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ИНТЕРВЈУ: ПРЕДСЈЕДНИК УНИЈЕ ПОСЛОДАВАЦА ПРЕДРАГ МИТРОВИ!i 

у прве три године угаси се 
70 одсто нових предузеliа 

• Разлози за то су бројни и различити, узроковани лошим пословним одлукама привредника, а најчешће различитим врстама ограничења и 
бизнис баријера које постоје на национапном и локалном нивоу, оцијенио је Митровић 

Статистика говори да се 
ОД yкynHOГ броја новоосно-

8Э.1fЮ{ компанија 70 одстоуга
си у прве три године, казао је 

за ~ДaH~ предсједник Уније 
послодаваца (УПЦГ) Пред
раг Митровиh. 

- Разлози за то су бројни 

и различити, узроковаНИЛQ

шим пословним одлукама 

привредника, а најчешhе 

различитим врстама огра

ничења и бизнис баријера 
које постоје на национал

НОМ илокалном нивоу. УЦр

ној Гори. просјечномјесечно 

оптереhење за предУзеhе са 
једним запосленим износи 

око600еура - иуслучају да 
ОНО у ТОМ мјесецу није ост· 

варила промет. ЧИНИ ми се 

да то врло СЛИКОВИТО гово

ри о нивоу оптереhености 
пословаља који, као такви, 

на одређени начиндестиму

пишу и оснивање нових пре

дузеha - изјaJIИО је Митровиh 

oдroварајући на питање дали 

су послодавци у Црној Гори 
најоптереhенкји. 

- у цг је блокирано око 
18 хиљада рачуна преду
зеhа, што чини око 50 одсто 
реалне привреде. Са друге 
стране, велики проблем на 

који vnцг годинама указује 
је и неформална економија 

која учествује у распону од 
30 до 40 одсто У бруто до-

маЬем производу (БдП), 
што је алармантан податак. 
Иако је познато да свако 
смањење пореза и доприноса 

увећава буџетске приходе, а 
смањујесивуекономију,ЦГ 

још увијек није пронашла из"
лаз из овог проблема. Прак

са је показала да борба про
тив неформалне економије 

и њених узрочника требада 
стимулишеоне којиспадају 

ууредне платнше пореских 

и других обавеза, ида почи

ва иапореској дисциплини и 

добровољном нзвршавањуза
конскихобавеза. Уовомтре
кутку, општи јеутисакда ре
ализоване мјере по питању 

борбе против неформал

не економије нису вођене у 

правом смјеру. Зато коначно 

треба уважити дуго година 

заговаран предлог УПЦГ по 
којем овај проблем првен

ствекотреба рјешавати ши

рењем круга пореских обвез

ника. Све дотада не можесе 

очекивати смањење нелегал

ног пословања јер ће они који 

се тренутно налазе насивом 

тржишту ту и остати, а као 

такви бити привилеговани 

у односу на предузеhа која 
су регистрована и послу јуу 

складу са законском регула

тивом - појаснио је Митра

виh. 
.КаЈ(О бисте оцијеии.n:и 

Привреда не може издржати 
нова пореска оптере8ења 
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ПOCJlОJlВМ: амбијеиту Цриој 

Гори? Које r:y .цобре а које 
1Iоmестраие? 

- Уз похвале на рачун еви
дентиих позитивних пома

ка претходних година, ипак 

морам констатовати да стање 

у привреди још није добро. 
То показује пракса домаћих 
привредника и бројне пре

преке које су још присутне 

и отежа8Зју редовно функ

ционисање npeдузећа - на
рочито оних из категорије 
малих и средљих. Постојеће 

баријере. у првом реду, пре

ПОЗflају се кроз масивпу, 

скупу и flеефикасну јавну 

администрацију на нацио

налном и локалном иивоу. 

као и превелику јавну по1'
рошњу. 3абрињава и комен

тар који чујемоукомуника

цији са нашим чланством о 

УНКЈА ПОСПОДАВАЦА О ПРИМЈЕНК ЗАКОНА О ФКСКАЛКЗАЦКЈК 

Потребно да се испуне сви услови 
ПредСТЗIIник Уније посло

даваца (УПЦГ) ФМJIИП JIaзo-. 

виh казао је"да ће та асоција
ција инсистнратн да примјена 
Закона офискалнзацијиу про

метупроизводаиycnугапочне 

тек када сестворесви неопход

ни услови за њеroво фУЈПщио
нисаље безсметњи. 

Лазовиhјека.заодазасада 
нијесу донесени кључни под

законски акти неопходни за 

примјену Закона о фискали

зацији без сметњи, као и да 
је у току тендер за софтвер

еко рјешење, што је основна 

претпоставка за љегово спро· 

вођење. 

- Видјеhемоунаредном пе-

фК1lJШ Лазовиh 

риоду колико ће времеНа бити 
потребно за то_ Оно што јеси

гурно и што hемо заступати 

јесте да тај закои може почетн 

дасе примјењује када ми као 

држава, а онда и послодавци 

буду спремни за то у технич

ко-правном и сваком другом 

смислу - рекао је Лазовиh за 
агенцију Мина бизнис. 

Додао је да је прошлу годи

ну обиљежило усвајање 3ако
нао фискализацијиу проме

ту производа и услуга, чија је 

примјена одnожена до 1. јану· 
ара наредне године. Лаэовиh 

је подсјетио да је од усвајања 
закона, у августу, утисак био 

да нема довољно времена да 

се обеэбиједи његова адекват
на примјена од почетка ове го
дине, како је било планирано. 

вn.o. 
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томе д~ је свакој малој фир
ми практично потребан по 

један адвокат који hе се ба
вити само праhењем регула
тиве (због честих промјена), 

азаткм ињенимтумачењем. 

• В1Iада иehе да см.ав.и 

оптереhен.е ва зараде, под 

изroвором ,ца he им се таЈСО 
смаљити ПРМIОДМ. да JIИ 

heтe и у иаре.џој roДJПIИ 
JlИсиcrмpaтииаСМ'8в.:юрљу 

порескorоптереЬељаIlOC.llO" 
_? 

- Наравно. Као и до сада, 

пореска оптереheња послода

ваца, а посебно оптереhења 
назараде,биhе питаља који

ма ћесе упцг интензивно ба

вити и у наредном периоду. 

Издвајањаза порезе и допри

носе на зарадеу нашој земљи 

су изузетно висока и пред

стављају заиста велики тро

шакза послодавце. Примјера 
ради. на lOOeypa које испла
ти запосленом, послодавац 

, 

'
Примјера 
ради,иа1О0 
еуракоје 
исплатизам 

посленом, 

послодавац 

имадодатм 

них БВ еура разних 

дажбина 

имадодатннх 68еура разних 
дажбина. Такође, тре6апод

сјетити и да је Црна Гора једи
на земља уperиону и једна од 
ријетких у односу на земље 
ЕУ. која нема ни један једИflИ 

еуро од зараде који нијеопо

реэи8. Иахоје УПЦГ предла

гала увођење неопорезивог 

дијела зараде, то још није 
прихваhено. . 

Мала и средња предузеhа 
суэдрави дио привреде, што 

значи да њиховаодржиВQCТ 

не смије бити доведена у 
питање. Нажалост. свједо
ци смо да се, ранијих годи

на проблем fleAocтana јав
них прихода честорјешавао 

повеhањем постојећих или 
увођењем нових пореских 
стопа, urroуЦГвише несмије 

бити пракса. 
д.М. 

КЗ УДРУЖЕЊА БАНАКА ПОДРЖАВАЈУ ЦЕНТРАЛНУ БАНКУ 

Нема разлога за за инутост 
Генерални секретар Уд

ружења банака (УБЦГ) Бра

ТМC1lU ПејаЈ(ОВиЬ казао је да 

ПОдРжавају активности цен
тралне банке (ЦБЦГ) у циљу 

јачаља стабилности укупног 

банкарског система. Пејако

вић је истакао да нема разло
га за забринутост када је у пи

тањуодлука о ограничавању 

давања готовинских кредита. 

- Било је миwљења да he 
бити негативних одраза иа 
потрошњу, али не видим раз

лог за забринутост, јер постоје 

алтернативни производи бана
ка. Раэлиqитостје величине 11 
тржишни фокус банакаусис

тему, гдје се сугестијама према 

Братнслав п.ј.,,,," •• 
регулатору трудимо да олти

мизујемоуслове у домену мо
гуЬег - рекао је Пејаковиh за 
агенцију Мина бизиис. 

Додао је да је ЦБЦГ одлучи

ладаодјануаранадви)егодине 
огранкчидавањеготовинских 

кредита кроз тражење колате-

ралаза рочност преко осам го

дина, јер јеаналиэом кредит
неактивностибанакаутврђен 
интензиван раст ГО1'Овинских 

ненамјенских зајмова одобре

них грађанима. 
Мјерама је, како је објаснио 

Пејаковиh,дефинисано да бан
ка грађанину може да одобри 
roroвинскикредитсарокомот

плате дужим од осам година 

само ако је он у потпуности 
обеэбијеђенхипотекомна не

покретностима, фндуцијом, 

залогом на покретним ства

рима , финансијским инстру

ментима који се признају I<ao 
финансијски 1<000атерзл или га
ранцијом. Вп.О. 


