Dan, Ekonomija, 16. januar 2016.

Čekaju isplatu garancija
Ministarstvo turizma je u skladu sa zaključcima Vlade uputilo dopis ruskoj firmi Nega turs, kojim je
obavijestilo da se kupoprodajni ugovor za hotel "As" smatra raskinutim danom donošenja verifikovanih
zaključaka Vlade, saopštili su za "Dan" iz tog vladinog resora.
Vlada je na sjednici 28. decembra usvojila zaključke kojima je Ministarstvo turizma obavezalo da pokrene
proceduru za raskid ugovora za hotel "As".
-Kada je riječ o naplati bankarske garancije od tri miliona eura, Ministarstvo turizma je u obavezi da do 1.
februara pokrene proceduru za njeno aktiviranje. U cilju realizacije ovog zaključka, ministarstvo je 12.
januara uputilo obavještenje banci o protestu garancije. Dakle, i ova obaveza se realizuje u skladu sa
rokovima definisanim zaključcima Vlade naveli su za "Dan" iz Ministarstva turizma.
Osnovni ugovor za hotel "As" potpisan je 2002. godine. Tada je za pet miliona maraka prodat hotel, od čega
je Vlada dobila tri, a Budvanska rivijera dva miliona eura. Ugovorena investicija iznosila je 22 miliona
maraka, a rok završetka hotela bio je predviđen za kraj 2003. godine. Nakon što ugovor nije ispunjen i kada je
prošlo 12 godina od osnovnog ugovora potpisan je aneks. To se desilo u februaru 2014. godine. Prema
aneksu, Nega turs, čiji su vlasnici Nedeljko i Dejan Gardašević, trebalo je do 15. novembra iste godine da
ulože 7,5 miliona eura. To se međutim nije desilo i tada su se stekli uslovi za raskid ugovora. Vlada je međutim
čekala još godinu dana kako bi pokrenula procedura za raskid. U tih godinu dana imali su nekoliko
sastanaka, ali nije došlo do dogovora.
Od tri miliona eura Vlada će dobiti 1,8 miliona, a Budvanska rivijera 1,2 miliona. Nega turs prema ugovoru
ima pravo da traži povraćaj 70 odsto uloženih sredstava u hotel "As". Prema podacima Ministarstva turizma,
Rusi su u "As" uložili 5,5 miliona eura, što znači da imaju pravo da traže skoro četiri miliona eura.
Iz Ministarstva turizma nijesu odgovorili da li su Rusi tražili povraćaj uloženih sredstava.
D.M,
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ду 3аl'е'ЈаЈIИ око гаращ(ија и
IlЭдавања КРСДlПа СПВ.
ИЗ Владс су paHuje КВЗЗJiII

љу

cllpa

искључиоо

-

од

Kp<l-

саопнrrюш су

б.МА.

ОДМИ Ч У РАДОВИ НА ХОТЕЛ СКОМ ОБЈЕКТУ У БИЈЕЛОЈ

НОВИ хотел до

1. јуна

двапска РllиијеР<l 1,2 МllлltОllа.
НСI'8 туре прсма уговору има

Груби грађевински радови

што јс rt.'!!!.!Јирано, шТ'О је ви~

струисаног хотела Делфин са

на хотелском објекту који се

70

гради на ыјсс1)' старог хотсла

ДЉИ80 1111 терену, Циљ нам је
да хотел будс отворен 1. јуна.
До сада су IfЗI-рађеиu cyrepeH

сом у Бllјслој, који

прано да тражи Јzoираhај
одсто

уложсних

средстаllа

у

хотел ,,Ас". Према подацима
МинистаРСТllа туризма, Руси
су У "Ас" УЛОЖНЈ\I1 5,5 МИЛН
она сура, urro З!lачи да имају

Парк у БнјСЈlој биhе завршенн
до краја фебруара, саопшrио

је .sласник компаније Царинс
Lleдo По п ов и h, Он је рекао да
комплеl:на градња lIапредујс

прнзео\1ље, а ускоро

he

БИТl1

изграђен н трећ" ниво. Ве!'! од
]. фебруара крећемо паралел
но са занатским радовима, од

че1'l1jiН звјездкuе н депадан

hc nOlloBo

бити отворен крајем фебруара

када, како је рекао, очекује ПР
ве госте.

ЛО1\Уљеност ће бити иа
нивоу од 80 одсто, а ријс'! јс о

прано да тражс скоро чстирн

предвиђеном динамиком н Да

носно са уграђНlIЗњем брава

ће хотел са ЧСТl lрll ЗВЈсэдице и

I'РУ"И од

рије, изравњавањем подлога,

220

МИJlИОllа сура.

кон њи}(

у марту

припреме за ксра.мичке радове

групе њеМIIЧКИХ и француски}(

и подове. Инсталације за воду,
струју и канализацију смо већ
завРШНJlII..1- рекао је Лоповиh.
Поповu ]i је и власник рекон-

'rypHcтa, када очекујемо да !'!е
хотел БИПI максимално попу
ље" - казао је ПОIlовuh.
Б,Мд.

Из

МИНlfстарства туризма

нијсеу ОДl'Oиорили да лн су
Русн тражилн повраћај

уло

225 соба прве госте дочекати
1, јуна, преноси радно Јадран-.
- 3ахваљујуh и IIНТСНЗНВ
иој сарадњи са lLоднзвођачи

ЖСIIИХ средстава.

д.М

ма напредујемо и брже него

Норвсжаllа. lIа
нам

долазе

