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Предсједник Црне Горе Мило Ђукановић саопштио је да није урадио ништа
незаконито када је основао фирму ван граница Црне Горе 2012. године и позвао
тужилаштво да испита цијели случај.

  

  

Он је за РТЦГ казао да је свој однос према држави показао у "дугим годинама борбе за
њу".

  

Ђукановић је у Словенији, гдје се одржава Самит Европска унија - Западни Балкан,
одговарао на наводе међународних истраживача о случају Пандора папири.

  

"На ту тему не бих имао ништа ново да кажем, у односу на оно што сам казао тиму
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истраживачких новинара, који се бавио том темом, и оно што је било саопштење мог
Кабинета након што је та, још једна у низу афера, лансирана. По мом увјерењу, ријеч је о
још једној конструкцији, још једној исконструисаној афери, која треба да послужи за
домаће политичке потребе и која ће сигурно, веома брзо, водити урушавању реслова
ауиторитета њених аутора и која ће водити њиховој потпуној компромитацији", рекао је
Ђукановић у Крању, преноси портал РТЦГ.

  

Додао је да своје законито поступање не везује за државне функције.

  

"Понашам се као човјек који већ носи терет околности да сам годинама обављао
одговорне државне функције и да морам штитити не само свој углед, већ и ауторитет
функција које сам обављао и које обављам, као углед државе на чијем се челу налазим",
казао је Ђукановић.

  

Истакао је да спорна регистрована фирма није отворила ни банковни рачун.

  

"Самим тим није могла ништа урадити и врло брзо након формирања је угашена. Јако је
важно да сви разумијемо да и када се налазимо на функцији и када нијесмо, да све што
радимо радимо законито и у скалдуи са строгим стандардима морала који афирмишемо
и којег се морамо придржавати. Ни ја ни мој син никада нијесмо и сигурно нећемо ништа
урадити штету државе Црне Горе, за разлику од оних којин покушавају лансирати аферу
и који ме покушавају, без аргумента, заковати за стуб срама", рекао је Ђукановић.

  

Истакао је и да је свој однос према држави показао у "дугим годинама борбе за њу и
изградње институција".

  

Мрежа за афирмацију невладиног сектора (МАНС) у недјељу је, у оквиру глобалне
истраге о офшор компанијама под називом “Пандора папири”, објавила да су Мило и
Блажо Ђукановић 2012. године потписали тајне уговоре о управљању својом имовином,
скривајући се иза, како су навели, компликоване мреже повезаних компанија из Велике
Британије, Швајцарске, Британских Дјевичанских Острва, Панаме и Гибралтара.

  

 2 / 3



Мило Ђукановић: Ни ја ни мој син сигурно нисмо и нећемо урадити ништа на штету интереса државе Црне Горе
среда, 06 октобар 2021 18:59

МАНС је у документацији водеће адвокатске канцеларије у Панами “Алцогал”, пронашао
овјерене копије уговора о успостављању трастова које су Ђукановићи склопили 21. јуна
2012. са компанијом “ЦМ Скyе 2 (ПТЦ) лимитед” регистрованом на Британским
Дјевичанским Острвима.

  

Трастови су успостављени на период од 80 година, а компанија која њима управља
овлашћена је да за рачун Ђукановића може да купује и продаје некретнине и фирме,
отвара нове компаније и жиро-рачуне, даје и узима кредите и обавља разне друге
послове.

  

(Вијести)
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