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 Адвокатски тим председника Атлас групе Душка Кнежевића предао је данас
Специјалном државном тужилаштву кривичну пријаву против председника Црне Горе
Мила Ђукановића, којом се терети да је "организатор криминалне организације",
саопштено је из Атлас Групе.

  

  У саопштењу се наводи да кривична пријава оптужује Ђукановића да је његов план био
да се од Кнежевића одузме целокупна имовина коју поседује у Црној Гори, односно
имовина коју поседују његове банке и остала привредна друштва.   

"Поред Ђукановића, кривичном пријавом су обухваћени гувернер ЦБЦГ Радоје Жугић,
привремена управница Атлас банке Тања Терић, бивши привремени управник ИБМ
банке Милан Ремиковић, Специјални државни тужилац Миливоје Катнић, председник
Привредног суда Блажо Јованић, стечајни управник Мељине комплекса доо Саша Зејак
и Оливера Михајловић Елез из ПЗУ Мељине", наводи се у саопштењу.

  

Они су, како појашњавају, означени "као чланови криминалне организације на чијем челу
је Ђукановић, која је формирана ради стицања противправне имовинске користи у
износу од 170 милиона евра".

  

Кнежевић је раније казао да је његов адвокатски тим припремио "правне радње према
Ђукановићу и његовој фамилији".
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�Сигурно ће то изазвати велики политички земљотрес у Црној Гори, јер ће то бити први
пут да неко да подигне кривичну пријаву против председника државе да је вођа
организоване криминалне групе�, казао је Кнежевић за Ин4С.

  

Он је, како се наводи, упозорио људе у тужилаштву и судству да "добро воде рачуна шта
раде и ко учествује у монтираним процесима и намештању доказа и извођењу лажних
сведока".

  

Кнежевић се, каже, нада да ће тај његов поступак додатно мотивисати људе да изађу
на протесте.

  

Председник Атлас Групе је оценио да би одлазак Ђукановића са власти био спасоносан
за Црну Гору, пренео је портал Ин4с.

  

Иначе, Ђукановић је у више наврата до сада негирао све оптужбе које је на његов и
рачун његове породице изнео Кнежевић.

  

Ђукановић је у синоћњем интервјуу за РТЦГ позвао грађане који учествују на
протестима да буду опрезни како њихове идеје, како је рекао, не би биле
злоупотребљене у политичке сврхе.

  

(Танјуг)
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