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EKONOMIJA 

SKUP~TINA RUDNIKA UGLJA MIJENJA ОDШКU 

Nece kredit, drzavi 
dug kroz reprogram 
lako fогmаlпо tek miјепјајu odluku, Rudпik је vec drzavi uplatio 
4,3 miliопа eura, od ukuрпоg duga od 13,4 miliопа PROJEKAT MOZE POMOCI BERANAMA 

G.МАLIШN 

O
dlUke о uslovima 
i naёinu izmj. 
renja obaveza Ru
dnika ивlја pre

та driavi ро osnovu ро
reza i doprinosa i refinan
siranju шјеlа оЬауеи pre
та Ьаnkаша, koju је 
skupstina akcionara tog 
preduzeea usvojila krajem 
pros]e Вodјпе, Ыее stavlje
па van snage па Skupstini 

уее рОСео da vrзса dug 
dd.avi uplativsi 30 odsto 
ширпов iznosa i dvije 
mjeseene rate, !to iznosi 
4,3 mШопа еша. 

Od.luka da poresld dug 
dd.avi i rеfшansiranје di
јеlа duga prema bankamа, 
reguliSu поviш kreditnim 
zadutenjem, donijeta је па 
sjednici skup§tine akcio
пата RUP-a 13. decembra 
2016. godine. 

Dvije sedшiсе kasnije 
Skupstina Cme Gore је ш-

vojila Шоп о reprogramu 
poreskog potraiivanja, ko
јев је шащо kabinet ЫY~B 
minist:ra tinansјја bib 
КonfeviCa. Nakon toga, 
uprava Rudnika је zatraiila 
da se uradi analiza РОУО
ljnosti otplate poreskog du
ва ро modelu novousvo
jenog Zakona. 

"Odbor direktora је 9. ја
nuara obavezao izvrЗni те
nadiment da рпЬау] 
miSljenje Мinistarstva fi
nansija, kojim. se defini§u 

PrOItU ВQdInu Z8YIiIU u PIUSU od 3,7 mRJOna eura: fb.IdnI( 

akcionara 4. oktobra. 
Iz pljevaljske kompanije 

"Ујјеstiша" su ројasnili da 
се to uraditi jer је analiz.a 
pokazala da novi zaJc:on о 
reprogramu poreskih ро
trativanja povoljniji nego 
otplata duga putem пе
ditnog zadutenje. 

Iako {оnna1nо tek mi
jenjaju od.luku, Rшlnik је 

S
.." vajcarska hotelska 

grup.a Movenpik 
zainteresovana је 
za hotele па сто

gorskom primorju, ali ta
kode i u sjevemom dijelu 
Сте Gore, Ьо i za gradnju 
novog hotela na podgo
riёkom aerodromu, nakon 
njegove rekonstrukciie i 
proSirenja kapaciteta, naја
ујо је iZVrSni direkt'or gru
рааје оllпе АаП. 

sa njim је u Cirihu raz~ 
govarao premijer Duiko 
МarkoviC koji је kзzaо da је 
Vlada spremna da stvori sve 
pretpostavke da шј renomi
тani hotelsk.i lanас ртО§јп 
poslovanје i па Cmu Goru. 

Savi је uрошао Marko
ујеа sa namjerom Мovеп
pika da uvrsti Cmu Goru u 
m.apu svojih turisti&ih 

15 6 HIUAOA EURA IZNOSI MJESEtNA 
RATA KOJU RUONIK UGUA 
PLACA KROZ REPROGRAM NA 
IME PORESKOG OUGA NAREONIH 

. РЕТ GODlNA. RUONIK ЈЕ ОО AV
GUSТA VEC UPLAТlO OVIJE REOOVNE RATE. OU2NICI KOJIMA 
ЈЕ PRIHVACEN REPROGRAM MORAJU REOOVNO PLACATI 
RAТE КАко BIIZВJEGlI PRINUONU NAPLATU. 

~VAJCARCI ZAINTERESOVANI ZA СБ 

Movenpik Ы gradio 
hotel па aerodromu 

destinacija, koja obuhvata 
24 dгZaye мјеш, sa bli.zu 
100 hotela pod brendom 
Movenpik. 

Savi је pOCetkom ауguзт 
u intervjuu "Vijest:i.ma" re~ 
Ьо da је Мјcarskэ. gru~ 

раоја zainteresovana da оо 
narednе sezone poCnе da 
posluje u Стој Gori, u во
kokotorskom zalivu. 

on је kзzaо da је kom
paniја zainteresovana za 
nekoliko рroјеЬш, odnos
по postojeCih hotela, koj
ima Ы upravljali. В. ма. 

uslovi i rokovi reprogram.a 
poreskog potraZivanja. 
Analize su pokazale da је 
reprogram kroz moguCno
sti koje nudi поу] zakon 
роуоlјniјј оо varijante kre
ditnog zaduienja, i dru§tvo 
је formalno podnijelo ш
tjev za тертоgraш. Мinis
tarstvo finansija i Poreska 
uprava su donijele rjeJenje 
kojim se uзvаја zahtjev za 
reprogram", оЬјasпШ su iz 
kompanije razloge za 
promjenu OOluke. 

Ukupan ротезю dug 
kompanije iznosi и,4 mi
liona еша. Iz uprave Ru
dnikа su naуеН da su re~ 
programom ртешеН оЬа
vezu da odam uplate 30 
odsto duga, odnosno oko 
~OO mПiоna еща а 08-
tatak оо oko 9,4 miliona u 

· 60 mјeseCnih таtз_ 
U naјуееој pljevaljskoj 

kompaniji kafu da је Ru
dnik ро osnovu poreskog 
duga do sada uplatio 
4.344.692 еша, odnosno 30 
odsto оо ukupno reprogra
miranog duga i dvije rate 
ёiје је uplata роёеlа оо 1. 
avgusta 2017. godine. 

Preostali iznos duga Ыее 
iz.miren u S8 mjeseCnib rз
ta koje јznозе oko 156.000 
еша. 

Rudnik uglja је pro§lu go
dinu zamio sa neto рто
fitom оо 3,7 mШоna еша. 
Коmрaniја iша akumuli
rani gubitak iz prethoonih 
gOOina оо 12,5 miliona eu
та. Ukupne kratkorOCne 
obaveze kompanije iznose 
27 miliona еша, а dugo
roёne 10,8 mШоna. 

za Jest mјeзeci оуе go
dine Rudnilr. је ostvario пе
to profit оо 93 hi1jade еша, 
dok је u iзtот periOOu 
proSle godine ima gubitak 
оо 2,2 mШоna еша. 

Potrebna поуа 
radna mjesta 
и Вегапаmа stopa nezaposlenosti cak 58 
odsto, sopstveni biznis је mole smanjiti 

P
okretanie sopзtvе
nog Ьizniза moglo 
Ы smanjiti visolш 
stopu nezaposle

nosti u 8еranama, ocijenio 
је рredБјednik OpStine Ве
ranе Dragos1av Ьш. 

"U 8етanаm.a је stopa ne
zaposlenosti ogromna, ёak 
58 odsto i tiше sam kзо 
predsjednik OpStine уеота 
razoёaran. Definitivno svi 
ијednо mоraшо uёiniti 
neSto konkretno 

obidemo sve crnogorske 
opStine sa posеЬnim foku
som па sjever, gdje сето 
na§im zainteresovanim ko
riзniciшa, nezaposlenim Н
cima, ponuditi posebne 
kreditne liniје, а u foku
siraeemo se najviJe па уј
soko§kolce, ипе i mlade. 
Веranе је za nas розеЬпо 
vai.nо јет prem.a podасјта 
6.300 Нса se nalazi ла еуј
denciji Zavoda za zapo§lja

па tom polju kako 
Ы se otvorila nova 
radna тјезш", те
kзо је SCekic па 
predstavljanju 
projekta pod nazi
уот ..$аnsа za ро
sao". 

уanје, оо ~ga је 
oko 340 visoko§ko
Јаса, dominantno 
mladih ljudi, i ро
sebna рafnја treba 
da bude posvееепа 
njima", kazao је 
Mustafic. 

Projekat 
"~и 

рояо" nиd' 
kredltl! I 

po(etn;clma 
on је dOOao da 

ротоо kreditne liniје koju 
realizuju u saradnji sa 
IRF-om, 7zl ima i sopstve
nu kreditnu liniju, sa ogra
niёеnim sredstvima, ali i 
povoljnim uslovima. 

Projekat su, u sandnji sa 
OpSt:i.nom 8еranе, predsta
vili zзуОО za zapos.ljavanje i 
Investiciono-razvojni 
fond. 
Rзт se о novoj kreditnoj 

liniјј za koju se mogu pri
јауја рОСеtniо i уее ostva
теni preduzetnici. Мini
ma1nј iznos kredita је pet, а 
maksimalni 15 hiljada eura, 
а posebne povoljnosti 00-
позе se па iene za koje је 
predvidena kaшatna stopa 
оо tri odsto. 

Direktor ZЗуооа za zз
poSljavanjesuljoMustafiC, 
naјаујо је da се u narednom 
periodu Ыа јо§ sliCn.i.h edu
kativnih prezentacija. 

,.planirali sшо da 

__ r-, ... ____ t.....,. 

Predsjednik OObora direk
tora IRF-a ZOran vu.kCevic, 
istakao је vafnost nefinan~ 
sijske poddke, koju ОУај 
fond pruia buducim koris
nicima. 
,.сщ пат је da ртото

уј§ешо neke nove Шstru
mente kada је u pitanju ро
ddka рreduzеt:IШtvu. То 
зе, рпје svega, odnosi na 
nefinansijsku podr§Jru koju 
је vaino obezbijediti koliko 
i finansije'", kзzaо је 
Vukёevic. Т. s. 
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