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ДРУШТВО

БИВША БУДВАНСКА ВnАСТ РАСИПАnА НОВАЦ ПОРЕСКИХ ОБВЕЗНИКА

Поред три правна
заступника ангажовали

адвоката за

иона
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• За заступање у назначеним предметима, Општина Будва је
дужна да ми исплати 1.697.042,93 еура са ПДВ-ом , навео је
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адвокат Василије Кнежевић у трошковнику достављеном бу
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дванској локалној управи
• Адвокат Кнежевић је Општину заступао до почетна

2016. го
дине, када је локална
управа
више
пута
била
у
блокади
због
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дугова , а радници у Једном периоду НИЈесу примали плате
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гажовала је адвоката В8СIl1l .. -

ја КlttжсвнЬа да их заСТУllа
у 20-ак предмета,
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ТОМ пеРIЩ!ђ' Опшnша Будваје
имала трн правна заСТУШIИ К3

(који раде Јlосао адвоката). '1 11ја је плата у просјеку била ОКО
600 сура.
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Кн ежеВllћ је ОПШТИII'! за

ступао до

20 16.

ГОДlIне. кала

је ПО1<311118 у"рава више nyra
била у блокади 3бог дyrGвa по
разним

основама,

а

"

радшщн

пута уы:tЊИ&11IС, aJlН то "нје
СИa8llР бнвшој ПОЮll1НОЈ ма
сти да се о трошку пореских

обвсзника непотребно ЮЛ8»:С

Кнежпић: Све по прописима
д80нar 8кипије КI ........ nopyчмo је у мэ;.t ~ .Ј),а4. ДI
нема
ДI НOМeНraPtUt и ДI је У CII)'ЧIfy м.eroeor МlIНIO-

una

јућll будвакску ОПШТИН'! у
ПlИ Пpeд.\lеУнма 06рачуназао
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РОЧИШТНМ3

11

састав поднеска

IlмtJlaI\lt8aO и до

27.000 еура.

Потраживање Кl tежеви!\а је

-

навео је Кнежевиl\

у трошковннку до 1. anpll'
па П роlШlе I'OД.IIIIС Н3IIОС који

п редмета.

му локал н а ynрава дyryje за
aдIIoKaтcKe услуге. Овај тро
ШКОВИIIК AocтaB IlO јс Опuпи ·

- 3а заСТУП3lЬе у назначеннм
предмtтима, Општина Будва

IIИ Будва.
Према докумеltтацији у коју

адвокатске услуге у 20-ак

нспоставио

]2.468.75

paчyII

од

еура. У ТРОШJrollн}{к
на.ки.а.де
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катске услуге и Harpaдe

адво

'i

ТОМ

спору. у ОВОМ npeд.~ety при·
C1)'II рочиштнмаЈе иanлahивао

од 1.425 до 2.850, а одговор на
жал6у 2.850 еура.
КIlеЖС8иl\ је
дванску

3аС1)'пао

onurrнHY

11

у

6у

спору

Приоритет доступност правди
-

ка380 је Анђenlll\.

pll nocтojlll)'cтa мрежа судова

у

која ие одговара постојеl'tнм

циљу

рационал изације

IlpaВOCYAlle

Nреже.

државин

"I)'Жмац у Основно". ТУЖlШа
uпву у Бијелом П му 8.'ЈадаН

У П одгорици је ПОnPИЛН'Iно
тешко да

о

при

рад

судова,

urro

се потврдмо у периоду при

мјене помеиугих ннcnпyrа истакао је Ђanовиl\.
З.n.nro ВујО8иli из НВО

Центар за мОННТОРИIIГ (UCMII)
објас ни о је да је студиј а ре
ђ'lТfaт анализе ефIlК&СIIOС'Ј11 и

Гори је

раЦlIокалИ38цију мреже судо

НllJ e Једнако ка

ва, те да досадашње анализе

своја "рам остварује у

иијесу довољне да се тpll суда

рацИОИаЈ1 ItОСТН lI0ст0јеl\е IIра
вос)'днс 'Iраксе у Црној Гор н.
- Уважени су крнте~ију·
м и Европске КОМIlСИЈе КОЈ Н се

сво". граду lШи мора да иде по

у Даимовграду, ПЛаву и Жв
бљаку УКИIlУ нз правосудног

односе "а ефикасност право
суђа 11 у једном дијелу одно

грађанИll ау Цpll~j
приори тет

да

011

11

праацу у веl\е центре, oUlljeнио је предсједннк OcIlOBIIOr

пажљиво

размOipкnt

lIосле

Лфир)!вцнјом ова два ни
cnnyтa у Зllа'lајllој МЈери I\е се
растеретитн

састанак у Бијелом Пољу

за

OДIIOЖеног Х РИВИ'lног roњења.

споразум а

-

треба

llЛ'O

зиавању кривице и 110С1)'П8К

ИИCТIfIYТЭ

сваког

стандардима

дицу има велики број судија
у односу иа број C1'aIIовника,
који су У таквим ОКQЛIIOC'ПU&a
неједнu;o orrтepel\ени. Tuo,
прнwјера ради, OcHOBIIH суд

Ћ .... 08.1i је навео примјеиу

ДОСТУП IlОСТ правди

опrepel\ен, дох неки

судови

MOry оспарнтн про.

пнсану иорму. У таквим судо
вима суднје због малог при
лива п редмета cтarнHpajy и
спорије се усааршавају, а није

38IIе марљив 1111 степен (ие) ра
ционалиости. Током студије
yraрђен о је да lIеки судови у
Црlюј rOPII "е треба да IЮcro
је, јер не ИСllуњавају п0тре6"е

крнтер иј уме,

међу љима

су ОСНОВIIИ судови У Даиило
враду, Плаву. Жабљаку - каже
Вујовнl\.
Cryдију су радили ЦЕМИ

снстема .

се н и з праВОСУДlIН с истем у

11

суда на Жабљаку МИ.l8К.'IО
Анђt.l1иli lIа скупу у БнјenOtoi
Пму.llа којем је представље

Треба прије него се ураан
свеобу"ватна анализа сarnеда
ти оријеtпaЦИОllа MjepНlla. Са·

Цриој Гори .

ОкВНРУ npojetm ..мОНlПOринг

да постоје о.дређеllа oAC1)'llaња када је ријеч о издвајаљу

реформе

"а Студ.нја о раЦИОllализацнјн

rnедати о којнм се просторима

средстава

ције Евролске уиије у

мреже судова.

ради , удаљеност дpyrnM uеи

правосyдllОГ с испма. Анали·

трима, дОС1)'Пиост грађанина

зомје угврђеllОда у

MH:<8КnO Анђenиl\ каже да

-

жезиl\ је у овом спору на С) 
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YcтaltoaљeHo је

ФУНIЩНОllисање

Uplloj

Го-

Акција за људска права у

правосуђа",

1.356.720

еура, а

aдIIOкaтcKe услуге КIIежеаиl\a

ОПШТIIну су lФuпале

64.320

ђењимз која су 8OI)ена у под
ropН'lmм. Привредном суду
поднеске и приC1)'ll ро<4Иurrн·

ма наnлal\lt8ВО по 8.100 сура.
Када се изведс рачу"иua,
за nn:пу једног правног 38-

C1)'IIHHкa Опumше Будва иа

"",.
Адвокатске услуге 8асми·

Ја Кисжевиhа Општину Будва,

у спору са

2,7

AIR Tractor Europa

из Шпшtllје, кошrају 99.843,
75 сура. Вриједност тужбеног
захтјеаа. paдll испук,а.вања

roдишн.ем

ош

нивоу

се

ИЗД80ЈI!

еур3. С друге стра11(, само један noднecaк адво
ката Киежеаиl\а шnrrao је око
8.000, односно око 1.000 сура
више.
М.М.КРГОВИЋ

7.000

ВЛАДА И ВОДОВОД ОДУСТАЛИ од ПРОСЛАВЕ

ПРЕДСТАВЉЕНА СТУДИЈА О РАЦИОНАЛИЗАЦИЈИ МРЕЖЕ СУДОВА У БИЈEJlОМ ПОЉУ
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II.YПlhа. Катари и е Лу"YПtIi
Мн.'Ј8тнli и Лut Л)·"""Сntli .

Је урачуиао

од

појединим споров има приступ

показује

милиона еур3. ВасшlJtје Кне·

nДB-oM

је дужна да ми исnnarn износ

документацнја у коју је ,Дан"
нмао увид. Овај адвокат је у

Кнежсвнl\

yroеора н накнаде llПC1'e је

суду је билз

сала и прелм~ судског спора

јер је он крајем npCIlШlе годиие
Ilро1ИВ ОllllПине Будва која му
је ocтana д)"Љ.-иа 1.577213,40
еура, док му је бивша локал
на маст исnnатма 119.829, 50

адвокат

ПО ty.«бll E.nооноре ЛУ""t'ПIIi.

еура,

ц*8 CIrUnМ 6yдвtouaanao ~ ~ ~)'CtI)n.

.

Cre.8H8 ЛУ""'tТИIi8. Луке Л)'.

(1.426.086, 50 +270.956,43
ПДВ) ].697.042,93 еура са

са ~ oee,cpкaвe.1'1ojacнмo је да је са ~'I

,Ј".1Јј"'t

тРОШNоен...н Кнежееића достављен Оnuлмни Будва

Вриједност спора lO'Jји се &о
дно у IIDТOpCКDМ Основиом

88tWI од C:ТPIНe 6иIwt 6yдв.1CМ81М1C:1М с88 YPI&eМO У ~

поднно оса.\I одвојених ty.«би

~....

Je,.дall" имао )'вид. КIIежевиh
је 38 38С1)'паље О!1ШТ11не Бу.
два пред ПРИВpeдllНм судо)! У
ПoдropНЦ.l1 по два l)'Жбellа за·
ХТЈева IOOТOpCкe фирме Царин1:ItCТ, ради.цуга од 1.426.296,69

МИIlионским и:utaцн,'АQ.

ЈЬ се ради о OI'pONHHM
ТРОШl\08НIoI8 које Је заступа
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МаЈ!tI IUlaтe. Зараде радllИЦј1ма
Onштин е су у roм пtpиоду три
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који

спроводе )'3 подршку Делега

UpHOj

Гори.
м.н.

За Теnетон

11.000

IODI сезонама које ID r<UUDte

У nш;ивy пpew8DI)'jy peIDpJIC
н са број. . . lI08IIМ PaДJPDI

мjectкмa у ~. AюI эа

--.II08OЉC'ПIOt lOjt ~ са

~ црне Горе. ие тре

м и ве МOJIIZ JIi8
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