petak, 18. таг! 2016. V1jostl
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EKONOMIJA

М

inistarstvo

б·

nansјја Се, iшa
јиё

u vidu [ш
javnog
duga,
i.nicirati form.iranje tiша za
пјевоуо рrзеепје. U Informaciji о rezultatima emisije
оЬvezniса па medunarodпот triiStu U Qvoj вodini,
koju је јиСе razm.at:rala v1adз, паУедепо је da се se ti.m

baviti analizom, predlagaпјет тјет za kontrolu i
smanјenје visine duga u narednom periodu.
Euroobveznice оо 300 шi

liona еща emitovane зи
pйCetkom шartа ро kaшaа

VLADA О NOVOM ZADUZENJU PREKO EUROOBVEZNICA

Prave tim da prati

rast javnog duga

Iz Vlade saopsteno da је kamata ро kojOj sada zaduzuju gradane
veca zbog rasta javnog duga. rasta nepovjerenja. ali i zbog izbora

оо 5,75 odstо. ObjaSnjeno је

da

је

na visok nivo

kaшatз

Uvoz hrane
osam puta
vetiod izvoza

utica10 pogors.anje fiskalnih
indikatoгa (raБt javnog duga
ро osnovu izgradnje autoриtз i роvеешје deficita
zbog перlaniranih troSkova

nastalih

шvaјanјеш

зеtз

uvoz poIjoprМodnJh proiz-

zakona bez ona!ize fiskalnih
ut:i.caja).

sa

ovim

и

voda pro!I. godlne lznosJo
је 465 mШona l!IA'a, dok Ј'
Izvoz bIO 59~ mlliona eura,
navedeno Је U Info!maclJI о

дшепјет, kojim зu djelim.iCnо VI3Cenl stari dugovi,
driavni dug је pJ"eSao БО od-

510 BDP-a, а јаvni dug је
blizu 70 odsto BDP-a.
"ёinjenica da је emiвjja
cadena u izbomoj godini,
ima10

tore u

УеСој ојeni kapitala. Investitori preferiraju рlasшan
vladama sa рunim тandа
tam gdje se тoie oeekivati
sprovodenje
najavljenih
ekonomskih politika u
duieD1 periodu", tvrde iz

ба

odsto BDP-a. granlcu kada drfava ulazl u vlsoko zadu!enJe: Vlada

nosu na kraj 2014. (497,5 шi
liona) naрlаш је manja 8,и
odstо.

Dokument

је роkazзо да

је оо рlaeanја

PDV-a

0510-

FORUM PRIVREDNIKA Сб I SLOVENIJE

Slovenci U Crnoj Gori
ulozili 350,6 mШопа
10Venija је jedan оо
zпal:ajnijih investitora i trgovinslrih
partnera сте Gore, ali је evidentno da ро
stoji neiskonseeni prostor
za saradnju, роЛlеепо је ва
poslovnog forurna ctnogorskih i slovenaCk:i.h рппе
dnПta, koji је odri.an u Privrednoj komori SJovenije u
Ljubljani.
Predsjednik
Privred.ne
k.omore Cme Gore, velimir
Мijuikovic, јstakзо је da
Шruрпе s10venacke investicije u Crnој Gori оо 2002.

S

boden promet koriSCen za
izgrad.nju autoputa (42,71
mШоп роrezэ. niје naрlаеепо), za izgrзdnја i
opremanje ugostite1jskih

оЬјekзш kategorije pet i ViSe

zvjezdica

(7,13
miliona
PDV-a) i medunarodni Јие
diti gdje је ста Gora garant
(]4,57 miliona PDV-a niје na-

ројedinim зеgшentiшa ро
зlоуanја, prisustvo зјуе ekonomije i dalje је evidentno.
V1ada је zadd.a.la obraёun

sku vrijednost koeficijenta

za fiksni dio zarade
еша
snо,

оо 90

u bruto iznosu, odnо
60,1 ешо u neto а

nosu.

v1nl hranom iznos/o 405
m1Uona еит.
Mfnistarstvo u informacljf
navOOl оо se 203 mlUona
uvoza odnose па hranu 1<0ја SE! ne proizVodl u CmoЈ
Gori.
Vlacla Је OOIu1IIa па napla-

tl gaJaЛdје оо ро 5.000
eura оо firm1 Mesopromet I

тim се

Vlada lосе usvoJila. То

n-

PribOOi оо poreza па dobit
pravnih Нса u 2015. godini
ostvareni su u iznosu 42,6
miliona i u odnosu па рте
tbodnu godinu (45 milion.a)
m3nјј su 5,3 odsto.
Lokalni prihodi su ро
veCan.i, kзkо је оЬјa.Snјеno,
zbog znal:ajnog роуeeanје
prihoda оо ротеzз па promet пероЈиеtnosti. Ostvareni prihodi оо poreza па
nepokretnosti u 2015. godini
iznозе 47,1 milion, sto u 00nosu па 20]4. godinu (40,8
miliona cini poveCanje od
15,44 odsto.
Usvojen је i лkсјОni рIan
za sшЫјanје sive ekonomiје za 2016. godinu i konзtatovanо da је i pored svih
realizovanih aktivnosti, u

Usvojen је IzvjeStaj о radu
Sekretarijata 7.а rзzуојпе
projekte 7.а 2015. godinu u
kome је konstatovano da је
potrebno jal:ati njegove kз
drovske kapacitete za adekvatno praeenje realizacije
inуезоооnih projekata. оЬ
јa.Snјепо је да се to zзh
tijevati viSe пovca za budiet
Sekretarijata koji је prosle
godine 7.а administraciju
iшaо 168,10 hiljada еша .

znatl оо Је deflc.1t u trgo-

godin.i ide u prilog

v1ade.
Usvojena је i analiza. rез
lizacije poreske politike 7.а
2015. godinu u kojoj је naуооепо da је Шuрпо ртшо
dovano 1,487 milijardi еша,
Бtо је 0,9] odsto manje u
odnosu па uporedni godiЗпјј period.
od tog iznosa ddavni
prihodi ЬШ su 1,362 miliјалIе i оni su manјј 1,36
odsto njego па kтaju 20]4.
godine, dok su prihodi
opStina ЬШ 125,3 mШona i
ЬЩeie rast па g0di5njem niУOlJ оо 4,24 odsto. РоУei:anа
је naplata prihoda оо akcizз, dok se manје поуса u
driavnu kasu sШо оо PDV-a
i poreza па dobit pravnib
lica.
od зkcizз је prihOOovano
170,1 milioпa Бtо је 8,8 odsto
ViSe nego па kraju 20]4. godine.kada је ostvareno 156,4
miliona. PDV-a је пaplaCeno
ukupno 457,1 milion i u 00-

razrr;e-

nl polJoprivrednlh PrOiZ1IOda u 2015. godini koju је

је иасај па inуезti
Шtот pravcu. ро-

veCana neizvjesnost u
Ьотој

spoчnotrgovinskој

рlaeenо).

Farmont М.Р. јег $и odustale оо <ie!ta U projektu
poddke podstJcanJu т
~ayanja,

kao I оо flrme
Вetoп grupa - PrJpovIt Jer u

Istom prolektu пlје dostaујla sredstva obezbjedenja.

se baviti

analizошј

predlaganjem
mjera za kontrolu
i

smanјепје

visineduga
уladз је шvојш predlog
sporazuma о raskidu ugoуот о koncesiji za gradnju
ma1e hidroelektrane па уо
dotoku Grlja kod Gusinja sa
koncesionarom
"Energie
ZOtter Баu GmbH & Со
KG-Judenburg" iz AuзtПје.
Rэzlо! za rask.id је to sto
koncesionar niје ni u dva
naknad.na roka rijeSio spor
sa mjeStanima koji su se
protivili gradnji elektrane.
Sporazumom о ras.kidu
predvideno је da koncesioпar ni уladз neee im.ati
medusobnih роtrзiivanја.
ma.M.-G.К.

do novembra 2015. god.ine
iznозе 350,6 miliona еша.
"Slovenacki kapitaJ је, jos
оо naјraniјш {azз tranzicije
i рпуаtizзсјје, prisutan u
Ьтојnim cmogorskim preduzeCima (Hit Montenegro,
N1.В, Тriglay osigшanје, SaRe osјguranје , Intereu-

уа

ropa,

Mercator,

Реаоl,

Sportina Group), 10ја ро-.

sluju u sektorima finansijskih i usluga osigшanја, turizma, trgovine i gradevi~
narstva. sa ueeseem оо 4,5
odsto u Шruрnim inуезti
сјјата slovenija se паЈзzi
па desetom mjestu liste
stranih investitora", пауео
је Мiјu!k.oујС. оо је роте

nuo i пajnoviju sloveпa&u
investiciju, Lipsku peCinu
па Cetinju, gdje је шо!еnо
1,1 mШоп еurз. В. ма.

OsvoJIte ЁП. plaG!Jutl
Мабtro
I Erste MasterCard kartlcama.
Vellka Еrпe nagradna Igral
WWW.~k.""
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