АМБАСАДОР КАНАДЕ У СРБИЈИ ПОСЕТИО ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ

Подстицај рударства у Србији
Општина Горњи Милановац је добар пример како се
ради у рударству сопственим српским снагама
На иницијативу Националне
алијансе за локални економски
развој (НАЛЕД), односно председника ИО НАЛЕД-а Дарка Вукобратовића и директора фирме
„Контанго", а поводом реализације пројекта „Рударство: Промовисање економског управљања и
развоја за демократску транзицију у Србији", амбасадор Канаде
у Србији Роман Вашчук, 26. фебруара, посетио је Горњи Милановац. Наиме, Национална алијанса у сарадњи са консултантском
кућом Вгеакгћгоидћ уз финансијску подршку Канада фонда спроводи овај пројекат, који је
усмерен на развој рударства,
закона и прописа у складу са најбољом међународном праксом.
Једна од општина која је укључена као партнер НАЛЕД-а је и
наша. Амбасадора је најпре примио председник општине Горњи
Милановац Милисав Мирковић са
сарадницима и упознао га са личном картом општине, од територијалне величине, преко истори-

свих „играча" морају се урачунати
и уклопити у неку општу стратегију. Општина Горњи Милановац
је добар пример како се већ ради

-

Дарко Вукобратовић,

у овој области сопственим српским снагама. али и за прерађивачку индустрију метала истакао
је Вашчук.
По речима председника опш-

тине Милисава Мирковића, општина ће понудити
искуства
успешног рада Рудника и флотације „Рудник" и то пренети на

-

-

мета, да се не повећавају зато
што би нас њихово даље повећање додатно учинило неконкурентним у односу на земље
региона које све имају мање накнаде за коришћење минералних
сировина од Србије. Тренутно у
нашем случају накнада износи
пет посто у односу на укупан приход од продаје концентрата

директор фирме „Контанго"

Свакако да речи хвале
изречене од амбасадора пријају.
Ми сами не умемо да се хвалимо.
На радном састанку одржаном након пријема, пројекат је представио представник консултантске куће Вгеак!ћгоидћ Вилијам
Инфанте, док је о законским прописима у овој области говорила
Ана Кнежевић Бојовић, координатор НАЛЕД-а за регулаторну

-
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плаћују од профита, а не од
промета рударских компанија, а
пошто се већ наплаћују од про-

закључиојеон.

друге.

Амбасадор Канаде у Србци
Роман Вашчук
јског, привредног, културног до
спортског развоја.
У питању је пројекат у вредности од око 20.000 канадских
долара. Циљ му је подстицање
развоја стратегије и сарадње
између српске рударске привреде, приватне и државне, страних
инвеститора, а у Србији су то
углавном канадске фирме и
општина њих око 20 до 30, где
се обављају рударски радови или
истраживања. Све то је развојна
шанса за Србију, али интереси

Рудник и флотација „Рудник", а
који је у власништву компаније
„Контанго".
Од првог тренутка нашег
доласка овде, а томе има већ
десет година, имамо добру сарадњу са општином. Када би све
општине у Србији биле као она,
рударство не би било само потенцијал Републике, већ респекти-

реформу.

-

Поновио бих још једном да
је општина Горњи Милановац добар пример како се у овој области
већ ради сопственом српском
снагом, али и за прерађивачку
индустрију метала. То је директан
индиректан циклус који је циљ
свих оних који раде у Србији у
овом сектору или на његовом
развоју додао је Роман Вашчук.
Како је истакао Дарко Вукобратовић, изузетно је почаствован
што се презентација економског
потенцијала рударства у Србији
одржава баш у Горњем Милановцу, на чијој територији послује
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Випијам Инфанте, консулта-

нтска кућа ВгеаМћгоидћ
вна грана која би доносила много
више и утицала на бруто-друштвени производ Србије него што
утиче у овом тренутку. Сада
рударство утиче са неких око два
одсто у укупном друштвеном производу Србије. Процена је да тај
проценат може да расте до десет
одсто, те да је рударство један од
потенцијала који је недовољно
искоришћен. Свакако да у том
домену Србија има шансу коју са
повећањем прерађивачких капацитета треба да искористи. У томе је изузетно важна сарадња са
локалним самоуправама на којима се налазе потенцијална налазишта, односно рудници додао
је Вукобратовић.
Пошто рударство има традицију у Србији и могућности даљег
развоја, по мишљењу Вукобратовића, потребноје привући како
стране, тако и домаће инвеститоре, а што зависи од неких ствари које држава треба да уради.
Ту пре свега мислим на
законску регулативу, смањење
бирократије и процеса за добијање дозволе и политике пореза и
накнада које држава наплаћује од
овог сектора привреде. Мисезалажемо за то да се накнаде на-
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Ана Кнежевић БоЈОвић,
НАЛЕД-а

координатор

Овом приликом амбасадор
Роман Вашчук и шеф одељења
за политичка и економска питања
и односе са медијима у амбасади
Канаде Владан Миладиновић, посетили су компанију „Металац" и
Рудник и флотацију „Рудник".
С. Марјановић Ровинац

