САОПШТЕЊЕ ЗА ЈАВНОСТ

Председник општине примио је данас власника фабрике воде у
Тометном Пољу
Председник општине Горњи Милановац Милисав Мирковић примио је данас
власника фабрике за флаширање воде у Тометном Пољу Радојка Милинковића.
Приликом састанка председник Мирковић је власника ове фабрике упознао са
својим најближим сарадницима, изразивши задовољство на виђењу и сарадњи,
разуверивши тиме јавност о лошим односима локалне самоуправе према овом будућем
привреднику који ће упослити мештане горњомилановачког краја.
У разговору, председник општине је упознао Милинковића о активностима у
Богданици где започиње са радом ова фабрика, а у делу унапређења инфраструктуре.
Kонкретно, о почетку радова на порушеном мосту и изгадњи локалног пута у овом крају
према Прањанима. На тему изградње овог пута, горњомилановачки председник ће
разговарати и са председником општине Пожега, с тиме што би ова суседна општина
изградила пут на другу страну Маљена - према Дивчибарама. Мирковић је рекао да је од
великог значаја упосленост мештана овог краја, а којих би било око четрдесет, како је сам
власник потврдио, тако да је у обавези локалне самоуправе да се свим привредницима
нашег краја помогне у свему што је у надлежности општине, а што је у последње време и
пракса у Општинској управи, рекао је Мирковић. Најпре, треба да се изврше припреме и
планови у овој години са обављеним разговорима свих важних чинилаца у
Министарствима и Републичком предузећу за путеве како би се пројектовала средста за
буџет у наредној години за изградњу пута, потврдио је председник Мирковић.
Власник фабрике воде се захвалио председнику на пријему, осврнувши се на
проблеме које имао од почетка градње фабрике вредности 1.5 милион долара, посебно на
дужину трајања прибављања регулационог плана и републичке водне дозволе, али да није
било проблема у сарадњи са општинским Урбанизмом, као што се шпекулисало по
медијима. Заправо, све што је ангажовани архитекта ове фабрике затражио од ове
општинске службе било је урађено по процедури и у законитом року, рекао је данс
Милинковић.
Поред локалног пута који би омогућио ефикаснији транспорт и дистрибуцију
производа, Милинковић је затражио и помоћ у пласману ове флаширане воде на подручју
општине Горњи Милановац, која се већ налази у појединим трговинским ланцима у
Србији.
Како је данас закључено учиниће се све што је потребно, и у скаду са
могућностима, како би се допринело обостраном интересу, али најпре у корист
привредника који чине најважнији ресуср горњомилановачке општине.
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