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EKONOMIJA
PRESUDA U KORIST EUROFONDA

RADNICI "DAКlCA" OfEKUJU DA STRAZBUR RIJE~I PROBLEM

Аса

Traie поуас i za
duseyne boloye

da vrati 1,8
miliana eura

Osnovni sud џ Podвола
Fond је tШiо prvu banku,
jeinakonobnovljenogsud- tvrdeCi da nije ровшрi1а
skog postupka presudio da ргета nalogu свса i zз
Prva banka Eurofondu то- kljul:ku Poreske uprave, te
ra da јзрlао ukupno dozvolila fondu da рlао
1.804.217 eura. тај
зvојџ poresku оЬа
fond tШјо је јо§ Prva banм vezu za 2009. goрлје пеkоl.ikо во-

dinu, хЬов ~Ba је
гаeun fonda neko-

dina banku prelniEurotondu
jerovog brata Аса nOViC mOfa da liko вodinа Ыо Ыо
Dukanovii:a јег је I ._ I _ ! , kiran i tek odnenez.akonito
за SРшt и 'ЏАЏ davno odblokiran.
raeuna tog fonda od 15 dana
Direktor drШtvа
skinula 1,56 mШоEuroinvest
koје
na eura 2010. godine.
upravlja fondom вoU:a
Novu prvostepenu presu- Sotra najavio је da се оо
du darno је sudija ЫIaden novca prihodova.nog ро 05Grdinii:. Prema prvostepeпој presudi banka је u оЬаFOТO: L ZE!<O'IIC::
уехј da, u roku od 15 dana
od пјепе pravosnafnosti
tu1iocu јзрlао па ime g1avni~ duga ne~to vi!e оо 1,56
miliona
eura,
а
ро
obraёunatoj zateznoj Ь
таа oko 239 hiljada еurз.
Eurofond veC 15 гodinа
kontroliJu Ijudi povezani
за biznismenom vnell·
пот вaroVЙСеIl1. U prvom
posrupku fond је pored Prve Ьаnkе zbog nezakonite
naplate novca tu!io i Сеп
tralnu Ьаnkо Cme Gore, ali
је Osnovni зод prvom presudom O8lobodio odgovorпosа.
Pтva

prv08tepena presu-

да u korist EUfofonda, рпје
ne~to ViSe оо godinu jz formalnih razloga, ukinоо је
ујјј sud, аН пјје sporio 08·

nov potrativanja tШiоса,
veC $е оо Osnovnog suda
trafi10 da se u novoj presudl defi~ g1avnica duga
precizira
i
posebno
obraCun.ata. kamatu. Razlika u шјпјет оЬгаhшu,
nakon
dOOatDog
vje~taёenja, Ьi1а је зvега

novu ovов sudskog postupka rзvnотјеrnо Ыа јз
р1аСеп фо potrativanja za
161 nesaglasnog akcionara
ZIF Eurofond, koji su j~
шјет 2014. traiili isplatu
svog vl.asniCkog uloga.

oko 1.000 еurз.

Мом.

Маrlја tlvkоvlt·МШt.

advokattca 1% PodgоПсе, u 5VOjStvu ovIa~nog
u Рlшџрkџ vansud~ke prodaif' nepokretnostl radl патl~;е
potrativanja hlpotekamog povjl!fioa "Cmogorske komertljalne
b.lnke" до Podgonca РО osnow Ugovora о krediћi 9SQ.96-5З5 od
10.08.2010. godlne I Ar)I!w I ISlog bI'. 02·1266 оо 18.11.2011 godir)l!,
kojl је obezbIЈе&!П hlpotekom uspostavlј@tЮmПilО5nOWUgovorа о
hlpoled ОУ. Ј. br. 6293110 ос! 16..08.2010. godine, sl'lodno ~I. -4S џ vezi
sa ~I. 201 Ьkoпа о lмif:njџ I obv:bjedenju Yfii
Па,

DOSТAVUANJE ЈАУНIМ 08JAVUIVANJEМ

Нipotebmom

dumiku ()'}V\dov!t 8ranku, sa posIedn;om pozna.tom
drugoj varuudskoj
PWdI~ nt'pokmnostl kojf' su uplsane u liStu nepokretnosti br. 2288
КО NOVI 8ilr, oZNtenlh k;ю kat. ~к. br. S81S, podbroЈ 1, broЈ zgг.tde
8, ро kulMf poslovnf prostof u v~edl. PD 21. Р. povrJ.ine S9 т21
POSIOVni prostOf u vanpПvred~ PD 21. Рl, povdir)l! -49 т2, u I5kIJIК/Yoj
svojJni hlpotelwnog dufnikJ.
adresom

Don,е ~Ј<Јnoчo. Тly<J! Ob<Jy~ja о

DnIga p!'ocIaja nawdenih nepokremosti ~zзkazaпа za ~п 18.04.2016.
godlne sa po(elkom u 1:z.oo tasov<J џ (illјаlј "Cmogorske komerdjalne
binke" АО POdgOrIg u 8ilru м <Јјјresl иl. Мar~l<J Тlц! ьь.

da тџ se П<JYedeno Obirij~tenJe пl;е moglo urOCitl па POSIedpoznitoj <Jdresi, poziv<J Је hipotekaml dutnlk. Davldovlt 8ninko
da Је U roku od tn d<Јпа ос! ove оЬјаУе -"'У! Мап)! lIvkovIt·Mi1It. .мi
vok/ltld Iz Podgorice kio Ircu ovI<J!tenom ZiI sрr()lЮ(Seпје postupakJ
Вudџ~

пјој

v<Jnsudske proda;e. па adresu Trg RepubIlke br. 21/1, Podgona radl
preuzlmanJa OћlVje~lenja о drugoJ vansudsko] pt"OOajl nepokreotnostl.
UpotOfёlva

se hlpotebml dumlk da te se. ukoll!<o $е u MZI'Ia~enom
rolw r)I! obra.tl Ilcи ovIaUenom ZiI sprovodenje posrupka vansudske prod<JJe. smalr<JtI da mu Је ovlт putem uredf\O dostavljeno
Obavje~lenje о drugoJ vansudskoj pJodдjl nepolиetrlOStI. te d<J te 0f1
snositi eYefItualne neg<JtiYf1e poslJedlce oya~ dostave.
ovo objaVljlv<Jn;e te se Izvriitl u dV<J UZil510pna brojajednog dnevnog
~taffiP"nog medl~ !<Ој! fzjuf м telitonJI ојеЈе CmeGore Iu"Slutbefюm
l!stu" сте Gore. [)osQvl-",пје gorenavedenog ()Ьау~Јenја smatra se
lzYfienјт danom posIedn}eg ob}<JvljivanJ<J

M.MIL~EVI~

tadi su iz Strazbura рr08Щedепа рј+
tanja па koja се
morati da OOgovori prem.ijer МИо Dukanо
пс ~to j~ jednom potvn1оје ропizзп odnos pre·
та s~ljnim faktorima, а
nipoddtavanje prema зvо
jim gradanima, ociјеniО је
predsjednik Коотдјпаао-
пог OObora povjerilaca "'Rз
doja
Daki.ea·,
мf1an
vukeevil:.
Оп је podsjetio da је proЫет rзdnikз "Radoja Dз
юСв"" pred Evropskim зо
dom u strazburu otvoren
рпје ~t god1na.
"Evrop8ka
konvencija
ttiti 8provodenje obavezujucih sudskih odluka, koje
u dri.avama, koje рпћУа
taju vladavinu pгava, пе
тоgп da ostanu neiz·
vrkne", rekao је "Ујјез
tima" vukl:evic.
Evropski sud z.a ljudska
рrзуа u strazburu рм
vatio је predstavku
bivsih radnika "Rздоја
Dakica" podniјеш u
martu 2010. godine i и
tпdјо оо V1ade Сте Gore da se па пјо izjasni.
Zbog toga Ы cmogorзю budiet mogao Ыа
-01akh..n" :za viJe оо
SO mПiоna eura
zbog ~ga u V1ad.i,
nezvanil:no, raz·
miiljaju о ро

V

predstavke
upucene V1adi
bivsi radnici
nijesu dobili
odgovor

Jegdlf vlЯ! пе vodl predmet.
paplri u Vrhovnom 5udu

Na

zahtijevao
m.nogo raniје
оо
dri.ave
prioritetnu
akciju i оо
domaCi..b
8udova.
Materija1·
па steta је
premaSila
ukupan а·
nos оо so
m.iliona еurз,
а u tu!bi је ь
taknut i zabtjev za
петасепјa1nО Ste·
tu хЬог ind.ividual·
пш i kolektivnih
tпuшa, duJevnih
Ьоloуа, u iznosi·
maООроз.оооеu

ra ро radniku, od.по8по. dodatnih

гаvnanјо.

5,.

mШоna еurз",
Ьtзkaо
је

-Koordinacioni
odbor povjerilaca
retboona rezervaзtanоvз kOO
adevinskib
rampanija u okviru projekta Нiljadu plus ne
тои biti valid.na i пе mof.e
opredjeljivati dOOjeljivanje
vaul:era, ваорйсепо је iz Мј
nistзrstva oddivog rзzvоја
i шrizшa.
lz Ministarstva su оЬјав
niН da gradanin, koji пе doЫје vau~r u skladu за konaтот od1ukom Projektnog OObora., пе тote ku·
piti stan u оkvirп projekta
Нi1jadu plus. Мinistarзtvо i
Prolelctni odbor su, kako је
saop~teno, pretbodnih dana doblli vi!e poz.iva
gradana koji su naveli да su
роједinе gradevinske kоП1·
рaniје, оје је оеезсе u proјиш potvrd.iО ProjektDi оо
bor, rezervisaJe ponudene
зtзnоУе ј da је зато mali
broj stambenih јediniса 08tзо u ponud.i.
NajveCi broj gradana је,
kako ве dodaje, negOOovao
u vezi ва rezervacijom staпоvз koju је obavUa Zetagrзdnја оо koje је ишп
OOgovor u vezi ва eventualпот rezervacijom stanova.
Iz 'Zet.agrad.nje su OOgovorili
da n.ijesu naruSili propisane

P

аја

Vuk&!vii:.
on је pod.sjetio da па
njihove
Jreclstavke
upuCene УlaШ decembra
2008. godine, premijer Мilо
Dukanovii: niје OOgovarao.
vukl:evil: smatra da svim
biv~im radnicima, а sad
povjeriocim.a -Radoja Dз
kiCa" u konkretDom slub.ju
"pom.aie уеС donijeta pre·
suda u strazburu u korist
bivSeg radnika ВOтislaп
МiianoviCa".

SuStUDa
predstavke
radnika "Radoje оа
ю(:а" Evropskom sudu је
Ьilз da se izvrSi prav08n.aina sudska presuda i nв
plata. роtлWvanја u пјшо
vu korist. ~to u Стој Gori
niје Ьi10 moguее, ali i пеs·
pama &јеniса da је
dгfava vel::inski vlasnik
bivk fabrike maSina.
ЫVSШ

GRADANI SE ~ALE NA FIRME U РRОЈЕКТU HIUADU РШS

STANOVI
,
.SU
.

уес rеzеrvlsаПI

proce<lure.
sto god.imje, za kred1t sa
rokom otpLate dо:ю god.ina,
Јаvni poziv z.a grзdanе z.a
оёе§Се u projektu Нiljadu
jednokratnom naknadот
оо О,. odstо i opciono grejs
рlш rзspјsan је jure, а ш
tjeve komercijalnim banka- periodom do u тјeзeci i
f.ivotnim
osiguгanјеш,
та се moCi da predaju оо
ponedjeljka do 21. арм, ukoliko z.ahtjev 1.8 kredit ое
pre1.azi SO hiljada
svakog rзdnoг dзеша. za gradane
na, оо osam sati i
POZJV za
зо minuta. do 15 sa- - ,__ _
koji tele da kupe
а.
61"_1'C'
st.an koji prevazilazi ајenо planiraSPOIazum
о rISPIsм
uCelieu u projektu -"--М! do 11 nog bud!eta., Ьan
нЩаdu plus "anо- ,..,..
• ka nud.i јо§ jedan
stambeni kredit.
уа sa m.inistarзМ·
aprtl4
Njime Се, kako је
та
finansija i
OOdivog rзzvоја i tшizта оЬјаЈпјenо ро istim 0510-

/fIle.
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podmire

јо&! је роерiзalа Sosiесе

viшa, тоо да

!enera! Ьаnka Montenegro.
Iz banke su saopSt:ili da i:e
svi koji ispune uslove konkursa imati mogu(:n08t da
kпре stan ро поminalnој
lcamatDoj stopi оо 3,99 оо-

zliku u сјјeni predvid.enoj
projektom, koja iznosi do
1,09 Ы1јаdз еurз ро м·
drзtп i йјenе koја preJ.azi
tзј iznos, do predvidenih 1,2
hiljade еша_ В. ма.

га

