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ЕПИСКОП ЈОАНИКИЈЕ СЛУЖИО ЛИТУРГИЈУ 
СТРАДАЛИМ ТОКОМ НАТО АГРЕСИЈЕ 

Помеи ие8JDlИlil :IICp'ВаКа НАТО агрееије 

Муринске жртве 
нас сабирају 

Епископ будимљан-

CJ<o-никшиhки Јоаиккије 
служио је јуче на духовске 

3адywницеархијерејскуза
ynокојену литургију у хра

му Свете Петкеу Мурику. јер 
је због проглашених епиде
миолошких мјера у Црној 
Гори, услед корона вируса, 

биоспријеченданаданбом
бардовањаМуринаод НАТО 
пакта. 30. априла, служи по
мен невинострадалим жрт

вама. Владикаје поручнода 
нијесу узалудне муринске 
жртае, оне seh .цјелују. моне 
нас сабирају с неба. оне нас 
оплемењују". 

- Невини, одрасли људи и 
троје .цјеце Мав.ојЈщ вyккh. 
ыкика, одрасли и .цјеца, још 

недорасла, али у пуном за

махужиВО1'а, њихови снови, 

њнхове наде. њкхови млади 

животи, они су се пресели

ли на небо. Искрвављена су 

њихова тијела, раскомадана 
НАТО пројеКТИIIима иаму

ринском мосту, алисуњи~ 

Је душе уэлетјеле на небо и 

одозго нас обасјавају. Како 
вријеме пролази, све више, 
heмотогабитисв}е<:ни,Д3нас 
тежртве сабирају,да нам не 

дају дазаборавимо ко смо, НИ 
когсмо коријена, рода, јези
ка - бесједио је владика, пре
носи "Светигора

М

• 
Додао је да храм Свете 

Петке у Мурииу, иако се 

још гради, аећ. пјева услаау 

Божју. а иарочито је подоста 
урађено од прошле године. 

- Захваљујем нашем мит
рополиту Au.фJVIoюrjy, који 
нам је прошле године. аи

.цjehн укаквом јестањуовај 
храм, а ви.цјеhн и каква ће 

бити његова будyhа слава, 

даовеликн прилог, тесе про

шле године радило. Не мо
жемо стално иhн н МОllИТИ 

да нам помогну да гради

мо, него н ми морамо да се 

потрудимо. HHjeocтan:o још 
много, треба саи, колико мо

жемо. да се уградимо у ље

поту овог храма. Позовите 

ваше рођаке н пријатеље да 
и они дају свој прилог. па ће 
овај храм бити лијеп и врло 
брзо завршен и освештан -
рекао је епископ Јоаникије. 

Епископ је са свештеи

СТ80М. Ј<ОД спомен-чесме, од

служио помен невиним жрт

вама НАТО агресије. 
мс. 

МИНИПАРСТВО РАСПИСАЛО конкурс 

Помажу дјецу 
Министарство спорта и 

младих објавило је јавни 

позив за суфинансирање 

бuљeња .цјеце спортским 
ахтнвностиwа у оквиру 

спортских клубова. У скла

ду с одлуком министарство 

ће финансирати до 70 одсто 
износа члащtрине за дјецу 
рођекуод 2006.до20ll. која 

се баве спортским актив

ностима у оквиру спорт

СКИХ lUIубова. Министар 

IhocОJlа Јавовхћ је навео 
да јепонос.ан на иницијати
ву министарства које је но

вим3аконом оспорту, увело 

суфинансирањечланарина 
задјецу. 

м.с. 

АКТИВНОСТИ КВО МЛАДИ РОМИ 

Подршка за образовање 
у циљу помоћи у обра' 

эовању и оснаживањуром

ске и египћанскезаieднице 
у Никшиhу, Бару и Берана

ма, кроз програм Рома

цред, НВО Млади Роми до
дијелила је пет лаптопова 

и три мултифункционал

на уређаја (штампач, ске

нер. копир апарат}за опре-

маље просторија за рад РЕ 

сарадниха у обраэовању. Та

кође, пет ученика Средње 

crpучна школе "Иван Уско

ковиh
М 

Подгорица. добило 
је таблете и бесплатан ин' 
тернет на два мјесеца. Ак

цију су подржали Амбаса

да САД и Теленор. 

М.с. 

ДРУШТВО 111 
КРИЗА ИЗАЗВАНА ВИРУСОМ КОРОНА ДОДАТНО ИНТЕНЗИВИРАЛА НЕГАТИВНЕ 

ТРЕНДОВЕ НА ТРЖИШТУ РАДА 

6рој заПОСJlен х за 
rодину смаlЬеи за 16.000 
• у коксултактској кући .Фиделити· сматрају да ће број залослеких наmвити да лада и да 
ћемо у јулу 2020. имати 30.000 мање залослених, него у истом лериоду лрошле годике 

Ситуација на тржишту 

радабипајелоwа и пријегло
балие пандемије КО'ида 19, а 
npeMa оцјени аналитичара ви
рус коронаје само убрзао не
гативне трендове који Ье тек 
достмћи свој врхуна.ц.. Званич
ин подаци Упраее за с:татмстм

ку (Монстат) показују да се у 
Црној Гори ОД почетка roди

не константно биљеж" пад 
броја 3апослених, а УКОЛИКО 

упоредимо април 2019. с нс
ТИМ мјесецом 2020, број за
послених ове године је мањи 
за чак 15.988. 

Нзјно8Кји подаци Монста-

та показују да је у априлу 2019. 
посао имало 200.595 пица, а по
ТОМ слиједи пад. Тако је у де
цембу посао имало 198.566 
лица, " ОД тада се та бројка 
cwањује сваког мјеееца н за 

по неколико.хиљада и тако 

СМО дошли ДО тогада у аnpи

ny имамо свега 184.607 грађа
на који нмајупосао. 

Завод за запоwљавање ОД 
почетка године бнљежн )(08-

стамтаи раст броја незапос
лемих, а посебно у мјесеци
ма из..доба KOPOHe~. На крају 

фебруара без посла су званич

но била 35.582 rpaђaHa, током 
марта када су откривени први 

случајеви короне нијесмо има-

nи растброја незапослених па 
ихјенакрајутогмјесецабнло 
35.515, али је у априлу и мају 
дошло до е<:Ј<мације. Тако је 
учетврТ'ОМ мјесецубројлнца 
без посла порастао на 40.361, 
а у мају на чак 42.194. То зиа
чи да од 31. марта до 31. маја 
имамо ЗЈаНИЧНО забиљежен 

пораст броја незапослених за 
чах6.679. 

у КОНСУЛТciнтској кyhи МФИ

делити
М 

кажу да је од четвртог 
мјесеца 2019. до истог мјесеца 
у 2020. број запослених пао за 
чак осам одсто. али предвиђају 

да то није I<p<Ij. 
- Када CJoIO прије два мјесе

ца писали да he запосленост 
падати овим темпом, били 

CIdO оптуживани да не воли

мо Црну Гору. Ево и сад да на
пишемо па запамтите и држи-

Нијесу ПОМОГЛИ ниједног радника 
Il!;м. ММОДМ ДОЈ poдwraи у црној Гори NIIII"RiV о томе ДОЈ *'1 

д;!ца JaIPUIIe фмyпm-и раде НI!IOII'IOIIIt8I nocao. ИI у исто ... 
mac.;ajy lJ1C. !Сој! је од :ЈеММ МII1PММO J4Vt'f Копум6ију. 

- ДpжaN tмje noмorna нмједном раднику, ми јесте вjeчмntм 
~~ ry6мтawммa. Морамо да престанемо да тonepмweмo 
ONICO неэкан.е " НКl'P'f'Н) ~ - МtnICIIO Је пејм. 

ЗАВРШЕНА ПАРТАП АКАДЕмиЈА 
ЕЛЕИТРОТЕХНИЧКОГ ФАКЛУША 

Побиједио тим ИМАС 
Стартап академија Елек-

троте.хнн"Чког факултета за

вршена је. Побједу и нarpaдy 

од 1.000 еура освојио је тим 
ИАМс, чији су чланови сп.а
и.аМиаиh, ИвоиаВујоше
Bкh. Александар Мн.rorчнh 
иМитщаКоаачeпh.Друго 
мјесто}! 5ООеура припалоје 

тиму Орхис. који чине Борис 

Јоваиовиh,МxnошЈеловац. 
лука Мasоjn.овиh. Onьeв 
_ .... и_'Ij'УР'" 
mxћ, док је еТим. који чине 
Вe.mOOIP Добровиh.llxxо
JfJOU. Мраковиh, Мархо Ук

таиовиh, МJVЬaВ: ГаровхЬ. 

н фJVIИП Шаркh добио 300 
еура за треће мјесто. 

ШiUl'l'4!ри Бироа рада По,џоркца (арIИН) 

те нас за ријеч. у јулу мјесецу 
2020. године, број запосле
них heбити мањи за најмање 

ЗО.ОООуодносуиа јул 2019. го
диие - кажуу .Фиделитнју". 

СиндикалацВecemтВуја
иовиh из Удруженог синди
ката државних инстнтуција 

каже да је пад броја запосле

иих од 16.000 људи забриња
вajyhн. те да указује да је си
туацијаа и прије короне била 
рнзична. ОН наводи да је ко
рона само убрзала неке не

гативне процесе, посебно у 
области туризма, јер је у тој 

,цје:патности 8eJIИЈ<И број nнца 
анraжoвaниx noyroвору добио 

QТX'" 
- Влада треба да се фокуси

раса субвенцијама на области 
које су најпогођеннје кризом, 

како би они осјетнли бригу др
жаве. Сматрамо да ће ефекти 
ове панедеыије орнјентисати 
путидомниантночињењебr 
дуће маде. У предизборној 
кампањи партнје требада по
нуде рјешења за НЗJIа3аЈ< ИЗеЈ<О
иомске кризеукојој смо, а да се 
друге имагинар.Ие темеcrзве у 

другн план. Гnавни удар кризе 

текcnиједи,затоconидарност. 
социјална правде и толеран
ција уеЈСОНОМСКОЫ сМиcnyтре
бадаопредн~етри~~ 
Ј<а правца следehе владе, све 
остале имагинарне приче које 
слушамо ових мјесеци треба 
да пођуу други план - оцнје
нио је Вујаиовиh. 

у Алтернативи Црна Гора 

оцјењују да је корона криза 
саыоубpзanа негативне трен

дове иа тржиштурада. јер ми 
немамо иикакву производњу 

и ниједан западни инве<:титор 
не жели да почне посао овдје. 

- Долазе нам саыо крими

напцннзРуснје.СаудијеиТур
ске. Долазе да перу новац! зато 
половииа xoтena у Црној Гори 

званичноимасамо једног за

посленог! Гдје да се запошља
вајумnаднљуди?! да раде као 
со6аркцеза250еураутокусе
зоне?! или да раде као такси

сти за 350-400 еура? ми не
ыамо производљу. а она је 
носклацзапошљавања. Цриа 
Гора је постала транзитно 

мјесто за наРКQТике и прање 

новца - каже Веско Пејак нз 
Алтернативе. М.С_ 

У УНИВЕРЗИТЕТСКИМ КАМПУ СИМА У ПОДГОРИЦИ, 
НиКШМЋУ, КОТОРУ И НА ЦЕТI4ЊУ 

УЦГ промовише 
идентитет 

Универзитет Црне Горе 

саопштио је да је у складу с 
његовањем идентитeтt::ких 

врнједности, поставио јарбо

ле са заставама УЦГ н Црне 

Гореуvниверзитетс:ким кам· 
пус.н.ма у ПОАГОрицн. Ник· 

-

шићу, Котору и на Цетињу. 

Наводе да тако његују дух 
заједништва и припадности 
истој академској породици, 
за око 2О.000студената и пре

ко 1.300 чланова особља. 
М.с. 


