
Нова.рс: Ко је Драган Бокан, власник Волија, у чијем је магацину пронађен кокаин
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 Драган Бокан, власник компаније "Воли", у чијем магацину је данас пронађено преко
400 килограма кокаина у кутијама од банана ,
један је од најбогатијих људи у Црној Гори и власник најуспешнијег тамошњег
кошаркашког клуба.

  

Бокан је „Воли“ основао 1995. године из сопствених средстава. Компанија је тада имала
једну продавницу и шест запослених, а сада је највећи трговински ланац у Црног Гори, и
једно од њених најуспешнијих и највећих предузећа са преко 2.200 радника и скоро 18
одсто свог промета у свим трговинама.

  

Власник компаније, који је у међувремену постао један од најбогатијих људи у Црној Гори
и купио подгорички кошаркашки клуб „Будућност“, познат је јавности по „рату“ који је
водио са председником КК Црвена Звезда Небојшом Човићем, као и по наводној забрани
радницима „Волија“ да присуствују литијама Српске православне цркве.
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"Наравно, његов утицај је много шири од трговачког и то највише преко Кошаркашког
клуба Будућност, који је успео да уведе у Евролигу, али и да се носи са председником
КК Црвена звезда Небојшом Човићем, са којим је опако заратио," пишу црногорске
Вијести о Драгану Бокану.

  

Будућност - Црвена Звезда

  

Кошаркашки клуб Будућност и председник Драган Бокан кажњени су прошле године од
стране АБА лиге због "пропуста у организацији дуела" који имплицира вређање
гостујућих играча, тренера, тим менаџера и председника клуба Небојше Човића.

  

Они ће укупно морати да плате 28.000 евра у казнама - 4.000 Бокан, остатак клуб.

  

Председник Бокан кажњен је због претњи које је упутио службеним лицима АБА лиге,
комесару за суђење и секретару Судијске комисије, који су били на утакмици.

  

"Комесар за суђење и секретар Судијске комисије навели су у тужби да су 22. маја
дошли на утакмицу, те да су у ВИП простор стигли сат времена пре почетка и да им је
потом пришао председник Будућности Драган Бокан који им се том приликом, уз
руковање обратио речима: Ј..ем вас и Судијску комисију и онакво суђење у прве две
утакмице, али о томе ћемо накнадно...", појаснила је Дисциплинска комисија АБА лиге.

  

Две године раније, на скупштини АБА лиге у Загребу крајем 2019. године, Драган Бокан
претио је и представницима Црвене Звезде.

  

"Запамтите, враћам вам и биће вам враћено са много страна. Лично ће вам бити
враћено", казао је он, обраћајући се Звездином генералном директору Филипу
Сунтурлићу.

  

Воли - Литија
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Као власник "Волија" Драган Бокан забранио је радницима своје компаније - под
претњом отказа - да иду на литије Српске православне цркве 2020. године, открили су
запослени за портал Српско уједињење.

  

Према њима, сви радници "Волија" за које се сумњало да ће учествовати на литијама
Српске православне цркве у знак протеста против Закона о слободи вероисповести
позвани су на информативне разговоре.

  

"Сугерисано нам је да више не идемо на литије, уколико намеравамо да останемо у
радном односу у компанији ''Воли''. Прећено нам је отказима и јасно речено да је
пословна и свака друга политика компаније да се не сукобљавамо са партијом на власти
и државом, а држава је изгласала зај Закон" казао је за Српско уједињење један од
запослених у "Волију".

  

Воли - Кокаин

  

Како кроз црногорски МУП сазнају Вијести, Драган Бокан "се претходних месеци више
пута обраћао Министарству унутрашњих послова и Управи прихода и царина са молбом
да се све пошиљке за његову компанију помно проверавају".

  

Из његовог "Волија", наводи извор Вијести из Управе прихода и царина, "готово
свакодневно" су инсистирали да цариници најстроже прегледају све што се за њих
увози.

  

Према другом извору из МУП-а, Бокан је такође нудио да купи скенере како би се
осигурала контрола свега што увози.

  

(Нова.рс)
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