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Узодличанположајибројнепогодно-
стизаинвеститорекојенудилокал-
насамоуправа,новаиндустријскаи

радназонајебитанразвојнистубопштине
Рума.Доброосмишљеном,навишеод200
хектара,овомзономопштинаћеубрзоби-
тиодличнопозиционирананаиндустриј-
скојиинвестиционојмапиСрбије.

Великепословнеипроизводнемогућ-
ностикојесеовдеотварајумеђупрвима
је препознала„Everrest production“, свет-
ски призната кинеско-данска компанија,

лидер у производњимеморијске пене. У
току јеизградњањенефабрикеповрши-
не око 30.000 квадратнихметара која ће
снабдевати европско и северноафричко
тржиште.ФабрикауРумибићедругапо
величини у свету, а уњој ће радити 225
радника. Према бизнис плану, инвести-
тор ће за изградњу производне хале из-
двојитиокопетмилионаевраидодатних
4,1милионзаопрему.Производњамемо-
ријскепенезајастукеидушекееколошки
јебезбедна.Фабрикаћесировинамабити
снабдеванасадомаћегтржишта.

Своју производњу у индустријској и
раднојзони„Румскапетља“започелајеи
компанија„Капиталгруп“.Речјеопогону
новихтехнологијазапроизводњувунених
туљака,каплинаишешира.Вредностин-
вестицијеје101милиондинара.Тапроиз-
водњајединственајеуСрбијииокружењу,
докуЕвропипостојијошсамоуЧешкој,
ПољскојиПортугалу.Упрвојфазипро-
јектауфабрицисузапослена42радника,у

ИНВЕСТИЦИОНИЗАМАХУОПШТИНИРУМА

Ви дљив  
ве ли ки на пре дак

„Фајненшелтајмс“сврстаојеРумумеђудесетнајбољихукатегоријитрошковне 
исплативостизаулагање,уконкуренцијискоро500европскихградоваирегиона.Награда 
јеурученауКану,срединоммарта.Добијенисуирегионалниинационалнисертификат 
заповољнопословноокружење.Великиинвеститори,наравно,јошранијесупрепознали 

заштојетотакоидонелиправепословнеодлуке.СадатипословиуРуминосењих

Р А з В О ј

Под сти ца ји
Сви ин ве сти то ри у оп шти ни Ру ма мо гу да ра чу на ју на 

по моћ ло кал не са мо у пра ве у ви ду број них олак ши ца и сти
му ла тив них ме ра за отва ра ње но вих рад них ме ста. Уз прет
ход ну из ра ду ела бо ра та, сва ког ин ве сти то ра ко ји за по сли 
пре ко 80 рад ни ка оп шти на Ру ма осло ба ђа пла ћа ња на кна
де за гра ђе вин ско зе мљи ште. Ин ве сти тор ко ји за по сли 56 и 
ви ше рад ни ка би ва осло бо ђен пла ћа ња на кна де за уре ђе
ње гра ђе вин ског зе мљи шта.
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следећојћебити,очекујесе,примљенојош
35људиизрумскеопштине.

УРумијемодернуфабрикуизградилаи
британскакомпанија„Албон“,специјализо-
ванаупроизводњиделовазааутомобилску
индустрију.Писалисмодаје,каои„Everrest
production“,одОпштинедобилаземљиште
безнакнаде.У„Албону“,фабрицикојако-
ристинајсавременијупроизводнутехноло-
гију,посаоћедобити200радника.

ПОТВРДАПОСВЕЋЕНОСТИ

ПривреднизамахуРумијасносеосећа
последњихмесеци.Неколикосветскипо-
знатих брендова сада се производи овде.
Општинајеовенчананаградом„Европски
градови и региони будућности“, призна-
њем које додељује престижни европски
магазинFinancialTimes,тачнијењеговпо-
словни додатак„fDi Intelligence“. Тако се
нашлаудруштвудесетнајбољихукатего-
ријитрошковнеисплативостизаулагање,
у конкуренцији од скоро 500 европских
градоваирегиона.Румајејединаопшти-
на уСрбији којој је додељенооволаска-
вопризнање.Свечанацеремонија доделе
билајеуКану,срединоммарта.Разумесе,
наградајејасансигналинвеститоримаиз
ЕвропскеуниједајеопштинаРумаокру-
жењеукојетребаулагати.

Инвеститорикојисудосадауложили
капиталуопштинуРумаистичупартнер-
скиоднослокалнесамоуправе,јединствен
географски положај и одличне саобра-
ћајне везе. Аутопут Шид–Београд, као и
најављенаизградњааутопутаодРумедо
НовогСада,одизузетнесуважности.Бли-
зина Београда (50 километара), београд-
ског аеродрома „Никола Тесла“ и Новог
Сада(по35километара),наслоњеностна
магистралнупругуБеоград–Загреб,маги-
стралнипутНовиСад–Шабац(М-21)и
рекуСаву,привуклисујошнекезначајне
инвеститореуРуму.

Кључни потенцијал општине Рума је
висококвалификована радна снага. Бо-
гата је овде традиција текстилне и обу-
ћарскеиндустрије.Стоганечудиштосу
у Руми последњих година инвестирали
„Адријана текс“, признати произвођач
купаћихкостима,и компанија„Инсерт“,
произвођачобућеза„Диор“,„ЛујВитон“,
„Праду“.

Препознатљиви стари индустријски
симболи Руме, фабрике за производњу
гумаипрерадукоже,повратилесустари
сјај.Тедвефабрикезапошљавајублизу800
радника.

Популарну „Румагуму“ пре пет годи-
на купио је чешки „Митас“. У међувре-
мену,инвестираојевишемилионаеврау
фабрику, повећао број запослених и по-
стаоједаноднајвећихизвозникауСрему.
УскороћеуРумипочетиизградњуивели-
когскладишногпростора.

Фабрикукоже„Рума“купилајесреди-
ном 2013. „Керинг група“. Најпознатији
светски брендовимодне индустрије сада
користепроизводеодговеђекожеизрум-
скекожаре.

Локална самоуправа у Руми је заиста
сервисинвеститора.МеђупрвиманаБал-
канудобилајеРегионалнисертификатза
повољнопословноокружењеујугоисточној
Европи. Добила је и највишу оцену међу
сертификованимопштинама,аНАЛЕДјој
је уручио национални сертификат. Сер-
тификатисупотврдапосвећености,алии
великиподстицајзаовусремскуопштину
данаставиовимпутем.

Ре кор дер
За Ру му би се мо гло ре ћи и да је ре кор дер у бр зи ни из

да ва ња гра ђе вин ске до зво ле. На при мер, ком па ни ја „Адри
ја на текс“ је упо треб ну до зво лу до би ла за 120 да на од пот
пи си ва ња уго во ра о ко ри шће њу гра ђе вин ског зе мљи шта, 
док је про сек у Ср би ји 247 да на.
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