
 

 

Бизнис-средба  во Регионалната комора со седиште во Кичево со Трговското аташе на  
Република Турција во Македонија – Продлабочување на економската соработка со 

Турција, најава за отворање филијала од ХАЛК БАНКА во Кичево 

 

На 24.01.2013 година Регионалната комора со седиште во Кичево, во соработка 
со локалната самоуправа од Општина Кичево, оствари бизнис-средба со госпоѓа 
Шенол Туркилмаз, трговско аташе од Амбасадата на Република Турција во 
Македонија, како и господин Турхан Адеми, директор на дирекција на Халк банка. 

 

 

Средбата ја водеше претседателот на Регионалната комора со седиште во 
Кичево, Игор Соколески, кој ги претстави стопанскиот регион, условите за развој  и 
структурата на фирмите кои опстојуваат, како и нивниот потенцијал за развој и 
соработка со фирми од Турција. Во регионот на Кичево и во другите шест општини  
поголем е  бројот  на фирми кои се од микро карактер, а останатите се големи фирми 
кои  функционираат добро. 



Оваа е моја прва покана и посета на Регионалната  комора  Кичево, - изјави 
госпоѓата Шенол Туркилмаз, изразувајќи голема благодарност  за топлиот амбиент кој 
е многу сличен со Турција. 

 

 

Турција и Македонија имаат историски и културен допир, со оваа средба се 
овозможува турските бизнисмени кои покажуваат интерес од Сикташ, Џевхаир, Тика и 
други градови да им се даде добра  визија  и насока за инвестици  за да се дејствува, - 
дополни  Шенол Туркилмаз. 

Градоначалникот на Кичево, Благоја Деспотоски, пред Делегацијата ги    
презентираше ТИРС-индустриските зони, приоритетите на регионот за економски 
развој, со цел натамошна  соработка и развој. 

 

 

 

Господин Турхан Адеми од Халк Банка, најави отворање на филијала на ХАЛК 
БАНКА во Кичево, со што се надеваат дека со нивното доаѓање во Кичево ќе се 
привлечат повеќе инвестиции.  



Во рамките на оваа средба се посетија  фабриката за прехрана „ДРА_ГО“ и 
новиот покон за преработка и производство на производи од костен  во „ДРА-ГО“, во с. 
Карбуница, општина Вранештица, како и фабриката за минерална вода „МСС-95“ во с. 
Преглово, Општина Пласница. 

На бизнис-средбата присуствуваа претставници од општините Осломеј, 
Пласница, Вранештица и фирми-членки на Комората. 

 

Дијана Лазороска 

 

 


