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СВЕЧАНА СЕДНИЦА

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ

Добитници Златне медаље „Таковски устанак"

Месна заједница

Дарко
Вукобратовић,

Прањани

директор компаније
„Соп_апдо"

Прањани налази се на југозаСело
падном подручју општине.
штено
Сме-
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је између Чемернице и Каменице.
Удаљени су 36 км од Г орњег Милановца.
Прањани су на 4.087 хектара површине и
по величини су друго село у општини,
припада им 4,95% површине општине,
Прањани имају осам заселака: Катрићи, Ридови, Локве, Браловићи, Дуго брдо,
Горњи крај, Толића косу и Варошицу. Прањани су село са највише становника у
општини, и то кроз цео период од када се
овај број прати.
Месна заједница Прањани представља пример организоване Месне заједнице.
У претходном периоду урађено је пуно, пре
свега у области инфраструктуре. Завршено је 22 км путева, реновиран је Дом културе после 70 година. Отворена је
реновирана Месна канцеларија и грађани
овог дела општине неће морати да долазе
у град по основна документа.

Дарко

Вукобратовић рођенје 1965
године у Вања Луци. Дипломирас
Је на ккономском факултету у Београду
1989. године. Исте године почиње да ради
у фирми „Магсћ Исћ + Со Ад" која се бавила са три врсте берзанских производа
нафта и деривати, житарице и метали и
њихови концентрати. 1992, године прелази
у Скопље, где фирма отвара представништво и мења име у С1епсоге 1п1егпаИопа1
АС која постаје највећа фирма на свету
за трговину овим производима. 2003. године оснива предузеће „Соп(апдо", у којем
је и директор. „Соп1апдо" 2004, године
купује друштвено предузеће АД „Рудник и
флотација Рудник", што представља једну
од најуспешнијих приватизација у Србији. У
овом руднику данас ради 430 радника, док
је у тренутку приватизације тај број износио 295 радника.
Члан је Извршног одбора Националне
алијансе за локални економски развој
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(НАЛЕД).

Јован
Томовић

Михаило
Костадинов,

Јован
ментариста свог завичаја и

постхумно

Томовић, српски привредник,
друштвенополитички радник, докухуманитарни
радник. Рођен у Коштунићима. Свој радни
век најдуже проводи у ПИК „Такову" у Горњем Милановцу као генерални директор.
Значајну улогу имао је и у друштвенополитичком животу општине Горњи Милановац, те је у два мандата био потпредседник
општине и један мандат председник општине. Био је и републички посланик.
Дао је немерљив допринос у развоју
општине Горњи Милановац чија привреда
је за време његовог дугогодишњег мандата
у Комбинату „Таково" доживела „златно
доба". Развитак овог комбината и куповина
лиценце компаније „Гондола"из Италије за
производњу еуро-крема учинили су наш
крај препознативљивим. Господин Јован
Томовић својим моралним и професионалним квалитетима увек је радио, а и
сада ради у корист наше општине и

грађана Горњег Милановца.
Јован Томовић је истакнути хуманитарни радник о чему сведочи и његово
деловање на челу Друштва Србије за
борбу против рака, добровољној непрофитној организацији са социјално-хуманитарним циљевима основаној 1927. године
За свој рад одликован је: Орденом
рада са сребрним венцем, Орденом рада
са златним венцем, Орденом заслуга за
народ другог реда и Седмојулском наградом као највишим одликовањем у
Србији, за постигнуте резултате у ствара-

Од тренутка када је компанија „Соппреузела предузеће „Рудник и флотација Рудник" д.о.о. препознат је значај
доприноса локалној заједници. Поштовање
социјалне једнакости, брига о заштити животне средине, здрав и конструктиван
дијалог као и поштовање права запослених, безбедан и здрав рад, одржавање
морала и етике, развијање продуктивности
и партнерских односа и брига о локалноЈ
.
лштву.
заједници само су неки од разлога који ову 1
Његова финансијска и свака
фирму и Дарка Вукобратовића на њеномј
о манастиру Враћевшница
челу чине препознатљивом. Добитник јеј да наша велика светиња опстаје у
тешкимј
многих признања и награда, како у Србији
I
временима.
тако и на међународном пољу.

.апдо"

-

I"

|брига

Данас је предузеће Рудник и флота-ј
ција „Рудник" д.о.о успешна компанија, која
у пословању примењује најновије станда-|
рде квалитета.
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другај
помажеј

Михаило

Костадинов, по линији
своје мајке Олге је непосредан
потомак Топаловића и Новаковића, једних
од оснивача Милановца уписаних у катастар новоосноване вароши далеке 1853.
године. Отуда су пионирски дух и приврженост родном месту били урођене одлике
његове личности и испољавали се током
деценија његовог плодотворног рада.
Увек је био спреман да несебично учествује у разноликим пословима од интереса своје заједнице.
Још као студент отиснуо се у воде професионалног позоришта. Ангажовала су га
позоришта из Приштине, Ужица, а потом и
Вршца.
Почетком седамдесетих година Михаило започиње посао професионалног
редитеља у Аматерском позоришту милановачког Културног центра.
Све потом што се дешавало у позоришном, а и у јавном животу Горњег Милановца било је везано за Михаила Костадионова и његову супругу Бранку. Способан да запази таленте и као савестан
педагог Михаило је увео у позориште и
обликовао на стотине младих глумаца и
глумица. Отуда се може рећи да је његова
заслуга што је у београдским позориштима, на телевизијама и на филму ангажован
значајан број глумаца, режисера и организатора из Горњег Милановца.
Михаило Костадинов остаће упамћен
и као иницијатор и један од аутора пројекта
јШилановачки Руси", Тим пројектом Горњи
Милановац се одужио некадашњим суграђанима, Русима уметницима, професорима и „обичним" људима, који су почетком
20,века дошли у Горњи Милановац и овај
град задужили, као и цео рудничкогаковски крај.
Михаило Костадинов биоје велики и
надахнути човек, а у професионалном смислу институција. За свој плодотворан рад
више путаје током свогживота награђиван
иајзначајним општинским и републичким
наградама и признањима.

-

