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Исекао шуму, па још тужи
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НЕМАЧКА ПРИТИСКА АЗИЛАНТЕ СА БАЛКАНА

Заштитници Драгишнице оптужују Радоњића да је незаконито секао шуму

П

ОНОВО су узавреле
страсти мештана Комарнице, код Шавника, после сазнања да је
Вуксан Радоњић, власник
мојковачке фирме "Трудбеник", са којим, иначе, воде
судске спорове због уништавања шуме, затражио од државе да му исплати 915.136
евра на име штете коју је
претрпео! Радоњић тврди
да је био спречен да кроз
Национални парк "Дурмитор" превози дрво шумским
путем, који је пробио кроз
заштићено подручје Драгишнице. Радоњић је од државе, најпре, потраживао 2,77
милиона, да би у поновљеном поступку износ свео на
нешто мање од милион евра.
Огорчење не крију у Одбору за заштиту Драгишнице и
кажу да их, после свега што
се десило, више ништа не
може изненадити.

ДИГИТРОН
ОДБОР подсећа да је на састанку у Министарству пољопривреде и шумарства тадашњи
министар Тарзан Милошевић
на свом дигитрону израчунао
да је концесионар зарадио
1.200 евра и да му није јасно
зашто се дигла толика бука око
Драгишнице.

СПОРНО Посечена шума око које се мештани суде са концесионаром

сник "Трудбеника", када је
потребно да се брани пред судовима у Жабљаку и Бијелом
Пољу, говори да није пробио
наведени шумски пут, а када
тражи одшету пред Привред-

СЛУЧАЈ ЗА КАТНИЋА
ОВУ правну заврзламу насталу незаконитом доделом концесије и
пробојем пута кроз заштићено подручје Унеска, једино може решити Специјални државни тужилац Миливоје Катнић, који ће ускоро
добити обимну документацију о томе како су судови у Жабљаку
осудили, па ослободили концесионара, а у Бијелом Пољу потврдили ослобађајућу пресуду. Одбор сумња да није, можда, у питању
корупција?
- Концесионар посече и
извезе неутврђену количину
дрвне масе из шумског комплекса Драгишница, пробије
пут у дужини од 11 километара, у зони националног
парка, а потом и тужи државу за надокнаду штете?! Вла-

ним судом, признаје да га је
изградио и тужи државу - наводе у Одбору.
Заштитници Драгишнице
већ три године покушавају
да докажу оно што се "са неба може видети", али узалуд.
Подсећају да су Основни

суд на Жабљаку и Виши суд
у Бијелом Пољу по тужби
НП "Дурмитор" пресудили
у корист концесионара, уз
образложење да пут није он
изградио, већ да је ту био
раније.
Привредни суд је у октобру прошле године потврдио
тврдње са доказима Одбора
за заштиту Драгишнице да
је власник "Трудбеника" са
механизацијом пробио пут
Пријеспа - Драгишница, тамо где га никада није било.
За изведене радове суд досуђује да се његовој фирми из
Мојковца исплати 222.136
евра. Да пре доласка концесионара никаквог пута није
било говори решење Агенције за заштиту животне
средине од 13.10. 2009, у којем се каже да је концесионар дужан да о свом трошку
у року од 160 дана уради

санацију пута, који је изградио без документације, што
судови у Жабљаку и Бијелом
Пољу нису имали у виду.
Питамо
председника
Привредног суда да ли је
судија имао испред себе
Конкурс за давање шума на
коришћење бр. 2846, од 25.
6. 2008, у којем се каже да је
понуђач у обавези да о свом
трошку изводи радове на
одржавању и изградњи путева за газдинске јединице,
које добија на коришћење.
За разлику од Привредног
суда, Апелациони суд поништава пресуду и тражи да се
промени судија у овом предмету. Чланови Одбора за заштиту Драгишнице указује
на невероватан податак - да
Вуксан Радоњић није уплатио концесије шавничкој општини, на чијој територији
је посекао шуму и одвезао
на хиљаде кубика дрвне грађе, већ мојковачкој, где има
регистровану фирму.
Прозвани концесионар не
жели да даје било какве изјаве медијима док се судски
процес не оконча. 
В. КАДИЋ

Креће масован
повратак кућама

Око 3.000 грађана мора да се врати
КАКО тврди НВО "Еуромост" из Бијелог Поља,
која се дуже време бави миграцијама у земље Западне
Европе, у Немачкој теку
убрзане припреме за масовни повратак грађана из држава Балкана, међу којима
су и црногорски држављани.
"Еуромост" тврди, позива-

ДОБРОВОЉНО ДОШЛО 782 АЗИЛАНАТА
ПРЕМА подацима Савезне канцеларије за миграције и избеглице,
које су достављене овој НВО, прошле године и у јануару ове, после
добијања негативне одлуке о захтеву за азил, у Црну Гору се добровољно вратило 782 наших држављана.
јући се на сведочења грађана који бораве у азилу у Немачкој, да их представници
власти "заустављају на улици и траже од њих да потпишу да се одмах добровољно
врате назад у своје државе".
- Саопштили су нам да у
прихватном центру "Клаусмороф", у граду Гифхорну,

ЖАЛБЕ АКЦИОНАРА НИКШИЋКОГ "ОНОГОШТА" КРИВИЧНА ПРИЈАВА ЧЕЛНИЦИМА ХТП "ПРИМОРЈЕ" И "ПАЛМОН БЕЈА"

У продаји закинути
за три милиона €

НИКШИЋ - Мањински акционари Хотелско-туристичког
предузећа "Оногошт" обратили су се врховном државном
тужиоцу Ивици Станковићу
и Специјалном државном
тужилаштву са захтевом да
покрену кривични поступак
против бившег и садашњег
стечајног управника, Драгана
Смоловића и Ранка Радиновића. Акционари инсистирају да се кривични поступак
покрене и против извршног и
директора финансијског сектора у "Оногошту".
Уз прегршт докумената,
акционари су доставили
налаз и мишљење судског
вештака финансијске струке, Милована Перућице,
који је по наредби заменика
основног државног тужиоца
у Никшићу вештачио пословање ове фирме од 2009.

године, када је уведен стечај,
па до августа прошле године. Угоститељи тврде да је
тај налаз потврдио њихове
наводе да су оштећени за више од три милиона евра!
- Перућица је констатовао да је Смоловић, одлуком
од 30. марта 2014, износ од
33.000 евра требало да врати
ХТП "Оногошту" у року од
годину дана. У марту прошле године, од продаје имовине на име 1.600 акционара
исплаћено је четири милиона, иако је та сума требало
да буде много већа - сматра
председник Скупштине акционара, Милан Јауковић.
Пре три године, а после
57 година рада, стављен је
катанац на најстарије црногорско хотелско-туристичко
предузеће и хотел "Оногошт".
В. К.

СУДБИНА На велелепно хотелско
здање стављен катанац

Кредит на терет акционара
ХЕРЦЕГ НОВИ - Против одговорних у ХТП "Приморје"
и хотелу "Палмон Беј", Дејана Манојловића, Божидара Драганића и Ненада Бућина, извршног директора,
председника и члана Одбора директора ХТП, као
и Јелене Ђурашковић, в.д.
директора "Палмон беја",
мањински акционари су
поднели кривичну пријаву,
због кредита од шест милиона евра и стављања под
хипотеку хотела, у чијем
власништву они учествују
са 12,75 одсто. Мањински
акционари, њих 160, основали су и удружење, а у
њихово име је председница
Весна Милошевић информисала да је хипотеком оптерећена имовина хотела,
а да је кредит пребачен на

рачун већинског власника
ХТП "Приморје".
Према њеним речима,
врхунац свега је уговор
склопљен између Центра
"Игало" и ХТП "Приморје"
по коме је Центар "Игало"
позајмио новац, узевши
кредит од банке, и дао га
инвеститору ХТП, иначе
већинском власнику ЦИ.
Једноставније речено, једно правно лице, као власник другог, уговара за себе корист, а као последицу
оптерећује имовину повезаног правног лица - објашњава Весна Милошевић
овај галиматијас.
Мањински акционари су
већинском власнику понудили своје акције и о томе
неформално преговарали,
али резултата није било.

у покрајини Доња Саксонија, у коме је смештено преко
200 азиланата из балканских
држава, па и црногорски
грађани, социјални радници
врше притисак на све да потпишу добровољни повратак
у своје државе, да би се овај
прихватни центар што пре
ослободио за нове мигранте

Имали су неформалну понуду да акције, чија је тржишна вредност по комаду 13,05 евра, продају за
десет евра, премда су били
знали да је реална вредност једне, чак, 15 евра.
Та понуда је за мањинске
акционаре остала неприхватљива.
Председник Одбора директора ХТП "Приморје",
Божидар Драганић, тврди,
пак, да је све урађено по
закону, и то на Скупштини акционара. За одлуку је
гласало више од 75 одсто
власника акција. Драганић
је објаснио да је кредит
подигнут ради наставка
инвестиција, које осим реконструкције предвиђају
и изградњу депанданса и
плаже.
В. В.

- наводе из "Еуромоста".
У претходној години је,
према истим подацима, у
Немачкој било 4.311 тражилаца азила из Црне Горе. То
значи да се у овој чланици
ЕУ налази преко 3.000 грађана, које тамошње власти
планирају да врате у Црну
М. С.
Гору. 

АКЦИЈА 1000+ СТАНОВА

Највише у
Подгорици

ЗА учешће у пројекту "1000+" грађевинске
компаније су пријавиле
укупно 816 станова у девет
градова, од чега највише у
Подгорици, 674. саопштено је из Министарства одрживог развоја и туризма.
Пријављено је и 57 станова у Никшићу, 25 у Бијелом Пољу, 16 у Херцег
Новом, 11 у Плужинама,
осам у Пљевљима, док
су из Цетиња пријављена
два стана, а из Мојковца
један.
У складу са јавним позивом, достављено је 19
понуда грађевинских компанија. Наредних дана
биће припремљен предлог
коначне листе грађевинских компанија, коју ће
Пројектни одбор разматрати на првој наредној
седници. У зависности
од документације, Пројектни одбор ће тражити
евентуалне допуне и појашњења и рангирати коначну листу компанија, а
биће објављена на сајтовима: www.мрт.гов.ме и
www.1000плус.ме.
Планирано је да јавни
позив за заинтересоване
грађане буде расписан у
првој половини марта.

