Д;II уторан,25.април2017.

11

ДРУШТВО
ПРВА БАНКА НЕ МОЖЕ ДА 1WIЛA1И ВEI1ИЮ1IiPOЈ1RДИТА

Ацо продаје 25 плацева,
19 станова и осам .
пословних простора
• Банка чији је профит преполовљен у прошлој години у односу На 2015. годину понудила је на
продаЈУ више десетина плацева, станова и пословних простора, утавном на атрактивним локаци

јама у Подгорици , Будви и Тив1У

rn

Ва банка UpHe Горе по
нудила је на ПродаЈУ 25
мљншннх парцела, 19

Цетиљу, у Будви, Никшнl\у, Дани

у Ул ци њу, кam се наводи !Ја сај

повгра.цу н Петровцу. за сваку од

"ТУ банке, продају плац на .. веома
атрактивној покauнји", у појасу ю
међу канала Порт Милен а и солан
ског канапа, а на локацијн Горњи

иепОкре'ГНOC11I

се

наводи

у

кm.Ie

станова н осам пословних простора

је конкретно

creчених у п ocryпку наплате потра

стм евкденткрана, иа l(Oјо} је ката
старској lJарцели и')~е н&, како је
означена у објеК1)', 8IlН се указује и

JЮt&аЊ8 или имовине. Банка, чији је
поједнllЗЧ НО највећ н II.кцнонар Ацо

ПНС1}' непокретно

Ћyn Н 08 нl:i , брат mшера ДПС-а
М ила 'liУk8НOI'I иЬа, муку мучи да
наплати кредите, о чему свједоче
подаци о ИМОВИНИ која је понуђена

на површину н на то даје у свој и ни
Прве банке Црне Горе АД - основа

118 продају, а КОЈ " се MOry B IЏJjeтк Н8
њеном ЗfL3ННЧIIОМ сајту.
Што се тиче станова, банка IIУДИ
седам СТ8 110ва Ш1 п родају У Подго
рИЦИ, 'Iетирн у БудВИ , али н у још
једном броју ЦРIIOП)РСКНХ f1JЭДОва,
укључујуhн Херцег НОВИ и Тнвзт.

\Юнкретно у БУДв н , наводи се да

Један од СТЗНОEm У П одropнцн кюји
је понуђен Н8 продају, КаЈСО се може
вИJ\iC11t на З8аI IН ЧIIОМ cajry Прве,
.. ма]" се у згради у УЛИЦИ Вуха Ка
раџнћа, гдје се Ilалазн н ПОСЛО8НИца
ове црногорске банке, а н ЋуканО8Н
ћсв стан.
На сајту банке се не наводи к'о су
БWIII претходни власници ове кмо

не 19Q 1 .roдннс - у об нму права
у

везн

земљиш нн х

111.

комnлексв,

Прва банка nлацеве продаје на ло
кацнјама

ИЗНад эаобилазн ице

Ј а

дранске маги страле, потез М и ш е
внн&, l{oм ош еВltll &, не п осредно уз
магистрanни

nyr

с дес н е стрзие нз

правца Будве према Котору, затим у
насељу Куљаче, у насељу Лази, lIа
лок.ациј ll МанlЈе, и у Бечиl\ н ма не
посредно с лнјеве tтpalle јадранске
мarnстрапе из правца Будве ка Бару.

милиона

Шroј у блнзини раскрснице, одмо
СIIО скретаља за Аду Бојану.
П рва банка навела је недавно да
је ње н профит више иего п реполо
~H

npoUUle

годи не

у

односу н а

rl риходе евиде нти ране у

2015.

Н е

то п риход од камата nopacrno је на
7,7 милиона еура у 2016. roдн ни, у
одtюсу на 6,4 милиона у 20 15. годи
н и , ДОК је ието Ilакнада и п ровизија
мања. YKYflHH ТРОШКDви рада Пр ве
баll ке, п о 3IШН и'lННМ l13вјеurтајнма,
noвehallH су у

20 16. roДини 3,5
20 1S. годину.

од

C'r'O У односу н а

да ова банка има озБКЉ llИХ фи

наllсијских

проблема

постало

-

......

је

јаСIIО иедyro накои што је приватн

У Подгорици, банка чнји је поједи
начно нај веЬи 1UЩИ0нар Ацо Ђука

зоваllа, али је спасавана захваљују

HOBнh, продаје плац у насељу Драч,
уз напомену да је ЗС:МЉН llПе лоци

буuета.

hи издашној

flOMOl'lll

кз држ:авног

И нтересаlfТноје и да се Влада цр

рано у среднuny кварта кз.а зграде

не Горе иедавио KpcдкrnO эадуж:ила

стора може се yтвp.r:urтн да се трн

"биашег Еи Ниwа" н новосаграђеllе
зграде ,.3eтarpaдњe" у Улици Окто

управо је држава крајем

н.anазе у ПoдropНWi, а по један на

барске револуције.

не у акцији спасаваља Прве банке

вине, а по mrraJЬy ПОСЛОВН ИХ про-

одобрила

15

милиона сура код Прве банке. А

2008. годи
УНДп И ДЕЛЕГАЦИЈА ЕВРОПСКЕ УН ИЈ Е У ЦРНОЈ ГОРИ

НА КОНФЕРЕНЦИЈ И О РЕФОРМИ У ПРАВОСУЂ У, МИН И СТАР ПРАВДЕ п о ручио

ПРЕдСТАВИПИ ПРОГРАМ ЛОКАЛНЕ ДЕМ ОКРАТИЈ Е

ити одговорне за За бољу сарадњу
ру

п ред м ета

н ајсл н ковитнје мјер н кроз квал итет

грамои локалне демокрamје Ilа За·
nадном Балхану (РеЛОаД) за Цриу

ђаllе и њ ихове потребе -саопorrилаје
Меклуни.

Гору је опреДИЈСЉСНО 846.000 еура, од
чега је 600.000 намнјсњен о 38 Н ВО, а
његов циљ је ПРОМОШlја к вanитеТtlије
сарадње локanннх власти н ЦН81tЛ1I0Г

Шеф Делегације Европске уније
(ЕУ) у Црној Гори АН80 ОРl8 саоп
штно је да ће програм roКDM наредне
три године бlП1l усредсређен на јача

дрyшrвa.

ње eBp~ кзмеђу ОIlШDlна и орга

ИСПИТИ 88Ња

оnтyжиих

предnоГ'l сто ОДСТО, у norneдy ажур

иостм 'Мcтpara У случаје8нма кајте
*их обл ика теш ких IQ)НIIИЧ ИКХ njс.1в,
КО Р У ПЦИЈ е

Io1щ за шта треба јасно адресиратн

иост за то,

oдroвориост и сан.кциоиисатн судије

уколико се по~е да су одговорни

и l)'ЖНоце, yкo.llJW се )'ПIpдн њ~

судије или 1)'ЖНоци, еанlЩНОII ИСати

ва OД.r08OpHOCТ, поручно је министар
правд Зо ра н Па_ н. На конферен
цији "реформа правосу~ау Црној Го
ри - остварС:IIИ рез)'tIТП\I" ОЦИЈењено

их

-

адреснрати

предмете

и

поручио је Пажии.

и

opraнH:JOa8!lor

нала, трају до пет Nјесеl1И

-

кри ми

навео Је

Вукчев и"

На скупу је предстааљеll извје·
шraј АII::ције за људеа праеа (ХРА) н
Центра

38 NOHIffOPHHr

и истражнва

ИН)3l1IIја цивиnног ДРУ1IЛ'II3. ОН је нс·

Цриој Гори Фнона Меклунн кaзanа је

тuao да ЕУ придаје IIeJIИКУ важност

да се ОАПОkМНИХ заједиица очеr:yједа

yn03H цивltЛног дpyuпва.
- Ynpmc одређеиом напретку

учествују н иwају днperrнe користи
од инклузнвног Н транспареНТНИЈег

,;ој"
је остварен у сарадњн ИЗ!otеђу влада и

процеса доиошења одлука. Сматра да

органИ)3l1llја ЦИIIиnног дpyunЋ3, до
датни ресурси Н транспареlfТНОСТ су
потребни са стране В118д.IIHНX cтpylC1}
ра н процедура за сарадњу н КOHCyn

ногорско судство успјешно изборило

ј.... "реле •• а ПОДСјетиnа је да ре.

је да је рефор!llа правосуђа дове.1а -до
краћих сynских nocrynaкa и смањења

са реформскнм процесом, истичући
да је нanредаж: у реформ и провосуђа

форма правосуђа у llJ'иој Горн траје
од 2000. ГОДИllе. Навела је да су ци.

8Ољава потребе rpaђaнB и боље oдro-

броја зaocтanих предмета, али да су

несумњнв н примјетан. Наrnаскла је

љеви од почетка исти

потребии ДOД3nIИ иапори К3IФ би се

да је потребно упожмТ1l додатие иало

тај пр<щес довео до краЈа.
Пажии је оцнјеюlO даје црногорско
праВlJtуђе, посебtiО судови, постиrnо

ре каlЮ би зајеДНИЧКИhl С ll агама епро
&спи реформске активностн до краја.

независностн,
професионалности,
одговорности н ефнхасности.

резултат !(Оји је каl(O је рекао, чак н
испред нек и х старих члаllliца ЕУ,
посебн о у дијелу који се односи на
благовремеllОСТ поступања, ОДIIОСНО

СТЭllJUlрд разУ!llllОГ рока суђења. Сма
тра да је lIа завидном нивоу трајање
суђеља. као 11 вријеме потре:6110 за из

ње. (UеМ И) .. И3вјештај о рефоРNИ", а
НЭllршна днректорн ца Х РА Теа Го,.

Шеф Делегације Европ ске YltHje
(ЕУ) у Црн ој Горн Амво Ора . казао
је да ЕУ прндаје велн ку важ ност ре
фоРМ II правосуђа и пружа зна'i аЈ ИУ
фннаНСИЈСКУ н техничку rl ОДР Ш КУ у
тој области. Наглас и о је да је рефор.
Na правосуђа међу кључ иим пр и ор и ·

-

и да се тичу

Иако су се од тада десиле м но

ге flромје ие, ОВ И цнљевн још ннјесу
остварсии - Itавела је Горјаиц П ре
пеВ ll h.
Указала је да је у извјсштају оци
јењејto да rlроблем застар ијевања
предмета, код rpaђalla мо*е да укаже
дв ПОСТОЈИ КОруtщија у тужиnаштву н

тетима у ОКВНРУ владавине права и

суду и ,1Iа наводе но м и шљење да је у

рцу еудских OД1Iyкa.

nomaдa пол тe!llCЉHa пнтањв у про

питаљу неажуран ра.д.

Мииистар правде сматра да има
простора за унапређење, а да посебно
види напредак у днЈелу који се одио

цесу пр н ступања.

сн lIа ООpa!1l0жења судских оДllУ.l.l.
Натасно је да је велнки проблсм у
судовима н 1У*илаштву застарнјева-

П рС:дсједни ка Управног одбора Це

вора - поручн о је Орав.
Државни Т)'1Килац 8eCf.>J.H Ву чко-

МИ·ја Златко Byjoв.fI ИЗЈавио је да
је реформа правосуђа IOМnле ...-сан
проц«, ал н да је и поред наслијеђе
ннх пробле ма Н8ПреДIUI: више него ви·

8HfI

ДЉИ IJ.

-

Н апрелак у 08HN темељнн м облв

CТ\UIa одређује свеукупни ток

npero-

сматра да се рад те ЮlСТНТ)'ције

дд

се засни вати на конкретНИМ

Craвиа представница УНДП·а у

земље Западног БалlCllиа имаЈУ много
заједннчКDI'; укључуЈУЈУrlи н тежњу да
стварају одговорне јавне управе !СОје

Предсједннца Врховног суда Ве
сна М tзеНllца поручнлаје да се цр

То

l'Ie

пројекти ма кој и ма се остварују конKpe'l"Н H резултати, са фокусо!.! на гра-

п ретходи ог

Треба јасно aдpec Hp311l одговор

-

представн н ца УНДП-а у Цриој Гор н
Фнока Мек.'!У НII . Регионалн им про-

Оrттyжннце су потврђене у пре
ко 97 О.llСТО спучајева, а у nocrynкy

-

штина у Црној Гори како би се УСВО

јио транСflарентни модел ф и нансирања НВО.

покми их власти , оцнјеи ипа је СТВЛliа

-

је застаријевање ееликor броја пре.ц

/le-

влади не орган нзације (НВО) и ега·
11I ВИО се одражава на креди билитет

ажур " ост пр ет·

l-рађеи ост каl1ацитета и трајном ед.у·
кациј о .. ТУЖНJI ачког кадра.

ње великог 6роја предмета.

Недостатак ТpaI1спарентности у почетку раднтн са пет одабраних оп

додјелн фннансијске поДРшке за

ходие базе кривнчн ог nocrynкa, из

туж.нлачки х oДllY K a,

Проблем у судовима н тужилаштву

840.000

о.... говарају на HaCТВlle Ilотре6е

-

задо-

тације са организаЦИЈама ШlВН1lног

дp)'U1Т83

-

саопштио је Орав.

вара иа нзазове у локanној заједннци

Подсјетио је да је ЕУ у cВO)f кзвје.

на које указује ЦИВИЛНО друштво.
Додала је да се зе мље Западног

.штају за прош.'I)' годину констатовала да Црна Гора мора да успостави

Балкана, укључујуl\и и Црну Гору,
суочавају са нзазОВ ltма који се OДIIO-

ОДрЖНВ И ефнкасан систеы jaBlIor
фннансирања орга~изацнја ц!iВИЛ

се на сарадњу локалllИ К самоуправа н

ног друштва. Орав }е додао да су те

opгallH38lЏIja ци внлиог друштва. Мс·
клуии је додала да је други изазов ие·
достатак транспареlrтllОCТII у додјелн

организације ВКТ3ЛIIИ парт"ер и за д~
lIосиоце одлука будуl'lн да су ОIl И lIаЈ'
боље позицнонараЮI и да знају потре

HeгarnBHo одражава lIа креднбнлнтет

промјене и унanређења.

ф н ианс нјс ке ПОДРшке за НВО, што се

локалиих власти.

бе СТШlОВIIИurrва, као Н да заговарају

Генералиа директори ца Дирел-о-

- Главни циљ овог програма је

рата за локалиу самоуправу у Мини·

осн ажlПll паJlТtlерство између локап-

стэрству јавн е управе J aд paHКII Ву ..-

них самоуправа и Шlвилног друштва

чс внfI укюала је да је успостављаље

на

1Ij)Сllошење

ефнкзсне н траиспарентне јавне упра

успјешног модела из Босне и Херце.
ГОВЮlе - појасllиnаје она.

ве, један од најзиачајннјих нзазова у
стварању фунщнонanне јавне управе.

Мекnупн је ИCТWIада I\е РeJlОаД у

Ад

Западиог

Бanхану,

