д"

u субота,

26.

март2016.
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ЕКОНОМИЈА

ОПОЗИЦИЈА СМАТРА ДА У ОВОЈ ГОДИНИ НЕ ТРЕБА ПРИВАТИЗОВАТИ НИЈЕДНУ ДРЖАВНУ КОМПАНИЈУ

С

авјет З8 ПРИ8ВТИЗВ
цију j~ пла нира о да
у

ОВОЈ

ГОДИНИ

про-

да акuије у седам ДРЖ8ВIIИХ
Ilредузсhа. У ОПОЗlщији, мс
ђутим, сматрају да се тај 11JI811
IIсћс реализовати, ОДНОСНО да
ћс иста прсдуэсћа 11 nOI"OAII-

'Iе бити у птт)' за привати
зацију, јер

hc

се TClt11«)

заинтересоваНl1

Ilahll

ИIIВССТИТОР

за куповину фирми које 110-

слују са '),БИЦИМ8. ПnВНИРll8
је IIРllвзтизација Монтенегро-.
срnаЈllза, БУДВВIIСКС и Уnцињ
екс ривијсрс, Луке И Маринс
Бар, МОlIтскарга 11 ИllСТИоута
за ЦРНУ МСТВ.1Iургију.
СаМQСТ8ЈIIIИ
послаllИ\(
Младеll БојаllИti је казао да
је јеДИlIl1 118ЧИIL да се неко

озбиљно заинтсресује за при
ватизаЩlју седам предузсћа
I1РСУЗим8IЬС IЬИХОВИХ дугова

од стране IIРЖавс.

Не вјерујем да ћс се Влада
на 1'0 ОД1IУЧИТН У текућој из
борној I'ОДИIIИ, тако да очеку
јем да се исте компаније нађу
и у плану приватизације за

-

Зауставити продају
предузећа ДО избора
• Све приватизације би требало стопирати до наредних избора, како би се спасило то што је остало од при
вреде. Све приватизације које је власт спровела биле су пљачкашке и лоповске, рекао је Вучинић
llaредну I"ОДННУ. Нвжалост, са
још всћим дуговимв И ИСТОМ
рукооодећом структуром оцијеllИО је БојВllиh за ,Двн".
Дубоко је убијеђСl1 да пита
ЊС маСlIIlШТва није преСУДНО
за ycnjelllllOCТ пословања при

Корист имали појединци
Вучинмћ је казао да су приватизације које су се реализовале
одра1)ене по принципу .приватизовати по сваку ЦИЈену".

вреДllОГ друштва.

-

предcraeници власти ноји су )'Чf!CТJ!овали У приватмзацијама и
ноји DJ нрознорynтмвне радње за себе стеlU1И материјалну ио

ОДГОВОРIIОСТ И способ

ност и.лаСll и ка да одабсрс ме

рист ~ ИCТCIнао је , 8учин ....l'i.

кватну управљз.'IКУ CТPYК'I)'py

је кључ успјеха компаније. С
обзиром I lа чињеllИЦУ да акту

ВУЧИ IIИI't .

елна власт не сноси никакву

011 је

одговорност за лоше псрфор
МRlIСС државншt компанија,

IlНjC реално очекиаати да ће
промијСШI ТИ своју досада

110-

шњу наопаку кадро в ску

литику - lIавео је Бојанић.
Предсједни к СКУПШТИl lске

Комисије за КОIIТРОЈIУ посту
пака

ПРIIВ8тизације

ЈВIIКО

јење,

1<80 што је Иll cnrryr "Сн

ОЦИЈеll ИО да се у овој
['ОДини приватизују прсду

мо Мнnошевић", ч ија продаја

зећа која нијесу Сl1ремиа за

ГJlcд циј еле јВВIIOСТИ. Примјер
кal«) је ова власт сп роводила
tlривзтизациј е је и MapНlla

приватизацију, јер се IlалRЗе
у огромним губицима.
- Јасно је да ни ко неће доћи
да покрива губитке и спасава
прсдузећа од банкрага

-

кон

статовао је ВУЧИllић.
Према љеroпим ријсчима,

прсдстаsљa лопоВЈ1УК lIаочи

Бар, која је продата летОllекој
ф нрми чији је влаСllИК ззвр
ШIIO у затвору. Тма је уговор
1I био раскинуг, а сада се Ма·
рИllа Бар поново приватизује,

ВУ'lИl lиh (ДФ) је истакао да

постоји MoryhllOCТ И да сс та

иако може УС[lјеШIIО да ради

би све rlриватизације требало

ДРЖЗНI!З предузсћа нзмјерно
уводе у губнтке да би се 060-

-

рила цијеllа и уз КОРУ[ГГИВllе

Ilе треба приватизовати.

етоrlИрant до нарСДflИХ IIЗбо
ра,

Вучиннl'I

Држави м граћанима приватизације су донијеле само

-

огромну штету. Држави тако што је остала без имовине, а гра
flанима таио што су остајали без посла. Једину норма имали су

Kal(O

би ее спаСИJlО то што

рекао је Вучинић 11 додао да
Инcnrryr Иl1lJlО и МаРИIlУ Бар

-

Зашто би ее продаllала

је остало од привреде .
- То из Р8ЗЈЈоra што су се
све приватизаlLије које је ВJlacт

суму.

спровсла IlоказWIС као lIљач

нредузећа која МОЈУ добро да

прсдузсhа која могу да донесу
добро држаВIЈ и људима која
радс у тим nредузсћима - пи

кашкс ЈI лоповске

ПОС11ују, а продају се у бесци-

тао је Вучиниh.

-

радље продала за врло малу

IIзјавио је

Са друге страве имамо

-

Бојанић

Члаll Савјета за [1рИв.атиза·
цију Бранко 8ујовић јуче је,
како је казао, имао доста оба

за ову годину.

всза н није био у tlРИJIИЦИ да
I'ОВОРИ о 1111811У IIриватизације

лајнз, док најбоље послује

Највећн 1'У6иташ од ових
Jlрецузеhа је МОНТСllсгроер
БУДВ3llска РИВllјера.

Д,М

СПОЉНОТРГОВИНСКА РАЗМЈЕНА НЕ ПРЕСТАЈЕ ДА ОПАДА

Извоз

5,5

пута мањи ОД увоза

Укуш[в CIlOЉHoтpгoaНlICKB

на ПО)l;РИВСI[оет у истом пери

су од

раз~IЈеlШ Црне Горе у IЈРва ДI:Ш
мјсссца ове ГО..;Џ1llС ИЗНОСllЛа је
253,6 MIIJIИOI!;J. сура, IIIТО ука

оду IIpeтxOJtHe ['ОДIIIIС, )I;:ща је

ЧИllе друмска ВОЗIIЛО у износу

зује на [Iад ОД
су

ШI I[СI'И

1,2 одсто у одно

период IIРСТХОДНС

Јuдине, IЮЮiзују IlреЛИМИШlР
ни НО/tаlЩ Монстата.

- Извезено је робе у вријед
I!OCTII од 38,6 милиона еура,
IIrro је маlbС за 2].6 одсто у од
носу I[а IICТlI период претход

не I'ОДИllе, а УВСЗСilО за 215 MIIIII1(ЈЈШ сура, IЈПО јс Вllше зв 3,6
одсто у односу на исти нериод

[[peTXOДII<~ I'()Дlllle. Покриве
IiОСТ увоза извозом IIЗllOСИ1Ја

је

18 одсто

и мања је у односу

IIЗl!Осила

23,7

одсто

су IIЗ Монстата.
Увоз је, даклс,
веhи од извоза.

lIаllСЈЩ

од

48,2

милиона сура,

)l;ojll

13,4 MIIJIHOIIII и cnеКТР IЈчне
11 8.lIapaТl[ у ИЗIIОСУ од

маШШIС

6110 5,5

IЈУПI

9,6

М111111011:!

Главни СПОЉllотрroВllНСI(Н

у структури извоза llaјаи

Л8pтtlер у увозу 11 ИЗ800У бllла

I11С су бllJllI '!аСТУllљени про

је Србија, у

ИЗВОДII СВРСТ81!И 110 мзтеРltја-

робу врllјеДIlУ

)l;ojy СМО ИЗIIСЗJ1li
10,7 МИЛ llOна, а

11У- cet.;ТOp 6 у IIЗносу од 13,4
М!IJ[IIОI!а. ЊеЈ" ЧIIIIС обојени

ЈIIIОllа. У Њемачку смо I!ЗВCЗJIII

металll са 8,9 МlIлиона и гво
жђе 11 ЧCnIIК са тpll 11 110 ми-

бе, а УВСЗJlИ

УВСЗЈIII робу sриједну

48,5 "111-

2,8 МИlJIIона сура ВРllјСДllе ро
18 милиона.

11110118.

СПОЉlIотрГОВИНСl(а размје-

Када је у питаљу увоз, Ilај
више су БИЛI! заС1)'ПЉСIIl1 про
ИЗВОДИ cel\ТOpa 7 - маЦIl1Не и
"рајlСlIортна ypeQajl1 у ИЗIIО-

била јс lIајвећа са ЛOТnII
сющама ЦЕФТА Сl10разума I[
EBPOIIC)l;OM Уltијом.
Д.М

113

РЕАГОВАЊЕ ИНВЕСТИЦИОНО -РАЗВОЈНОГ ФОНдА

Кредити пласирани по
економским условима
и IlseCTIlU ИОII о-раз вој 1111
·фои.l1 Црнс Горе ад кредите
fщасира IIСICЉУЧI[8Q 110 СlCOиом
СКИМ критеРllјУМilма у заКОН

ски предоиђеаим процедурама,
тзm да ШIСOIlyтtlо НИЈе

да

Helo.'O добиЈС

MOryhC

ttреДит ло било

ком ДРУI'UМ основу, IlaВOДlI се

у реагокању I.fРФ-а Harexcт
објаал.СII у IIcтaK ПОД Ila:rnВOM
.,Поповићу за ГI:lpK још два 10111-

Хиљаду IIЛУС грађаllll еу п~
даЈlII 5)2 аЈUlИ)l;вције за до
бијзње стамбсllОЈ' 1o.1ЮД.lIТ8 за
I'У[IОВllIIУ

је

111

стана,

eaOI1UITeltO

МИНIIC:тарства ОДРЖИВОI'

развоја,

У 1I0нсдјсљак су преда

Ј.....;..._

11 П3Р)l;.
- Ilрt:Дузеhе ЦаРИl\е доо је
2015. roДilll1l 6ило lIа бllје

у
лој JlIIС111 пореС)l;ИЈС. оБIlСЗIIНКО,
што щаЧl1 да уредно IIЗМllрујс
еu.oје lIорезс и ДOllpllНoec, а о

лиона".У саОПШ'гењу [11ll1Je да у
Херцег Ilовом дуго није улага-

eKOIIOMCKO-фШ!аllенјСКI1М

110-

казатсљима свако се можс

1111-

110 у изградњу иових објеката и

формжати I[а осиову 61ШВl[са
КOfIII се налазе lIа сзјту ПоресЈ(С

да Херцег Нов" каОТУРIIC'ГiIЧк:а
деСТИll8ција всћ ДУЖII I[Ю го

ДИllа заостај~ у СМI1СЈIУ смје
uпaјllИХ капацитета за ОСraJlИМ
!.'Радоаима Ilа Ilриморју. Ш'Ф
ЈС како knжу, подржао изград
њу ВИШС мањих

x01'tl1a.

аНЈ1 н

ДJt.I. RCJlика jQ() цпо су Пan"lОН

ПРВА СЕДМИЦА ПРОЈЕКТА'
у првој сеДМИltи нројекта

беј

Предате

.000

532

те З8З пријаве, уторак

ynpabe-НВJiОДИ се у рсаговању.

-

Они су 3аКЈIoУЧItl111 да нијесу

",ше КОlllrrатзцијс да било tIЮ

је ПflCдУЈСће добија кpcдIlтe но
било којем крIПCРИЈУМУ, OCIIM

110

C:lWuomcko-финаllСllјСКIIЧ

уСЛО!lllма.

PRдVI

MODEL ZA PRAУЕ
PROFESIONALCE
Od-eks.peroto ю eksperte, Posjetite rЦ:prodojni
soЮn ј l.otrafite model premo Vo~im роПеЬоIТ)O.

М.М

ПЛУС
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апликације

59,

ЛllJIIIК<lIЏlјс се предају у

сриједу 49, докје у 'ютвртак
н [!етак прсдато 20, односно
2 Ј ЩЩНК'ЩИЈа IIBUCl\CIIO је у

девст градова. ЈОВIIИ r[ОЗi[В за

eaOlltuТCIbY,

стана.

rpal}UJle ht: трајЭТll1l0 21. 311РIl
ла. Преко пројекта се нуде 753
Д.М.

bob>oldtLroo VТOIb, з~ IQYofni p<osIOf 1А.8mЗ
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