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ПОРОДИЦА ФАХРУДИНА РДДОНЧИЋА ПОСЈЕДУЈЕ ЛУКСУЗНЕ НЕКРЕТНИНЕ НА ПРИМОРЈУ 

у Порто Монтенегру имају 
станове од два милиона 

• Фахрудин Радончић власник је стана (луксузног 
апартмана) од 351 квадрат, на трећем спрату зграде у 
непосредној близини марине и хотела . Регент·. У ис
тој граћевини, на трећем спрату, Радончићев син Ир
хад је добио на поклон стан од 96 квадрата и нестам
бени простор 

К
онтроверзни босан
cko-херцеговачЈСИ 

бизнисwен н ПОЛН-
тичар ФаЈ:РУДИН Радончиl:i н 
њеroв СНИ ИР:lад У тнватсК()м 
Порто Монтенегру посједују 
непокретну имовину вријед
ну око два милиона сура. 

Ради се о даа луксузна 
стана и два нестамбеfl8 про
стора. ФахРУДИН Радончиh 
власник је стана (nУkСУЗНОГ 
апартмана) од ЗS I хвздрат, 
на трећем спрату зграде у 
непосредној близини мари
нс н хотела .. Регент". Бивши 
министар сигурности БиХ се 

води и ЈСВО власник НС-
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стам~ногпростораод 12 МС
тара uaдратИНХ у прнзем.љу 

те зграде. У истој грађС8ННН, 
на трећеы спрату, Радончнћев 
СИН Ирхад је одрж:ајем - по
КЛОНО,", добио стан од 96 МС
тара квадратних и нестамбе
ни просroр од 13 квадрата у 
прнземљу. 

Према подацнма агенција 
за некретннне, цнјене ста· 
нова у Порто Монтенегру се 
креl\у од 4.500 сура по мстру 
квадратном н внше, зависно 

од познције непокретиостн и 
погледа. То значи да стан и 
нестамбеии простор Фахру. 
дина РадОИ'!иl\а вриједе око 

милион и 
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по еура. Са друге стране, 
нмовнна љеговог снна Ирхв, 

да у roM луксузном комnлек, 

су досткже вриједиост од око 
пола мнлнона СУРВ . 

Поред некретнииа у Пор· 
то Монтенегру, Ирхад Ра· 
дон'!иl\ води се као власник 
компаније nПМ 1.25", чија је 
дјелатност ~ "изивјмљивање 
властнтих илн изнајмљеиих 
некретнина и управљаље њн· 

Malt
• Према финансијском из· 

вјештвју я прошлу годнну,· 
који је достављен Пореској 
управи, а у којије ,,дан" имао 
увид, Радончиl\евв компани
ја пријавилаје да има укупиу 
вктнауод 900.013 еура,ОД че-
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Фахрудин Радончtolћ и ,",кno Ђукановмћ 

Свједочио у предме1У против Кељмендија 
Ф4IХРУДИИ Pilдоичиl'l је Hp4ljeM онтоБР41 

проwле године свједочио у суду у При
WПlНи У предмету протмв оmyженог Н4IрИО 

- БОС41 Нк.,. К ..... НАМј • . Специјално 
тужипаштво Косоаа је ОnтyжниЦУ против 
Keљweндмja подигпо у јулу 20". године. 
эбог ОРГ4lIЖЭОваног КРИМИНiI1I4I. Tewнoг 
у6иcтu н трговине дРОгом. 

мендија . 
Њer"oao саједоЧ8Ье почепо је испнти ... • 

њем специјалног тужиоца АндреЈ. Xyrc • • 
ноји се. иэмеЬу осталог. интересовао Н4I 
моји је начин РiIДончиl'I нynио одреЪену не
tcpeТНину и Д4I лм је nЛ4lТИО у кewy. Радончиl'l 
је говорио и о својим 8tЯМ41 са Кељменди-
;.м . 
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ИЭ ТУЖиП4lWтва терде да Је Keљweндм 
био 80Ь41 нрииинапне групе. ноја је орга
НИЭ08ал41 ЛИН8ндацију Р8 .. МЈ. д." ......... 
у с..рајеву 2007. године. Крајем онтоБР41 
прошле године Р4lДОНЧНI'I је свједочно у 
суду у Приwтини У предмету против Кељ-

- са гocnодмнои К&lbМeНДМjeм с.ар4lrж-
8iI1Iи смо само ради нyno~нe неме немрет

мине. нао wтo је имовина на Илиџи. Нинад 
нијецм ДМpeкnlO nperoвap4lo С41 rocnoAИ
ном Кељмен.днјем оно нynовине иnи цмјене 
~ рекао је Радончиl'l тоном C4ICIIYW4l1W. 

га на иекретнине, постројења 
и опрему ornада 799.425 сура. 
Фахрудин Радончнh је са

да члан Коlotиснје за аањсk)' н 
трговннску политику, царине, 

саобраhај н телекомункиаци
је Парламентарне скупштине 

Босне и Херцеговиие. 
Он је близак приј8'UЉ бнв, 

шег црногорског премијера 
Мила Ћу"аНО8иllа . Прн
падници Агеtщнје за истра· 
ге и заштиту (СИПА) БиХ 
су у јануару прошле годнне. 

по иалогу тужнлаштва те зе

мље. ухапс или Радоичиhа 
због сумње да је оыетао рад 
правосуђа. Средином ~бру
ара прошле године пуштен је 
из притвора да се брани са 
слободе. ВЛ. О . 
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ЗОРАН ЛАКУШИЋ УКАЗАО НА МАЊКАВОСТИ 
НАЦРТА ЗАКОНА О РАДУ 

Ограничена 
права радника 

Прсщужсње рока тра.јаи.а уго
вора о раду на одређеио врије· 
ме са двнје ка три године не
примјерено је Н са становишта 
стандарда Европске уиије (БУ) 
представља КОРаЈ( даље уназад 

у смислу у~JUlађивања Закоиа 
о раду са дирсrrнваыа и прак· 

сом Европе, оцијеиио је члан 
ПредсједиКIIГI'N Демократске 
народне партије (дил) Зоран 
Л.куши •. он је упозорио да 
се Нацртом закона о раду. који 
је припремило Министарство 
рада н социјалиог старања, 
orpaничавају права радницима. 

- Прије свега, ова тенден
ција поropшавања услова рада 
радииu кије cnучајна и има 
палИТИ'OOl карактер у смислу 

06ез6јеђења тасова за избор
не сврхе ДnC·a. ЗanОWЉВ8ВЊе 

грађана на одређено је резутвт 
коалиције ДnC·a и власника 
xpynнoг JtaПНТВIlВ на који качии 
ПОД разним видовима пријcтu.e 

радницима запосленнм на од

ређено вријеме ДПС-у обезбје
ђује сигурне rл8CQвс, а иа дру
гој страни власиици капитала 
врше својеврсну еКСnЛ021ilWlју 
радника и спроводе днктатуру 

над љнма. Ако томе додамо да 
је Нацртом закона о раду пред· 
виђено да се ПРСID areнције за 
прнвремено уC1)1l&и.е радника 

послодавцу запошљавају ,.прн
времено" иа двије године без 
икаквих ограничења, основа, 

pa1I1ora и ОICQЛнocrn, онда по
стајејасио да се ради о агенци
јама за посредовање у rласању 
за ДПС од юбора до нзбора 
саопnrrно је Лахуwнh. 
ОН наводи дв је у пктвњу 

дискримннација великог бро
ја грађана :JJIoynотребом зако
н&, јер се, кaro додаје, не ~aMO 

стварају услови зазлоупотрсбу 
3ВXDHa всll се на то наводи по
~ ........ 

Ад 

..... _--
НА ПАНЕЛ ДИСКУСИЈИ КВИР МОНТЕНЕГРА ОЦИЈЕЊЕНО 

Друштво толерантно на насиље 
Цриогорско дpywтвo је у велнкој мјерн 

ronepaнтнo на насиље, а држава би ~ 
бanо да пооwтpи казнеиу политику Јер 
бл8ПIм казнама жртвама шаље поруку да 
иије спремна да их 3I1ШТJП"Н, оцнјењено 
на паиел дискуснјн ЛГБТИQ асоцијације 
Квир Моктенеrpo. 

ном подразумијева свако занемариваље, 
нарочито особ.а. I(Oje СУ у ствњу потребе. 
Предсједннк Управног одбора асоција

ције Квир Монтенегро,Данијел Кмезиfl 
сматра даје насиље потпуно нормanиЭQ

вано у Црној Гори. 

н не трпн насиље, те да се оно испољава 

у nсихonошком, емотивном и фНЗИЧlCOм 
.... щ 

Замјеник заштнтикка људских права и 
слобода Синиш. Бјеl«lв иfl саопштио је 
даје ~HOMeн насиља у I.фиој Гори прнсу· 
тан, појашњав.ајуhи да се под пtN ~HONe-

Координаторка Прааног програма и 
антидискриминације у Удружењу wла· 
дих: са хендикепо .... Црне Горе (УМХЦГ) 
Мирослава Мим. Иванови. кaзanаједа 
у UpHOj Горн нема ОСИ која није трпјenа 

Извршна диреЈСТОрица UpHOroPCKOr 
женског лобија Анда Петрови. YJCВ3ВJIa 
је да се припадници ромске популације 
суочааају са екстремним сиромаштвом 
удруженнм са ДИСКРИ/IUIнацијом, додајуhи 
да И8llрсдакјесте учињеll, али не у мјери 
у којој се предстааља. 

У БЕРАНАМА ПРЕдСТАВЉЕН ПРОЈЕКАТ .ШАНСА ЗА ПОСАО' 

Преко кредита до радног мјеста 
Зввод за запошљавање и 

Инвестнцноно-развојки фонд 
јуче су, у сарадњи са Општи· 
ком Беране. npeдcтuили про
јекат "Шанса за посао". На
mашеио је да се ради о НОlЮј 
крсдктној nннији ,. коју се, 
под повољним условнма, мо

гу пријавити како почстннцн, 
тако и ве ll остварени преду· 
зетннци. Мннимални износ 
кредиТа је пст, а NаЈССИМanкн 
15 хиљада еур .. с тим што се 

посебне повољности односе 
на жене. 

- ПЛанирали смо да обиђе
мо све црногорске ОlШЛ'Кllе са 

посебним фокусом нв сјевер, 
г.цје ћемо 1Виитересованим 
корисиицнма, неЗаЈ10сленим 

лицнма, понудити посебне 
кредитне линије, а фокуси· 
рзhемо се највише иа внсоко
школце, жене и мnaдe. Бера. 
ке је за иас посебио важно Јер 
се према подацима 6.300 лица 

налази на евиденцији Завода 
за запошљавање, од чега је 
01(0340 8ИСОЈСОШКOnаца, доми· 
иантно младих ЉУДИ. к посеб
ка пэжња треба да буде посве· 
ћена њима~ казао једиреЈСТОР 

. Завода за зanошља8ВЊе !.фне 
Горе (.'уљо Мустаtиri. 
Предсједннк одбора дирек· 

ropa Инвестиционо разВОЈНОГ 
фонда Зоран ВУКЧ4!ВИn је ис
такао важиост нефинансијске 
поДРшке, која се пружа буду-

hим корнсницима. 
~ циљ нам је да промови

шемо "еке иове ннструмен

те lCВД8 је у питаљу подршка 
предузетнкштву - навео је 
Вукчевиh. 
Предсједннк Општиие Бе

ране Др.гослав Шliекиl из· 
разно је иаду да !lе понуђене 
подстнцај ll е мјере бнтно ути
цати да се смаљн број неза
послених у општини Беране. 

ДЈ . 


