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Од око 200 предлога како отклонити
административне препреке за пословање,
објављених у НАЛЕД-овим публикацијама,
је позитивно решена
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У циљу наставка активности
везаних за успостављање повољнијег привредног амбијента на
локалу, минуле седмице одржан
је састанак представника Наци-

на дужност руководства
општине, реформа Општинске
управе и формирање Канцеларије за локални економски развој,
која је замишљена као сервис за
привреднике и њихова веза са
локалном самоуправом, а све са
циљем да им се олакша пословање.
Циљ локалне самоуправе је
да буде активан учесник у креирању свих законских решења која
се тичу локалне самоуправе и
привреде и због тога је овај
састанак организован, како бисмо
чули какве су замерке привредника на законе који су на снази
и како то можемо поправити и
омогућити бољи лривредни амбијент за пословање - оценио је
пању
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Са састанка у Старом

оналне алијансе за локални економски развој (НАЛЕД), представника општине и локалних
привредника. НАЛЕД је удружење компанија, општина и

суду

орг анизација цивилног друштва
које заједно раде на стварању
бољих услова за живот и рад у
Србији. Према речима лредседника Управног одбора НАЛЕД-а

и директора компаније „ботех"
Горана Ковачевића, један од начина уклањања административних препрека за пословање је
усаглашавање европских са националним законима.
У ЕУ просечна плата износи 2.000 евра, док је у Србији она
знатно мања, 370 евра, тако да се
тешко могу применити иста правила тамо и овде. Морамо прилагодити наше прописе са прописима ЕУ, корак по корак, како не бисмо оптеретили нашу привреду
превеликим наметима. Овакви
скупови су нам значајни како бисмо чули који су проблеми са којима се привредници суочавају на
локалном нивоу нагласио је он.
Председник општине Дејан
Ковачевић истакао је да су прве
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Пословање предузећа „Контанго". у чијем окриљу се налази
Рудник и флотација „Рудник" и
које је за сада једини представник
милановачке привреде у овој
алијанси, један је од примера
како утицати на законска решења
пре њиховог коначног усвајања,
али и како отклонити административне препреке које су кочница
развоју привреде у земљи. Дарко
Вукобратовић, члан Извршног
одбора НАЛЕД-а и директор
„Контанга" каже да је управо
усклађивање Закона о рударству
са потребама овдашње привреде
остварено кроз НАЛЕД.
Ту је и много других ствари
на које се може утицати од парафискалних намета, преко административних процедура које
компликују пословање, преко
других прописа и закона који нису
усмерени на олакшавање пословања објаснио је Вукобратовић.
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