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БИЗНИСМЕН ПДНТО ВУЧУРОВИЋ ПОД ХИПОТЕКУ ЗДЛОЖИО ИМОВИНУ ПКБ-а зд ПОТРЕБЕ СВОЈЕ ФИРМЕ 

Узео '9 милиона кредита, 
предузећа гурнуо у стечај 

• у ревизорсном извјештају, измеf>у осталог, наведено је да је ПКБ у својим пословним 
нњигама и биланси ма тоном прошле године при назао унупно 49,37 милиона еура оба
веза према различитим повјериоцима, за ноје је друштво гарантовало својом имовином 
повјериоцима повезаног правног лица - .Пантомарнет· у стечају 

Ревиэорск.а кућа МВ Конс8ЈП 
дarJ8 је ыишљсње са резервом 
на финансијске исказе преду
зећа "тп ПКЬ Херцег Нови" за 
прошлу годину, у lIDјем је ве· 
hински масИИК фНРN8 бкзнн
с ... еиа ПIИn Вучypotl ••• са 
79 одсто 81ЩИја. У власинllЛ'В)' 
фкзичlQlX лица је 20,9 одсто 
дионица npeдyзcha. 
у реВИЗОРСКОN извјештају 

наведено је, између осталог, 
дз је ГIКБ у сеојим пОСЛОВНИМ 
књига.'oIЗ и БИn811сима roКOM 
прошле године приказао укуп-

11049.37 МIU1.НОН8 еура обавеза 
према раз.~КЧIПИIot повјерноцн
!Щ за lCOје је дp}'lllnO гаран
товало својом ИМОВИНQМ П(). 
вјериоl.UtМ8 повезаног правног 
mща - ,,лшrroмаркет" у сте
чај)'. Истовремено, то пorpа
живање од истог правног пица 

UћИЖИ се под ставком - спорна 

щrграживања. 

у ПaнroМ8ркет је OДIIYJ'ON 
Привредног суда од 12. сел· 
тt..\iбра 2013. roдине у стечају. а 
стечај је yвeдell на 33Х1јев ХН
по Алпе Лдрнја банке из Кла-

генфурта. 
Ревюорна&ОДН даје ПКБro

Ја)М проuше године дкреlmlО 

omисао пorpaживaњa Пawro
маркету од 2,7 милиона еура, 
k80 И mмлаиији ДииамИlOClм кз 
Подгорице у кзносу од 89,9 ХЈ1-

""" 'УЈ'" - НИЈесмо добилн на увид 
преrnед спориих 1I000000IIR
ња, k80 ни исправке вријед
ности ocтanих потраживања. 

Постоје yryжена потраживања 
друштва, шја су приказана као 
потраживања и за која није из
ВРLUсиа исправка вриједности 
- lLUистатује се у ревиэорском 
ювјеurтВју. 
Такође, у ювјеппају је, под 

cтaвКl)M - потраживa.lЫl од ку

паца у эtNЉИ наведен износ 

од 947,76 хкља.да сура, од 'јега 
се иа потраживање од Вучуро
виllсаог ПаЈП'Оыаркета OДlE(}
си 347,58 XИЉЦlIД а од фирме 
ПЛус комсрц из Никшиllа, У 
којој је ои веhинскк ЗlЩНОllар 
11,85 хиљада. 
ПКБ, који је усвајањсм пла

на реорlЋИнзације у Cff1Т'CМбру 

пpomnе l'OДКИе юашао из сте

чаја, у nроuшој roднни пocn(}
ваојеса губктхом од 1,9 мили
оиа еура, за разлику од 18. јуна 
2014. roдине када је та фирма 
имала добкт од 146,9 хиљада -- Уr;yпна К)'Мynирана нерас-
п~на добкт на 31. децем
бар 2015. юносн 2,3 NИЛИОна 
сура. Друштво У билансу стања 
није приказало губнтак пку
lIе године, податак из биланса 
успјеха од 1,9 МJtJlНОНа, веll је 
на рачун добити из ранијих го
дина ИЗВРLUило п(Жриllе губи
така и лрикaзanо салдо губкra
ка и добити у нзносу од 326,7 
хиљада еура. По почетком ста
њу, дpyuп80 је КOPH1'09a1IO гу
битак у износу од 32, 1 хиљаду 
еура. Нијесмо добнnи на yвltД 
основ кopeкuнje - Наводи ре

"""О· 
ПКБ је на крају проuше го-

дине иwзо д;yropoчltе кред.кте 

од 32,8 loШ~иона еура, што је 
значајно yвehaњe у односу на 
половину јуна 2014. када су ду
ГOJX'"lHH кредити износнnн 1,78 

Дyrзамате 
224 хиљаде 

ГIН6 ММI 22,34 xмw 
еура RfГi Ја ..-.о 3IPIДt ta _.--_cyo6l
_ Ја пдв 11t8,.69DUМдa, 

Ја 'IiIНte 2.29 ХММДа. nopn 
на МNOIIМНJ "Л.66 ...... 
Vнynнa ___ 
по OOЮIIY _ .. _ 

И3НQCИ 120,31 хиљада ewta. 

милиона erpa. а ради се о зај
мовима !СОЈИ су пQ:l.Нl'ttynt lФд 

ЦpHoropcкe КlЊtерцијалне бан
ке !СОјн су поАИrиyrи У априлу 
2007. и августу 2008. I'OДИне, 
!СОји су обезбијеђени ИМОВIIНОМ 
ТОГ предузеllа. 
Према ману реорraнизаци

је, кош:ттује ревнзор, друumю 
је у СlЮјИN ПOCn08НИМ 1СЊигама 
и билансима приказало обаве
зе, WЈе је, ако гараlП ПреуЈеЛо 
од Пatnoмаркета и то 18.4 ми
лиона еура кредiП'З 1Фд ОПЈ 
(ЦКБ) банке и 10,9 миnнона 

IQЭД НЛБ банке. 
Под cтallКOM - обавезе из 

П~Оlf:llља, у ревн:юрском из

ВЈеuпaЈУ прикаЗ81ЈО Је да оне 

износе 18,9 милиона еура, од 
чега је иајвеhе пarpaживaн.e 
Меркатора у износу од 10,55 
!oIилиона, док су обавезе пре
!oIa Пентом.аркету 33,3 юuьaд.е, 
а Ц Вра'јару. rцje је Вучуровиll, 

такође, аеllиискк власник, 15,S 
хиљада. 

У укуtlЗН износ обавеза ИЗ 
ПОСЈ\оваlЫl укључена су и обез

бијеђена ЩЈТраживаља за оба
везе ПaJПO!,tаркета, за које је 
гарантовано ИМОВИНОМ ПКБ-а 
у од 8,2 Мltnнона, од чегаје наЈ
веl\и дуг од 4,6 МИI1КОllа пре!о\а 
НЛБ Интерфннаю. Ј8 . 

у НАРЕДНЕ ДВИЈЕ СЕДМИЦЕ ПРЕДСТАВНИЦИ 1 З НВО ПОТПИСАЛИ МЕМОРАНДУМ 

пет центи 

КОНКУРС ТЕЛЕНОР ФОНДДЦИЈЕ 
Конкурс Телеltор фондације 

за подршку пројектима посвеће
иим ОСНЗЖliвању NJlадкх и њи

ховој едукацији у днrктaлИQМ 
свијery је отворен за пријаве до 
15. децеwбра. 
Заинтересosaни се могу при

јзвlПИ на иејл адресу фондаци
је. 

- ~poj пројеката ко)и lIе Фон
дациЈа подржати НИЈе унartри-

Пријаве ДО четвртка 
јед дефииисан, а ОСИhl ковчане, 
mмn.aнија Теленор нуди и лorи
С1'Ичtty пQ.'IJIШr;y у реализauији 
изабраних пројекan.. Пројеmt 
се морају реализов:mt на тери
торији Црне Горе, а предност 
ће имlI'nt пријаве са дуroроч
ким поинцијалом да ДОПРИltt:-

су npeВ33lUl3Жењу anyeлииx 

др)'1lП'llt'нкх нзазоеа. Oдnyи о 
подр1lЩll лројеlCТМма донијеl'te 

Управни одбор !~eHOP ~
ЦИЈе иа иареднОЈ СЈСДНИци. !СОЈа 

је планирана за другу половину 
децембра - наllOДИ се у своп
uпeњу. Б.МА 

Представници 13 иевлади
них организација 11ОПlИСали 
су јуче Меморандум о сарад
њи којнм је формирана Мре.а 

за зашппу права потрошача. 

Циљ формирања мреже је па
мо!! yrpoженим грађанима ко
ј ЕЕма су потребни савјет и бес
ПJlвтиа правна пом О!!. 
Извршни директор ЦеМИ-ја 

""Ko.'Ieт8 ТОМ:О8мIt рекла је 
да пројекат има за циљ изград
њу кanauитeтa организација 
цивнлног друштва у развоју 
ПOJlитика и пружању услуга у 

области права потрошача. 
- Кроз аkТНВНОСТИ пројекта 

ПР)'ЈКнllе се подршка заLUтн
m права потрошача, повсhати 
С8ијест потрошача и припад
ИНkII бнзнис ceк:ropa у пornе
ду њкхоаих права и обавеза 
и ПОЈачlПН учешllе др.ааиих 
н локалних структура власти 

и самих грађана у креирању 
прИI'Qдног система за заштнту 

tlОТРОLUача. Да би се привукло 

Основана Мрежа за 
заwтиту потроwача 
више грађана , (lосебно оиих 
кој и припадају !oIЛађој попу
лацији која посједује паметие 
телефоие, раЗВIШИ смо прву 
мобилну anJJикацију такве вр
сте у Цриој Гори, помоllу kO

Је ће грађани моllи да пријаве 
случајеве кршења заштите по
трошача, као и фотографије, 
аудиа-сиимке и сличне доказе 

таквих случајсва - pelUla је ТО
мовиllевв. 
Предсједник Управног одбо

ра ~еМИ-ја Зл .... кt1 Вуј О8111t 
ОЦИЈенио Је да пoтpowачи у 

Цриој Горн нијесу иа адеква
тан начин заштиl\eии, док је 
адвокат Ирена Кораli , која 
lIе у оквиру пројекта пружати 
бесплатку правну помоlI, ка-

зала да су ПОТРОLUачка права 

најчеLUllе У'1Южена рањивим 
групама становништвв. 

Меморандум о сарадњи пот
писали су Центар за монито
рииг и истражнваље јавних 
полкntn, Центар за заurткту 
потрошача, Квир Монтенегро, 
Мрежа )8 афирмацију европ
ских интеграционнх процеса, 

Удружење младих са хеltДике
пом, Млади РОNИ, Савез сли
јепих, Удружење роднтељи, 
06разовна, ryЛ1УРна, социјал
на и информативна иницијant
аа, Спона, Јувектэс, Цриоroр
ски жеиски лоби и Центар за 

ПO.llршку локалног и регионал

ног развоја. 
Б.Мд. 


