJlене 

послове и эдравживотуоко

лини, иара8НО све уз заштиту 

природне баштине нашег за

лива - појашњава.БешовиЬ и 

поручује свима да прате ФБ 
страНИЦУ "Eko Agro cluster
ВokaBay". 

Б.М. 

прилагодили захтјевкма посје

тилаца. Рађено је и на ypel)eњy 

napкикгаwтo подразумијева и 

прилагођавање тренутној си· 
туацији и свнм мјерама које 

будУ кэречене. Урађен је и 
нови вебсајт са новим фото
графијама које је урадНО један 

од најпознатијих фотографа из 

ЛИПСЈСа оеhииа 

Словеније који се бави управо 

фoroграфисањем спenеолош' 
ких06}екага - каже 1}урановиl\ 
и подсјеl\ада су прошле roди
не имали преко 30.000 посје
тилаца, те да је то била једна 
од иајбољих сезона од како је 
2015. ГОДине отворена Липска 
пеl\ика. 

. сви наши rocтисуиэузет
но задовољни како ycлyroм 

тако И самом пећином што 

потврђује сертификат који до

бијамо већ трн године заредом 
одТрипАдвнсорг,цјепос)етио
ци остављају своје утиске. Ос
таје нам да се наДамо да l\eмо И 
ове roдинедостнћи некииИ80 
посјета из претходних t'OДHHa. 
туре he почнњатиса воэиhем 
који креЬе са бе<:пnатног пар

кинга и вози до ул~за у пеhи

ку. а ни цијенеулазница неl\е 
се мијељати: за одрасле 10.90 
еура,задјецу до пет година је

дан еуро. эадјецуод пет до 15 
година 6,90 и ПОРОДични па· 
кет који подразумијева двоје 

одpacnнхидвојеилнтроједје

це до 15 година crзје 29,90 еура 
- казала јеЂураНОВИI\ и наја
Bнnaдa I\eТОКОМОктобра и но
вембра за грађане Црне Горе 

бити активни промо пакети 

и викенд акције. 
З.П. 

ПРОЈЕКАТ .ОБУКОМ ДО ПОСЛА И СОЦИЈАЛИЗАЦИЈЕ' УСПЈЕШНО РЕАЛИЗОВАН 

Као продавци ауто дјелова радиће 
двије особе са инвалидитетом 

БИЈЕЛО ПОЉЕ - Двије 
omбeсаиивanидитетомнахон 

завршетка пројекта "Обуком 
до посла и социјализације" 
наста8кI\е да раде у фирма

ма "Ауто Суки· и "Фаворит 
Ауто- центар". саопwтено је 
на завршној конференцији 
за медије. Како је саопштила 
координаторка пројекта Ан
«лаCyљuиhОСИЬебнткан

гажоване као продавци ауто 

дјe.nова, а радни однос I\е им 

бити продужен на минимум 

још девет мјесеци. 
Суљевиh је подсјетилада ~ 

они, заједно са осталим особа· 

ма са иивалидитетом. прошли 

обуку обуку за ауто механи

чара. продавца ауто Aie.nова и 
инcтa.nатере ауто климе. 

-Током трајања пројек

та шест особа са инвалиди
тетом је успјешно завршило 

обуку. а након тога њих чет

воро је запоmљeно на период 
од пет мјесеци. Одпнчносусе 

Ускоро кан јани позив 
ВюUI Вyj8юll1O э.ода R JanOWI."'I! црне ropi!, k\Ijм;t м 

пoдIbUD ~ npo;.n.lWМiII;tAi су puymaпllIДIINМ. 
..f1POt'I!UТ j'I! YCnj@WНD PeIIIIDCIUI. с. lUIIНИpaНe lIm8tIOCYМ су 

щpI)aнI! v роковима. м lCIIaIIImМO, ~ а lIIt8IIIМДIfmOМ кор cy6мnJ 
aнruoeaмa V 08ОМ npo;syy су s.cRдocra"МГt1 нayчкna. JaДD8OIЫI!I 
су, што је: CNQКO М ~ - lC33&NI је: ВyjмoII, ~ да 
је: yкynкa apм;eдмocr npoj8:тa om С. 000 !vp3- она је: ltIfIIIМ!tIVМ да 

би otao: дана требао да lI3Зbe lЮ8М јавмм поэме mj'I! l'Ie о! поаюдааци 
м нeмa.qнм cmop npмjaвмrм v цмљy~ м~оси. 

сви сиашnи у новом радном 

окружењу.а ЊИХОВИhf ангаж· 

маном задовољни су и посло

давци. тако да I\е њих двоје и 

по завршетку пројекта наста

вити да раде- казала је Суље
виl\, подсјеhајуl\и да је циљ 
пројекта и био смањење со

цијалне искључености ОСИ. 

Један од учесника пројек
та, Ферк,цљуца, саопштио је 
да је јако задовољна стеченим 
энањем, које Ье му свакако ко

ристити приликом тражења 

посла. 

-Захвалан сам свима. како 

менторима и инструкторима, 

тако к реализаторима пројек

та. Ово је једно велико нску
ство за све нас. много нам је 
значиnо и искреносе HaдaN да 

ће опет бити оваквих пројека
та-каже Љуца. 

М.н. 


