НАЦИОНАЛНА АЛИЈАНСА ЗА ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ НАСТАВЉА РАСПРАВУ

ЗАКОНОМ ДО ВИШЕ РУДЕ

Предузеће мора да ирибави 150 иаиира за одобрење ексилоашације
-

НДЈСКУПЉД РЕНТД

ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ
У
укупном производу СрбиЈе, рударство сада учествује са свега два одсто, а могло би и са десет одсто! И
то не само повећањем капацитета, него и извозом

ПОВЕЋАЊЕ рударске ренте негативно утиче на пословање свих
рудника у Србији.
Србија је најскупља у региону
по тим рентама, оне угрожавају рад рудника, прете њиховим
гашењем и одбијањем инвеститора од берзи. У развијеним
земљама, ренте су много мање, а већина тог новца остаје
локалним заједницама. Ове
ренте се и у Србији морају наплаћивати од оствареног профита рудника, а не паушално
сагласни су НАЛЕД, Фонд "Канада", амбасадор Вашчук и Вуко-

-

финалних, софистицира-

них производа уместо сировина и полуфабриката.
Али, Србији зато требају
нови, ефикаснији закони о
рударству, који ће подстицати нова истраживања и
експлоатацију, отварати
нова радна места а не спутавати рударство уверава
Дарко Вукобратовић, власник Рудника олова и цинка "Рудник".
Вукобратовић је и председник Извршног одбора
Националне алијансе за
локални економски развој (НАЛЕД) која се фи-

-

-

ТРДЖЕ ОКРУГЛИ

братовић.

РУДНИК Дарко Вукобратовић

дефинисати законе о учешћу приватног сектора у
тој привредној грани, као
и законе о одговорном

сто сд влддом

НАЛЕД и Фонд "Канада" упорно траже да се организује округли
сто, на којем би са представницима Владе Србије, министрима надлежним за природне ресурсе и развој локалних заједница, размотрили све предности другачијих закона везаних за ту браншу.

нансира и из касе Фонда
"Канада".

Овај фонд настоји да
унапређује развој многих
места у Србији. И ми же-

лимо да се из њихових
фабрика извозе коначни
производи, нарочито рударски. За то је потребно

понашању тих компанија
према локалним заједницама. Влада Србије је коначно почела да слуша
гласове овог ресора. Али,
терет бирократије у Србији још је претежак.
Свако рударско предузеће мора да направи нај-

мање 150 папиролошких
"корака" за одобрење нових експлоатација и отва-

рање нових радних места.
Нови Закон о рударству
требало би да подстиче
геолошка истраживања, а
потребан је и нови порески систем за сектор русагласни су
дарства
представници Фонда "Ка-

нада".

Пројект тог фонда о финансирању развоја локалних заједница посредством НАЛЕД-а оживео је
јесенас, а један од главних
његових креатора је Роман
Вашчук, амбасадор Канаде
у Београду.
Иницирали смо тај
пројект, јер нисмо видели

-

раст у српској привреди.

Радимо га са 11 канадских

компанија, од којих се неке баве истраживањем
природних ресурса. У Србији треба стварати бољи
пословни амбијент за привреднике, услове за инострана улагања регулисати
по узорима најразвијенијих земаља сматра амбасадор Вашчук.
Вукобратовић потврђује,
да нико у свету боље од Канаде није законски и профитно уредио рударство
као привредну грану, и да

-

нико боље од канадских
стручњака не види изузетну шансу Србије кроз развој, а не спутавање те гране. ■
М. БОШЊАК

