Саопштење за јавност

Италијански инвеститори заинтересовани да
улажу у општину Горњи Милановац
Потенцијални инвеститори из Италије AGRIMEC 3 ‐ Commercio macchine agricole ed
industriali који се баве производњом помоћних пољопривредних машина, обавили су
данас информативни разговор са председником општине Милисавом Мирковићем о
могућностима инвестирања на територији општине Горњи Милановац.
Њихово опште и инфраструктурно интересовање било је везано за градњу фабрике,
конкретно у прањанском крају, с обзиром да је један од коопераната овој италијанској
фирми наш земљак Милољуб Несторовић управо пореклом из тог краја, а који се тренутно
у Италији бави прерадом индустрисјког и медицинског отпада и који је овој фирми
препоручио горњомилановачку општину као добру стратешку позицију са вредном
радном снагом и одговорним и поузданим руководиоцима у локалној самоуправи.
У посредовању за ову италијанску фирму учествовао је и Бранислав Лукић,
генерални директор Центра за примењени консалтинг из Београда, ангажован на
реализацији овог посла у Србији испред ове италијанске фирме. Он је рекао да је су ово
први разговори са циљем међусобног упознавања, обиласком терена и сагледавањем
могућности за пословање ове фирме која би у почетку била мањег капацитета и
упошљавала двадесетак особа.
На то је председник Мирковић рекао да све што што је у надлежности општине
Горњи Милановац, а тиче се интереса почетка пословања и инвестирања ове фирме у
нашу општину биће стручно реализовано, и у што краћем року. Битно је да ви дефинишете
оно што желите и да је у складу законским прописима, а наше службе ће припремити и
одрадите све неопходно како би брже и ефикасније били започети пословни планови
италијанских инвеститора, рекао је председник Мирковић. Додавши, да је
горњомилановачкој општини у интересу већа упосленост грађанаства, тако да нам је свако
ново радно место од велике важности.
Један од разлога интересовања за инвестирање у Србију су и мање царинске стопе,
које Србија има према Русији, а на чијим тржиштима успешно послују, у односу на исте
царинске прописе када се извози из Италије, рекао је представник ове фирме Борасо
Дино. Док опредељење да локација нове фабрике ове компаније буде на територији
општине Горњи Милановац су разне добре препоруке, као и јака и развијена постојећа
индустрија.
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