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Привреда у Горњем Милановцу

Привреда

је увек била област по којој је Горњи Милановац био препознатљив широм света. Поносни
смо на компаније из наше општине и општинско руководство ће, кроз свој рад, покушати да обезбеди
најбоље услове за њихов развој.
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Посетапредузећу"РудникифлотацијаРудникд.о.о"и
разговор са власником Дарком Вукобратовићем и
менаџментом овог успешног предузећа.
„Ово је једна од иет најуспешнијих приватизација
у Србији и можемо само да будемо захвални
власницима што су се толико потрудили око рудника,
али и да будемо тужни што се овакав модел није
применио у читавој Србији. За мене као министра
задуженог за област рада, најважнија је безбедност
људи на радним местима, а ово предузеће је добар
иример јер годишње има само два или три повређена
радника, што је доказ да се овде изузетно води рачуна
о безбедности и заштити на раду."
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Александар Вулин
Министар за рад, запошл.аван,е, борачка и социјална
питања
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Савет за запошљавање. До сада је потписано 30 уговора за самозапошљавање у вредности од 5.420.000 динара.
Ово је једна од мера политике запошљавања, којом се подстиче отварање нових радни места.
Савет за запошљавање је орган који се бави питањима из домена запошљавања. Чине га представници
општине Горњи Милановац, Канцеларије за младе, успешни привредници и представници Националне
службе за запошљавање.
Десети Сајам запошљавања. У Галерији Културног центра одржан је Сајам запошљавања. То је десета
манифестација овог типа у Горњем Милановцу, а 47. на територији Моравичког округа. Учешће је узело 19
послодаваца који су изразили потребу да запосле 120 људи.

Потписаи уговор у министарству привреде

У Београду је, у министарству привреде, потписан уговор између општине Горњи Милановац и тог министарства.
Министарство привреде одобрило је средства за израду пројекта „Идејно решење за комунално опремање нове
индустријске зоне „Срчаник" у Клатичеву".

Посета индустрији ХЕЛИОС Србија д.о.о. Са генералном
Левајац и директором Симићем
директорком
о
разговарано
пословању
компаније, дуалном
образовању и значају друштвено одговорне компаније.

