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ПРИХВАЋЕН ПРЕДЛОГ ЛОКАЛНОГ
АКЦИОНОГ ПЛАНА ЗАПОШЉАВАЊА
42.

ског већа у Горњем Ми-

винама ће до краја маја бити објављен јавни позив пољопривред-

лановцу, већници су су
разматрали потребу за другим
ребалансом буџета, насталу због
прилива нових и непланираних
средстава. На рачун локалне самоуправе уплаћено је пет милиона динара из Министарства грађевинарства и урбанизма за финансирање пројекта изградње кишне канализације у Улици Вука
Караџића. Осим тога, општински
буџет биће "тежи" захваљујући
средствима које је Европска унија
обезбедила за реализацију пројекта „Наша имовина подржава
наш развој". Осим наведених, било је и других новчаних дознака,
због којих је неопходно урадити
ново усклађивање буџетских прихода и расхода.
Чланови већа су подржали и
предлог Локалног акционог плана, који предвиђа три мере подршке, за самозапошљавање, субвенције послодавцима за отварање нових радних места и стручну
праксу. За подстицање запошљавања, односно самозапошљавања, општина Горњи Милановац
је определила милион динара.
Што се тиче субвенција намењених послодавцима за отварање
нових радних места, исплаћиваће
се 150.000 динара по кориснику.
За ову меру запошљавања општина је издвојила четири, а за
меру стручне праксе, али без заснивања радног односа, издвојено је два милиона динара.
Како је истакнуто на седници
Општинског већа, у локалним но-

ним произвођачима да се јаве на
конкурис за доделу подстицајних
средстава намењених
аграру.
Прошле године општина Горњи
Милановац је пољопривредним
произвођачима доделила осам
милиона динара подстацајних
средстава и користило их је 124
домаћинства. Ове године за унапређење и развој горњомилановачке пољопривреде обезбеђено
је 13.950.000 динара.
С обзиром да се објекат школе
у селу Шарани не употребљава,
јер ово истурено одељење школе
из Такова нема ученика, већници
су подржали понуду грађевинске
фирме „Планум", која изводи радове на градњи ауто-пута кроз
тај крај, да га користе за потребе
смештаја радника, пратеће службе и опреме у трајању од три године. За узврат ова фирма ће финансирати
потпуну адаптацију
запуштеног школског објекта,
почев од реконструкције мокрих
чворова, поправке крова, молерско-фарбарских и других радова.
Када прођу три године, мештани
овог села ће реновирани објекат
школе моћи да користе за своје
друштвене потребе.
Већници су разматрали и активности везане за реконструкцију Дома културе и добили информацију да ће врло брзо уследити и
почетак грађевинских радова.
Административна законска процедура се приводи крају. Радници
Општинске управе и Културног
центра демонтирају покретну

На

седници

Општин-

опрему. Музичка школа и ресторански инвентар биће исељени и
тиме ће бити завршене све припреме за неометани почетак реконструкције
Дома културе.
Председник општине Милисав
Мирковић је, овом приликом,
упознао већнике да ће паралелно
са реконструкцијом зграде горњомилановачке културне установе стартовари и уређење Дома
културе на Руднику, а финансирање тих радова подржаће и фирма „Соп1ап-§о" са двадесетак милиона динара, док ће локална самоуправа обезбедити десет одсто
учешћа из буџетских средстава.
Идеја и жеља власника фирме
Дарка Вукобратовића је да се новоадаптирани Дом културе отвори 6. августа, на Дан рудара, као
поклон мештанима.

Према извештају стручне радне групе, која је протекле недеље
обишла и снимила стање у гор-

летовалишту у
објекти одмаралишта су у веома лошем стању. Већници су одлучили да ове године,
звог безбедносних разлога, а и
кратког рока за санацију, неће
бити организовано летовање.Како је речено, објекти у летовалишту захтевају темељну реконструкцију и због тога је неопходно да се уради предрачун неопходних радова, како би се што
пре приступило санацији кампа.
Већници су разматрали известај о штети коју су проузроковале обилне априлске падавине и
бројне друге теме.
В.С.
њомилановачком
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