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ПОМОЋНИК ДИРЕКТОРА ДИРЕКЦИЈЕ ЈАВНИХ РАДОВА ЈОВАН БРАЈОВИЋ УКАЗАО НА ЗЛОУПОТРЕБЕ
МИНИСТРА ТУРИЗМА БРАНИМИРА ГВОЗДЕНОВИЋА

Варија6иле незаконито
испnаћене повnашћеним
служ6еницима
Закон допушта да се службеницима MOry исплатити варијабиле до 80 одсто од
просј ечне зараде у Црној Гори. У марту је она износила 488 еура. Према томе, ва
ријабила је максимално мота бити 390,4 еура. Документација показује да је одре
Ьеним службеници ма исплаћено 432 еура, односно 90 одсто од просјечне зараде,
што је изнад законски дозвољеног износа, казао је Брајовић

•

Варијабила з.а праи квартал
ове године, у висини од 90 од
сто просјечие зараде, мимо за

8.11.
Варнјабиле су ИСllllahене на
основу одпухе

министра

одр

живог развоја и турн.зма Бр.
ИИМИР. Гаоэдеиое иhа, од 17.

кона исnnahена Је за шест слу

жбеиика у Дирекцијн јавних
радова, према подацима које је
доставио ,Дану" представник

марта ове године .

ДеМotа на функцији помоћни
ка директора Дирекције јавliИX

име варијабила, ксмahеИII су
службенНЦНIoIа lФји су ззлосле

Износи ОД по

радова ПО леке специјanису Јо..
ВЈН

432 еура, на

радова и у министарству: Ав.

основу
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служ6енн цима

Ћурђмн и

Љиљани

варијабиле. Дирекција јавнliX
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радова је opraн у саставу Ми

је наведено
старства
који .

- Уочио сам не3аКОНlrrости
'Ј служби . Закон допушта да се
службеннцнма могу нсnлanпи
варнјабклс до 80 одсто

Лое Рllli.,
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нистарства 1)'рЮМа.
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пonожаја,

кршење

fW '

навео је

ПрИМЈера као и нз искуства то

Он се, како је казао, обратио

ком мјесеци проведених у Дн
рекцијн, изразио сумњу у то да
се ради о системском проблему,
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зaxrjе80М Дирекuији јавних ра
дова за објашњење на основу

бахатостк и помашћеиом по

КОГ прописа су неким служ6е

ложају одабраних.
- Позивам иадлежне органе
да реагују и испитају ово крше
ње ЭЗ!(()на, наравно, надајућн
се да lIе љихови налази имати
правни епилог - закључио је

- . . . . ". _0.0_ . . . . . . . -

НИЦJIма нсnnahкване варнјабн-

Умјесто објашњења, добио

Дали списак

четири милиона

градоначелнику
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cв.aкnг поне.цјељка

сирања потреба микро н малих предузе!lа.
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проте-

cjerкo је да им је ЖурнlI
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обећао помоћ везано за мс-
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раднИЈ(8протеcryју~ишеод
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н.е Бијело Поље AntICCIH-

трн roдиие. траже

у

ради у мз-

ЛИМ предузеhима, а која при томе OCI'IIЗpУЈУ више од

ла

ЋУр08111i казао је да креДIПИJ)ЭЊСМ "~::;;;~:~

30

ОДРжнв еконONСКН развој у Црној Горн.
llJ)Ha Гора је од 2007. годнне акцнонар и
ИФЦ-а. који је до данас у llJ)кy Гору масирао

87 милиоиа сура.

Експозитура Сосијете Женерал

банке Монтс:иеrpo на Тргу Ие:щ8НCHOCТJf у Подгорнци , која је била
затворена због npoширења н реновирања, отворена је јуче.
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Близу

200

метара квадратних

ПОВРШКllе реновнрано је и опре-

ове го

опорезиваља,

што

је

проце/l ата више него у пр

вој половин и прошле и тако
је завршнла десети узастопин
кмргал са позитнвним резул
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СОСИЈЕТЕ Ж ЕНЕРA1l БАНКА МОНТЕНЕГРО
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половнни

милиона еура добити

69,5

иакои

мљено У CIUla,цy са правилима енер

најновијим производима банке МО

гетске ефккаснOC'J1I, као н у CIUla,цy
са раС1}'hю.i бројем захтјева КIlКje
нага, кој и посјеllују ту експозитуру

hн да се ииформишу И nyreм два

у цетру rnaв и о г града
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На&еде и о

је у сaonштењу банJre.

Клијенти he, како је иаведено, о

татом, еаопштено је мз НЛБ
'1'упе.

- Све банке члаинце НЛБ
Групе оствариле су добит, која
је била виша иего у истом пе
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и микро и малих пpe.nyзe!lа могу ПОlolоhи у
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диие, НЛБ Група је оствари

соци-
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kреДIПИма и осталИМ виталним

Ј.8.
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~'~Ц~'~Ё~~~~~1~§~~~~~~~~~ Списак са нменима ОНИХ эanmпy права радника
се

Брајовнh.

Добит

Добили кредит од

који већ НСКWIИlW година

се~еtn'Има

знаје да и само крши 381Фн навеоје он.
Бра)овнh је из t:Oнкретиог

БИВШИ ЗДПОСЛЕНИ ГРО РАДНИК

I

свим

пословања. Н еки службеНИЦИ
су незакоНИТО повлашЬен и. док

сам одговор ОД МИIIИстарства
одржнвог развоја н турюма,
што је необично, с обзнром

МФИ АЛТЕР модус

у

свог ресора, м и н и старство при
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која
Гору у

Умјесто да обезбиједн 381Фнн
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износа.

Иако се само на Пр811 IIОrnед
ради о MaIIOM износу, проблем
је озбнљан,јер је у шrraњу 3ЈЈо.

законски
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ЛИ варијабиле налазе" заrюсле
ни у самом мннистарспу. Тиме

еурз. Докумен

432
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.........

еура, ОДНОСН О 90 одсто ОД
просјечне зараде, што је и:шад

390,4

тација ПОl(83ујс да је одређе.
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иа то да од тог ресора н"јесам
тражио мишљење. У одговору
мии и старство. llЭNеђу осталог,
потврђује да се међу службени
цима којн су He3aICOННТO добн

риоду прошле године

-

иаведе

но је у саопштењу.
Обим неl(ВШlИТетних креди

та смањеи је у дрвој половини
годиие за ]46,3 мклиона, са

днсnлеја који су постављени у mал
терској сали и у Н1IIoгy банке, а екс
позитура lIе радиги Сваког p8,IЏIoг
дана од осам до21 сат, а суботом до

стањем на дан 30. јуна у укуп 
ном износу од 1,75 милијарди .
Проценат неl(ВШlитe'l'Н ИХ кре
дита опао је за 1,4 проценmа

17 сати.

поена на

Ј.8.

17,9 процеиата.

Ј.8.

