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ТУЖИЛАШТВО АМИНОВАЛО ЗЛОУПОТРЕБУ ИМОВИНЕ УЛЦИЊСКЕ СОЛАНЕ

зволиnи заСlару и

омогуflиnи да Баро
узме 5,2 миnиона
• Специјални тужилац Саша ЧаIJеновић је цијенио да није постојала корист за оне које је МАне еум
њичио да еу прекршили закон и ставили под хипотеку државну имовину за кредите приватних фир
ми. Ради се о неколико кредита од 5,2 милиона, што јесте директна корист за треће повезане фирме
Веселина Баровића, казао је Миловац
• Након годину дана истраге, одбачена је кривична пријава, али не из разлога неПОСТОјања~,~~~::.

ног дјела, већ због застаре, навео је Миловац и додао да еу већ послали притужбу ВДТ на п
ЧаIJеновића
ДРЈКа8НО 1)'ЖИ

Влатка АПVU08.аа,јер су, како

лaшrвo (CДl) одбauило је кри

пише у ПРИЈави, склопили више

Специјално
ВИ'Iну

пријаву МАНС-а

под

UJТe11IКX

нијету Пpon18 деает пица због
поднзања више кредита фирми

задужењу

уговора
и

о

ICpCДИ'ПlОМ

хишm:кзрНОN оп

терећењу, cynр<лно 3З.Ia)иу, чи

&-

ме је државиа имовина постала

Сtл ННОМ Баровиliеи, за чије је

предмет з.алоre за привarnа л и

обеэбјеђење као хипотека ста
вљено државно земљнnrre СО
лане ..Бајо СеК)'Лић". Специјал
ни t)'ЖИIIац с.ш. ЧI~еновнlII

ЦЗ. Орландића су претили за
иесавјесно обааљање службеие

повезаних са Еурофондом н

.цужиостн надзора, јер је морао
имати информauнју да љегов
подређенн у Улцињу врши кри
внчно ЈЈјenо н уп и сује хипотеку
на земљнuпe Солане, које је у

је пријаву МАНС-а, поднијe-ry у
anрилу прошnс ГОД)!ие, одбацио

након годину дана истраге, јер
је, I(ata) је навео, НаС1)'пила за·
старјелост кривичног roњења.
Кредите IФД ЦКБ н Прве бан 
ке, укупне вријсднocm 5,2 IIIИ

државном вnасннlIПlI)'.

лyr н Ф.1еw, а као колarерал су
ставили земљиurrе Солане, ,",ји
је масиик држааа а Солана, од

НОСНО љен масиик Еурофонд,
има право корншhења. Кредити
су подизани у периоду од 2005.
до 2008. roдкHe.
Директор
Истраживачког
цектра МАНС-а Дејан МИ
IlOUЦ је навео да су повратну
информацију од Т}'ЖИIIa!1J'IlIЗ У

са јучерашње нонференције за новинаре
бивше директорице Прве банке
Јел.це Петр."е8.а, службе-

Б8роеdа, Бо.ше Ш...-pt. з.
јца меаlllа, ОСНИIla"а Флеша

иика ЦКБ Дparaнa ЋураН08Н-

и Абсолута Бtа.ра Пtраз.lа

аа, оснивача Флеша 8еteJIииа

эе ОСИИ8ЗЧа Абоолуга
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Бара

Тyжиnац ЧађеновиЈ\, који је

Пријава је подиесена против
тадашњег директора. Упраае за

Миlа ОрлаВДllh,
начeлIOOOl подручие јединице у
Улциљу Uteaen Ћмр •••ја,

ЦЕМИ ПОКРЕНУО ВЕБ

ПОЛЬОПРИВР~НИКЕ

дПЛИКдЦИЈУ

Подршка до
1О хиљада еура

за кршење
права

штава, сјемеискоr н садиог

њу пословаља младих пољо

матернјалз,
a.цaпraција
ИЈ
МН реk'Oиcтpyxuија објеnтa,
nnастеиика и ;:rpyrиx ПOlllоlI

привредника

них објеиra (нпр. објекат за

знв објављује се први пyr, а

сlUlaдltШ'reње crajcкor ђубри
ва и сл.). Корисници мјере,
ТЗlЮђе, могу подизати иове: ИЈ

JW[O је саоnштeно ю МИНИ

или ре8НТ8JlИЗО83ТИ И модер

crapcna, та

18 до 30 година.

Јавни по

мјера подрmке је

нИ3О88ТИ постојеЬе вишеroди

шанса младимз, старости од

шње засаде - саопштено је кз

18 до 30 roдииа, КОЈИ су ие
запослени и имају зааршеиу

NJfНHCТapcт1l3.

средљу пољопривредку/ветс

мјенске опреме и механизацн
је, система за ИВIIOдњавањс,

рниарсk)' шxnny или завршен

пољопривредии/8етерииа~
сl(И факултет, а који посјеДУЈУ
или ИN8ју пољопривредно зе
/lVЬиnпe у эакупу, да зanочну

сопствеии бюнис у пољопри
вреди.

-

MoryhнOC'l1t дефиниса
не јавннм ПОЗИВОМ су купо
вина стоке и

пчелињих ЈфУ-

ПOJWЖllВВ се н набаво на

као и nponoградне ~, а
подршка мо*е да се остварн
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на основу подношења захтје
ва за одобравање бизкис пnа

.. ea+ ... ~~

нз, који је саставни дно јавиоr
позива. Максимална подршка
по одобреиом бизиис пnану је

-...о, )'QDPO

до десет хиљада еура.
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породич

Црној Гори, с про води Центар
за едукацију "Pro Educa" у

timprex" из Подгорице.
- Истраживање је прва

ОВОМ

прибавно

имовииску корнст је скандал~

Тих

5,2

милиона нису узе

иа

таюю

поступање

Чзђеиовиha и очекују да !lе у
и аредном ПqlИОДУ имати неку

СВИlЩИју када је У ruпaњу тај
~. Приту.сбасе, юьюје
иавео Радулови!l, OДjIоси на рје
шење о одбациаању кривичне
пријаве. Врховно државио ту

нас може сјyrpз да пође у банку

JЮI.IIЗШТ80 има законску могућ
НОСТ дз, ако прИ'Ј)'*бу оцијени

и да тражи под хипотеку стави

осиованом,

-

враги

предмет

на

поноано поступаи.е н да Чађе
HOВнl!y да ИНСУр)'IЩИје према
којима би морао поступити.

д.м.

ЈА

Ис I раживање о
породичним фирмама

фа

с ницима да иајвеl'tи изазов за

породице. Истовремеио, вр

за пројекта ,.f10родичме фир
ме - стуб развоја економиј е
Црне Горе" м претходи По
словиом форуму који ће би

породичи е фирме претворе у
прили)(е за даљи развој по

по

диреrroр агеиције "Мопtiш

них фирми има стратегију
наслеђивања у којој су дефи
нисане фазе за преузИМа&е

ти одржаи У јуну ове roдиие

prex"

водеhиx позиција у породич

у Подгорици. Форум "Поро
дичме фирме - стуб развоја
економије Црне Горе"!lе оку

емииентних

родичног бизииса

-

uзaо је

с.ша Радуноа.l.
у панел дискусијама, осим
стручњака

и

предавача из области поро

пити 8Jlatни)(е и меиauере по

днчиог бюниса, учествовallе

роднчних фнрми, те признате

и

представници

породнчиих

мало

власника

случајева !!Сома и зазов ио за
фирму иatroн преноса проце

са управљања с reHepaцнje на
reHepaцнjy - рекао је аутор

проје)('fа

"Породичие

фирми из Црне Горе, )(()ји ће

би разroварали о теми која је

представнтн своја искуства у

ме

управљаљу породичним фир
мзмз, 1(80 И идеје за унапре

Драrа. М.че •• а .

од витал ног зиачаја за развој
економије

-

наведено је у са

опmтељу.,Мопtimрreх"'-а.

ђеље п ословаља породичиих
фнрми У Црној Гори.
- Ангаж:оваље ие породич

породич

н ој фирми, што је у sel'tини

стрyчњuе иа овом noљy)(atro

Породнчна фирма је, ltВ)(()

_

А..... • ..... ьс. X8D ЈС . .

ву

Истраживање

ним фирмамз, прво те врсте у

сарадњи са агенцијОм ,,моп

ПОIРОШача
Цamp,.

НИКО

ЦЕНТАР ЗА ~УКдЦИЈУ PRO EDUCA У САРАдЊИ
СА АГЕНЦИЈОМ MONТIMPREX

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА МЛАдЕ

пољопри-

иије

тужиоuy

Правни савјетник МАНС-а
Веселин Радуnов.' објаснио

вреде објавило је Јавни позив
за додјелу подрmке покрета

Констатоаати да У

и узео за себе и своје IWNпаинје

зграду Владе или Скупшrиие
рекао је Миловац.

HelCpe11iHHe

-

случају

др.авну имовину под х ипоте ку

власника Еурофоида Веселина
Баровиha. Осим тога, иемамо
ииформацију како су noтpowe.
ии . Према тој логици било ко од

наре.

~~.

зио - 3aJUЬучио је РадуловиЬ.
МАНС је веll послао при
тужбу
врховном
државиOtd

-

рашн.ој коиференuији за иови

од

Jropист по особе које су БИl1е
укључеие у 1)' 1'раиС8.ЈЩИју констатовао је Миловац.
ЧађеновнЈ\, како је казао, није

ти за реВlfI'ЗЛН3ВЦНју Солане,
већ за Уреће повезане фирме

рекао је Ммевац иа јуче

а право учешha имају млади

корист за оие које је
МАНе (}С)'МЊичио да су

ме шro је иеко дошао и ставио

крlt8ичног ЈЈјела, већ због, заcra

roднкy,

Цијеино је и
није постојала

IfШUао ништа незахоННТО у та

ми ие из разлога иепостојања

ову

-

_.

ЧаЪеновиll нarpa6eн за од6ацивање пријава

НЗIЮИ годину дана иcтpare,
одбачеиа је lCpивичиа пријава,

за

"'0.

кршиnн закои . Ради се о
Hexnnн!CO кредита од 5,2 миI1н
оиа еура, Ш'Ю јесте днpeкrna

-

Министарспю

xиnотеке

мљиштtм Солане н самнм тим
ни у ком случају та имовииа
није мота пoc.nyжкти као l((Џ]a
терМ за обезбјеђеље кредиra истакао је МИI10вац.

иеxnnико дана.

-

да

нијесу pealtН30-

да

везн са пријавом добили прије

ре

а

иа

мјеС1)'

Солана, односио тадашњн
вnасник Еурофонд. имао је са
мо право коришћења над зе

-

лиона, пoдиrле су фирме Абсо

иа и даље

HC1'ON.

-

фир

стуб развоја е)(()иомије"

Пројекат се
реализује у
Босии и Херцеroвиии, Срби
ји , а од ове roдиие и у Цриој
Гори. Све заинтересоване

су навели, према дефиницији
ЕУ, свака фирма у )(ојој је 25

мнх меиauера и преnyштање

компаније за учешl'lе у кс

одсто

управљвња фирмом предcn

траживању м огу да се јаве

8Jlасииштва

у

рукама

ма п осебан изазов за веhиму

агенцији

подрш)(а

власника породичннх фирми,

добил и упитни)( за учеwhе у

СТРУЧЊЗЈ(з, едукације и савје

првеиствеио због неповјере

пројекту.

товања

я.а у људе kOји нису чланови

једне особе или прродице.

-

Oдroвapajy!la

MOry

да помогну вла -

Montimprex,

К3Ј(() би

Ј.В.

