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 ОДБРАНА председника Атлас Групе др Душка Кнежевића поднела је две кривичне
пријаве због злоупотребе службеног положаја из члана 416 став 3 Кривичног законика
Црне Горе.

  Прву, против Миливоја Катнића, главног специјалног тужиоца и другу против Миомира
М. Мугоше, доскорашњег директора Пореске управе.   

Ово је у уторак саопштио адвокатски тим одбеглог председника Атлас групе др Душка
Кнежевића, који је у Црној Гори оптужен за више тешких кривичних дела, након што је из
Лондона пре више од годину дана изнео тешке оптужбе на рачун председника Црне
Горе Мила Ђукановића, везано за корупцију и незаконито богаћење.

  

- Катнићу се ставља на терет да је противправним искоришћавањем свог службеног
положаја и невршењем своје службене дужности прво омогућио незаконито блокирање
имовине др Душка Кнежевића, а након тога нечињењем омогућио да стечајна управница
Тања Терић незаконито располаже са 21 милион евра. Она је 21 милион евра, по
сопственим одлукама уплаћивала одређеним клијентима. У моменту отварања стечаја на
рачунима клијената банке налазило 140 милиона евра, а актива банке износила је више
од 350 милиона евра. Очекујемо да надлежно тужилаштво утврди шта се десило са
наведеним средствима, јер смо до сада само присуствовали медијском полемисању и
пребацивању одговорности у којем учествују Миливоје Катнић и Миомир Мугоша - кажу
из адвокатског тима, из којег тврде да је Мугоша од децембра. 2015. до 5.1.2021. године,
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незаконито располагао са износом већим од 100 милиона еура, и то у аферама Клап и
Вардар.

  

Према саопштењу кнежевићевог адвокатског тима ''Катнић због оваквог поступања и
бројних злоупотреба, не испуњава више законом предвиђене услове да обавља функцију
Главног специјалног тужиоца''.

  

- Управо је Катнић наредио специјалном полицијском тиму да се претреса обијена кућа
Душка Кнежевића у Мојановићима, иако су га полицијски службеници из специјалног
полицијског тима службеним путем обавестили да је кућа обијена. Основно државно
тужилаштво у Подгорици издало је налог да се прекине са претресом објекта, да се
обави увиђај и да се изузму трагови кривичног дела, а Катнић издаје налог да се не
извршава ова наредба ОДТ, него да се врши претрес обијене куће. Реч је о кући, где је
СДТ у Подгорици по налогу Катнића незаконито слало позиве Душку Кнежевићу, иако
им је било познато да он на тој адреси не живи већ неколико година. Иако је кућа имала
24-часовни видео надзор, до данашњег дана није утврђено ко је провалио у кућу, шта је
изнето из куће и по чијем налогу. Душко Кнежевић ће се одазвати на сваки позив суда
који му буде  на законом предвиђен начин уручен, а незаконита потерница расписана
након незаконитог позивања стављена ван снаге, као што их је ван снаге ставила
Комисија за жалбе Интерпола. Одбрана је раније предложила формирање анкетног
одбора у Скупштини Црне Горе које ће испитати злоупотребе Мила Ђукановића, као и
лица која су поступала по његовим налозима, укључујући и Главног специјалног тужиоца
Миливоја Катнића - саопштено је из Атлас групе.

  

ШТЕТА 800 МИЛИОНА

  

Према саопштењу адвокатског тима Атлас групе, Миливоје Катнић је својим незаконитим
поступањем Душку Кнежевићу, Атлас групи, Атлас банци и њеним комитентима
причинио штету у износу од 800 милиона евра, а против Душка Кнежевића расписао
међународну потерницу.

  

Комисија за жалбе Интерпола укинула је три међународне потернице против Душка
Кнежевића, а у току је арбитражни поступак пред Међународном арбитражом са
одштетним захтевом од 800 милиона евра. Тај поступак је проузрокован незаконитим
радом Миливоја Катнића, а штету ће, нажалост, сносити не Миливоје Катнић него
грађани Црне Горе, кажу из Кнежевићевог адвокатског тима, подсећајући да је 
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Интерпол утврдио да је Миивоје Катнић током кривичног поступка пред СДТ у
Подгорици, вршио незаконит притисак на возаче Душка Кнежевића покушавајући да их
убеди да дају лажне исказе пред тужилаштвом и судом у којима би навели да су новчане
трансакције вршили за потребе Демократског фронта и за то лажно оптужили лидере
ДФ, иако је у досадашњем току поступка јасно утврђено да су возачи трансакције
вршили за потребе ДПС-а.

  

(Вечерње новости)
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