Bjelopoljke i Bjelopoljci,
POSAO, A NE PODJELE
Osvrnite se oko sebe. Da li postoji ijedna kuća u vašem komšiluku u kojoj su svi radno sposobni zaposleni? Koliko je onih sa troje i više članova porodice, koji ne rade?
Složićete se da je, nažalost, došlo vrijeme da se kaže: „Dobro je, bar im jedno iz kuće
radi“. Za nas je potpuno neprihvatljiva situacija da se u Bijelom Polju, opštini u kojoj je
radilo preko 10 000 radnika, mladi ljudi koji uspiju da „negdje upadnu“ da odrade pripravnički staž, smatraju srećnicima.
ИНДУСТРИЈСКИ ЦЕНТАР, А НЕ ПОДЈЕЛЕ
Да ли су бољу перспективу млади могли очекивати од оних који су њихове мајке
и очеве, баке и дједове избацили на улицу и тако их оставили без средстава за
достојанствен живот? Не може се од оних који су попљачкали имовину некада
државних предузећа, изграђених знојем радника, очекивати ништа друго него
изостанак и трунке морала када обећавају волонтирање у неком бутику за
глас шире породице оног Бјелопољца којег би на тај начин „усрећили“. Они су
својим чињењем у претходном периоду тачно наговијестили оно што вас од
њих и убудуће може задесити – умјесто индустријског центра са десетак хиљада
запослених, Бијело Поље би постао центар са петнаестак кафића у којима
незапослени испијају једну кафу цијели дан.
PRIVREDNI GIGANTI, A NE PODJELE
Uništili su privredne gigante poput “Vunka”, “Petoljetke”, “Imaka”, “Lenke”, “Mladosti”, “Transservisa”, “Špira Dačića”, garnitura nesposobnih, koji čine ovu vlast, uspjela
je, po ko zna koji put, da pokaže svoj lokal-patriotizam na djelu, tako što je obogaljila
preduzeće sa nepresušnim resursom i velikim potencijalom – Fabriku mineralne vode
“Rada”. E, to je zaista bila posebna “vještina”, a skloniti je sa crnogorskog i regionalnog
tržišta, i posebna “umjetnost”.
САВРЕМЕНА ИНФРАСТРУКТУРА, А НЕ ПОДЈЕЛЕ
Колико се у претходном периоду водило рачуна о валоризацији туристичких
потенцијала бјелопољског краја, најбоље се можете увјерити управо ви, који
пролазите путевима на територији општине Бијело Поље. И док се градски
путеви још некако и „држе“, а приградски и сеоски налазе у јадном стању, цијена
инвестиција у инфраструктурне пројекте се представља много већом од реалне,
што поткрепљује сумњу да су локални функционери недомаћински користили
средства, те и кроз ово мало изградње упражњавали тако популаран хоби –
уградњу вашег новца у своје џепове.

PLATE, A NE PODJELE
Njihova neodgovornost, neznanje i podložnost vršenju krivičnih djela koruptivnog
karaktera svoj vrhunac dostižu u, oni smatraju, njihovoj i samo njihovoj „kući“. A kako
se prema toj kući odnose, najvjernije mogu posvjedočiti njeni „ukućani“. Naime, opština Bijelo Polje je toliko zadužena da lične dohotke svojim zaposlenim ne isplaćuje
skoro godinu dana, a i da bi tu, ne samo zakonsku, već i ljudsku obavezu ispunila,
moraće da se dodatno zaduži. Najsurovija istina je da ćete sve te, kao i prethodne
dugove, vraćati vi, a ne oni.
СПОСОБНИ И СТРУЧНИ, А НЕ ПОДЈЕЛЕ
Оволики степен незнања, нестручности и бахатости локалних функционера и
њима блиских особа и не чуди када се зна да запошљавају у локалној самоуправи
и јавним предузећима рођаке, кумове и пријатеље, само зато што су њихови
сродници, без обзира на њихов образовни профил и стручне и радне квалитете.
Додатно сивило у том раму представља спознаја како је партијска књижица
владајућих партија предуслов и најбоља препорука за запослење. Бар је то била
док скакавци нису појели и оно што су сматрали својим дијелом.
БИЈЕЛО ПОЉЕ - НАША КУЋА, А НЕ ПОДЈЕЛЕ
Због свега наведеног, свједоци смо масовних одлазака становништва, што ће
се тек показати као највећа бољка Бијелог Поља. Хаотична социо-економска
ситуација тјера младе Бјелопољце да напуштају своја огњишта. Умјесто да им
држава и Општина створе амбијент да живе од поштеног рада и тако осигурају
њихов о(п)станак у свом граду, незајажљиви појединци које је запало да врше
власт, својим погрешним чињењем и нечињењем, директно учествују у ширењу
овог таласа расељавања, који наноси штету не само Бијелом Пољу, већ и цијелој
Црној Гори.

POBJEDE, A NE PODJELE
Bijelopoljke i Bjelopoljci,
Pozivam vas da se okupimo oko jednog jedinstvenog cilja – uspješnija, modernija i bogatija Crna Gora, kako bi svima nama bilo bolje i kako bi imali jednake uslove za život,
napredak i uspjeh naše djece.
Insistiranje na vještačkim podjelama mora da postane politika prošlosti. Takva politika
nije donijela dobro ni Crnoj Gori, ni njenim građanbima, pa tako neće ni generacijama
koje dolaze, jer kvazipolitika podjela kompromituje, ne samo državu kao jedinstven
organizam, već i čovjeka kao ljudsko biće.
Nikada više ne smijemo dozvoliti da nas dijele po bilo kom osnovu, jer oni koji nas
dijele ne rade u našem, već u svom interesu.
PREDSJEDNIK
mr Aleksa Bečić
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