МИНИСТАР БАЧЕВИЋ ПОСЕТИО НАШУ ОПШТИНУ

Велики пројекти су шанса за Србију
Оно што се догађа у општини Горњи Милановац је на част и понос, јер је једна од најуспешнијих у Србији и кад је у
питању степен економског развоја и број запослених у односу на укупан број становника, а евидентан је и значајан
број развојних планова. То не значи да немате право на помоћ од државе, јер је посао Владе да се нађе на услузи
локалним самоуправама, рекао је Милан Бачевић
вањима су све веће. За те намене ди на то да новца никада ниЈе доМинистар природних ресуиз буџета су издвојена значајна вољно, да потребе стално расту,
рса, рударства и просторног пласредства. Добру сарадњу имамо а да би оне могле да се реалинирања Милан Бачевић са својим
са многим домаћим, али и ино- зују, потребна су радна места.
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држава је спремна да понуди и
контролни пакет акција инвеститорима који желе да улажу у појенајавио је
дине пројекте
министар Бачевић и поручио да
је Србија пропустила много возова у овој области и да је ово качење на задњи вагон.
Бачевић је, такође, истакао
да се противи одношењу природних ресурса из Србије и да се
залаже за њихову прераду код
нас и долазак нових технологија.
Он је оценио да је компанија „Контанго" у експанзији која много
улаже у нову опрему, заштиту рудара на раду, као и у друштвено
одговорне пројекте.
Генерални директор Рудника
и флотације „Рудник" Ацо Илић је
истакао да је претходна посета
ресорног министра општини и
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предузећу била 2005. године, те
да је ова утолико значајнија уз напомену да „Рудник" и општина
имају одличну сарадњу. Истовремено је апеловао за помоћ државе у решавању питања снабдевања водом варошице Рудник,
јер је „у 21. веку потребно да
макар сви људи имају воду за
пиће".

Бачевић у Коштунићима
Приликом посете милановачке општине, делегација Министарства обишла је Коштуниће и фабрику здраве хране „Граб",
у којој се врши прерада воћа у сокове, џемове и ракије. Готови
производи ове фабрике се пласирају углавном на тржишта
Анголе, Аустралије и Уједињених Арапских Емирата. С тим у
вези, Јован Чековић, директор предузећа „Јомил", у чијем саставу функционише фабрика „Граб" и еко-село Коштунићи, указао је министру на неопходност веће помоћи Владе Србије
приватним предузећима на иностраним тржиштима.
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