
Нова индустријска зона „Румска
петља“, каошто јеНационална
ревија већ писала,  осмишље-

најетакодабудеокосницапривредног
развојауовојопштини.Тамодернарад-
назонапростиресенаоко240хектара,
на врло примамљивој локацији. Бео-
град јена50километара,НовиСадна
35,каоиаеродром„НиколаТесла.Зона
сепрактичноналазинааутопутуЕ-70
(Београд–Шид) и магистралном путу
М-21 (Рума–Шабац), надомак пловног
токарекеСаве.

У2014.уинфраструктурноопремање
„Румскепетље“општинаРумаје,заједно
садругимдржавнимнивоима,уложила
око62милионадинара.Изграђенесуса-
обраћајницеудужиниод2,1километар,
водоводна(1,8километара)иканализа-
ционамрежа(1,3).Летос јеурађенраз
воднигасоводдужинеокочетирикило
метра и мернорегулативна станица. 
Гасоводсредњегпритискапројектован
јеускладусапроценамабудућепотро-
шње,амогућејеиповећатикапацитет,
уколикобудебилопотребе.

ОПШТИНАРУМАНАСТАВљАДАОСТВАРУЈЕСВОЈУВИЗИЈУРАЗВОЈА

Ве ли ки под сти ца ји  
ин ве сти то ри ма

„Морамодаупослимољуде,итоуреалномсектору,привредном,производном“,каже 
СлађанМанчић,председникопштине.„Затоопремамонајмодернијуиндустријскузону, 

поједностављујемосвепроцедуреидајемовеликеолакшице.ЗатоРумана 
инвестиционојмапиСрбијеизбијаупрвиплан“
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– Имамо несумњиво индустријску
зону будућности, која ће донети вели-
кеекономскекористинашојопштини–
кажеСлађанМанчић,новипредседник
општинеРума.–Приоритетинашело-
калнесамоуправесупривлачењеинве-
ститораизапошљавањенашихграђана
у реалном, привредном сектору. Отуд
одлука да у току ове године значајно
инвестирамоуопремањеиндустријске
зоне. Велика светска компанија „Ever-
rest production“, кинеско-данска, ових
данатамопочињедаградисвојпроиз-
воднипогон,каоштостевећобавести-
лисвојечитаоце.

На 30.000 квадратних метара, би-
ће то највећа фабрика за производњу
меморијске пене у Европи и друга на
свету.Компанијаснабдеваводећесвет-
ске произвођаче јастука, постељине и
намештаја, а производи из фабрике у
Руминамењенисузаевропскоисевер-
ноафричкотржиште.Посаоуфабрици
добиће225људи,ауцеопројекатбиће
уложенопрекодеветмилионаевра.Оп-
штинајеуступилабезнакнаде5,6хек-
тара грађевинског земљишта, а инве-
ститорјекупиоидодатних3,2хектара.

– То је тренутно највећи инвести-
циони подухват код нас – наставља
Манчић. – Срећни смошто ће посао
добити толико Румљана.Производња
ће бити еколошки потпуно безбедна.
Радујештонапросторунашеопшти-
не послују и други привредни гиган-
ти,попутчешкефабрикегума„Митас“
или британског „Албона“ који про-
изводи делове за аутомобилску ин-
дустрију. „Luxury tannery“ недавно је
приватизоваорумску„Кожару“.Свето
јасноуказуједајеуРумистворенпра-
випривредниипословно-инвестици-
ониамбијент.

ВЕЛИКЕКОМПАНИЈЕ, 
ОЗБИљНИПОСЛОВИ

– Интересовање за улагање у нашу
општину заиста постоји – каже први
човек румске општине. – Свакодневно
примамо потенцијалне инвеститоре.
Разговарамо са њима јасно и искрено.
Онизнајудаће,поредбројнихпредно-
стикојенудинашгеостратешкиполо-
жајивисококвалификованараднасна-
га,улокалнојсамоуправииматиправог
партнера. Већ смо препознатљиви по

подршци у превазилажењу бирократ-
скихисличнихпроблема.

Тонисусамопригоднерутинскере-
чи,својеврснамантраполитичара,што
показујеиконкретанпримеринвести-
тора „Адријана Текса“, који послује у
оквиру глобалног бренда „Калцедони-
ја“.Какобиовајсветскипризнатитек-
стилнипроизвођачмогаоуРуми,поред
тренингцентра,даизградиипроизвод-
нипогон,локалнасамоуправајепроме-
нилапландетаљнерегулацијеИсточне
индустријскераднезоне.

–Идемоукораксавременом.Реви-
дирамо све општинске одлуке које не
прате актуелне развојне могућности
илиихкоче.Ускладусазаконскомре-
гулативом,настојимодаизбегнемосве
бирократске замке. Општинска управа
јемаксималноангажованадасецеоин-
вестициони поступак одвија у најкра-
ћеммогућемроку.

Иу2015.предстојезначајнаулагања
уопремањеиндустријскезоне„Румска
петља“.

–Настављамо.Циљједаљепривлаче-
њедомаћихистранихинвестиција.Же-
лимо да у сваком тренутку одговоримо
на било који конструктиван захтев ин-
веститора.Морамодасмањимонезапо-
сленост, да упослимошто више људи –
наглашаваМанчић.–СаМинистарством
привреде,у2015.даљећемоинфраструк-
турно опремати„Румску петљу“.Изгра-
дићемо још 1,2 километра саобраћајни-
цаиоко10километарадистрибутивног
гасовода. Према тренутним проценама,
вредностпослабићеоко67милионади-
нара.Општинаћефинансирати70одсто,
остатакМинистарствопривреде.

Осим„Румскепетље“,Општинапосе-
дујеинеколикодругихатрактивнихин-
вестиционихлокација,уградуиселима.
Словеначкакомпанија„Каблекс“,произ-
вођач каблова за белу технику, на при-
мер,успешнопослујеуПлатичеву.Кра-
јем2013.отворилајеиновипроизводни
погон.
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Олак ши це и ста бил ност
Сва ког ин ве сти то ра ко ји за по сли пре ко 80 рад ни ка Оп

шти на 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 
на кна де за уре ђе ње гра ђе вин ског зе мљи шта. Ва жан фак тор 
је и по ли тич ка ста бил ност. Све то ову срем ску оп шти ну из во
ди у пр ви план на ин ве сти ци о ној ма пи Ср би је.


