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Почели радови на изградњи ритејл центра
Чешка компанија RC Reinvest започела је у Рибници, између краљевачке
нове Хале спортова и ОМВ пумпе, изградњу ритејл парка површине 5.000
квадрата, који ће запошљавати стотинак радника.
Представници града Краљева – градоначелник др Предраг Терзић и
заменица Марица Мијајловић, начелник Рашког управног округа Небојша
Симовић, директор Јавног предузећа за уређивање грађевинског земљишта
Александар Несторовић и инвеститори - представници компаније RC Reinvest,
присуствовали су почетку радова у Улици Душана Поповића. Буџет за изградњу
овог центра, чији је завршетак најављен за новембар-децембар ове године, биће
око 3,5 милиона евра. Град Краљево је помогао око грађевинских дозвола и за
објекат и за приступне саобраћајнице.
Градоначеник Краљева др Предраг Терзић је оценио да ће, када крајем
године овај шопинг центар буде отворен, Краљевчани имати могућност да на
једном месту купе све неопходне ствари.
„Овај пројекат је од изузетног значаја за град и грађане Краљева. Када
крајем године будемо отварали први ритејл центар у Краљеву, омогућићемо
Краљевчанима да на једном месту купе неопходно. Неће више морати да иду до
великих тржних центара у Београду или Крагујевцу, јер ће Краљево постати
значајан град на мапи Србије и треба сви заједно да се потрудимо да наставимо
путем који смо започели“, рекао је Терзић.
Начелник Рашког управног округа Небојша Симовић сматра да, овим
пројектом односно овим објектом на веома интересантној локацији на којој ће бити
изграђен, Краљево постаје савремени град.
„Као град се отварамо и постајемо модеран центар. Локална самоуправа је
одговорно поступила, препознала озбиљност инвестиције. Овим примером
настојимо да покажемо страним инвеститорима озбиљност и одговорност града у
смилу нових пројеката. Надамо се да ће доћи још нових инвестиција“, каже
Симовић.
Према речима Горана Јовановског, пројект менаџера компаније РЦ
Реинвест, посетиоцима ритејл парка биће доступни, у 18 јединица, многобројни
интернационални модни брендови одеће и обуће, забавни садржаји, роба широке
потрошње, а у „Макси“ супермаркету свакодневне намирнице. Моћи ће лако да
приђу, паркирају на паркингу спортске хале, обаве куповину и врате се, сматра
Јовановић.

