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СА СКУПШТИНЕ РЕГИОНАЛНЕ ПРИВРЕДНЕ КОМОРЕ КРАЉЕВО

Награде Горњомилановчанима
Дипломама за изузетне резултате у привређивању и унапређењу
предузетништва награђено је
шест привредника, међу којима и
Ацо Илић, генерални директор

Међу добитницима признања су:
Петрашин

Јаковљевић, Ацо
Илић и „Хелиос-

Рудника и флотације „Рудник".
Ове године додељена је и
Специјална диплома РПК Краље-

Србија"
Протекле недеље у Краљеву
уприличена је седница Управног
одбора и Скупштине Регионалне
привредне коморе Краљево на
којој су, између осталог, уручене
награде Коморе за ову годину.
Плакету РПК Краљево за изванредне резултате у пословању,
остваривању развоја и унапређењу привреде у 2016. години добило је пет предузећа, међу њима и
„Хелиос-Србија" из нашег града.
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во за изузетан допринос очувања
и унапређења коморскогсистема.
Награде су уручене: Петрашину
Јаковљевићу.генералном директору компаније „Металац" и председнику РПК, Мирославу Тлачинцу и Миломиру Тошовићу из
Краљева и Милисаву Новичићу

из Чачка.

Директору „Металца" за кратко време ово је била друга награда које су само једне у низу

Ovaj dokument je samo za internu upotrebu. Redistribucija i kopiranje nije dozvoljeno bez saglasnosti vlasnika autorskih prava!
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тржишту, извозимо је на 17 ино
тржишта. Награда је дошла у право време и поносни смо на њу, а
резултат је рада свих 160 запослених у фирми рекла је Станица Левајац, директорка „Хелиос
Србије",
„Хелиос-Србији", почетком
децембра, Привредна комора
Србије издала је сертификат Ехсе11еп1, а основа за његово издавање је кредитни извештај и
редовно надгледање од стране
бонитетне компаније Со.асе. Тиме је „Хелиос-Србија" сврстана у
групу успешних и поузданих преС. М. Р.
дузећа.
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признања. Регионална РПК Краљево наградила га је за дугогодишњи рад и развој коморског
система, док је од Привредне
коморе Србије добио признање
за допринос развоју привреде и
унапређење менаџмента, уз апострофирање свеукупних резултата фирме, односа према запосленима, иновативности и друштвено одговорним пројектима.
У једној од успешних пословних година добили смо награду
РПК Краљево, што значи да смо
значајни у региону, како по оствареном промету који ће ове године
износити око 27 милиона евра,
тако и по нето профиту, али и по
продајним резултатима. Осим
што робу пласирамо на домаћем
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