
 

 
 

 
Преземено од „Кичевско Огледало“: Регионална комора со седиште во Кичево - ТУРСКИТЕ 
БИЗНИСМЕНИ ЗАИНТЕРЕСИРАНИ ЗА ИНВЕСТИРАЊЕ ВО ЛОКАЛНАТА ИНДУСТРИСКА ЗОНА 
 
Претставниците на Стопанската комора на Република Турција од Eскишехир, Арда Ренч, 
претставник за меѓународна соработка и Бурен Шарлар, член на Управниот одбор, одржаа 
работен состанок со претставници на Регионалната комора со седиште во Кичево, а потоа сите 
заедно остварија средба со градоначалникот на општина Кичево, Благоја Деспотоски. 
 
На средбата со градоначалникот се разговараше за можностите и поволностите кои општина 
Кичево им ги нуди на странските инвеститори, а беше извршена и мала презентација на техничко-
технолошката развојна зона, при што беше презентиран и урбанистичкиот план на истата, каде се 
нагласи и поволната цена од едно евро за метар квадратен. 
 

 



- Навистина сме многу задоволни од убавиот пречек кој ни го овозможивте. Заинтересирани сме 
да инвестираме во Кичево, што е можно поскоро бидејќи нудите навистина поволни можности за 
тоа, - изјави Арда Ренч. 
 
- Техничко-технолошката развојна зона, која се наоѓа во близина на селото Србјани, има голем 
економски потенцијал со кој очекуваме значително да влијаеме врз намалувањето на 
невработеноста. Урбанистичкиот план е целосно изработен и истиот, заедно со новите законски 
регулативи со кои значително е олеснето инвестирањето на странските инвеститори во Република 
Македонија, ќе биде претставен во повеќе држави, меѓу кои и во Република Турција, - појаснил 
градоначалникот. 
 
- Целосната потребна документација ќе ви биде доставена во рекордно краток рок. Може да 
почнете да градите уште од утре. За секој бизнисмен е важно да оствари профит, а за нас како 
општина најважно е да ја намалиме невработеноста, - додаде градоначалникот. 
Од страна на турските претставници беше побарано и збратимување на општина Ескишехир со 
општина Кичево. 
 
На крајот на средбата, градоначалникот најави посета и презентација на техничко-технолошката 
развојна зона на бизнисмените од општина Ескишехир, а се согласи и со барањето за 
отпочнување на постапка за збратимување. 
 


