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Када сам пре годину дана ступила на ду

ж ност председника општине обећала сам 
вам да ћемо моји сарадници и ја водити 
бри гу о грађанима, да ћемо се трудити да 
на  ша оп штина буде чистија, зеленија, безбе
днија и напреднија. Дотакли смо се свих се
гмената живота и водили бригу о свим кате
горијама становништва, спроведена су зна
чајна улагања у екологију, инфраструктуру, 
бе збедност наше деце, културу и спорт. 

Годину смо почели дружећи се са на
шим најмлађим суграђанима где смо поде
лили око 4000 пакетића и том приликом по
сетили све месне заједнице.  

Општина Рума увела је бесповратну нов
ча ну помоћ свим привредницима, као подр
ш ку њиховом пословању након пандеми је 
која нас је све задесила. Једини смо у Ср
бији подржали пролећну сетву наших по љо
привредника издвојивши значајна средства 
за субвенције за набавку репроматеријала. 
Сваки пољопривредник нам је важан и циљ 
нам је био да овом мером подржимо побољ
шање пољопривредне произ во   дње. 

Рума је увелико позната и занимљива 
дестинација за иностране инвеститоре што 
нашим суграђанима обезбеђује могућност 
за за по слење, напредак и услове за још 
бољи и ква  литетнији живот.

Посебну пажњу током године усмерили 
смо на уређење дотрајале саобраћајне ин
фраструктуре на територији општине, те су 
рехабилитовани путни правци у Малим Ра
динцима, Путинцима, Доњим Петровцима, 
асфалтиране су улице у Добринцима, Плати
чеву, Никинцима и Руми, трудили смо се да 
реагујемо на све апеле наших суграђана и 
уредимо велики број путних праваца како у 
граду, тако и у селима наше општине, а нис
мо изоставили ни пригра дска насеља Церје, 
Аеродром и Срем. Пред стоје  радови у сели
ма која су деценијама била запостављена.

Радили смо на уређењу сеоских месних 
заједница, поставили дечија игралишта у 
Жар ковцу, Путинцима, Краљевцима, До
бринцима и  Хртковцима, ниједно село није 
за постављено, настављамо и даље улагања 
и ослушкујемо шта је нашим суграђанима 
најпотребније. У току је и етапно сређивање 
централног градског језгра, радимо на уре
ђе њу Градског трга, тржнице, затим ће ус
ледити уређење урбаних паркова између 
згра да. Желимо да сви буду задовољни ус
ло вима живота у својој општини.  

Годину смо посветили и екологији и за
ш ти  ти животне средине. Испуњавамо обе

ћа  ње да Руму учинимо још лепшом и зе ле
ни јом, радили смо на озелењавању и опле
мењавању простора и зелених површина, 
како у граду, тако и у свим сеоским месним 
заједницама. Уз подршку Министарства 
заштите животне средине затворили смо 
градску депонију. Паралелно су завршени 
послови на затварању и чишћењу сеоских 
депонија. Општина Рума се прикључила на 
систем регионалне депоније Срем - Мачва, 
што је коначно решење великог еколошког 
проблема на подручју наше општине. 

У сарадњи са Министарством рударс
тва и енергетике спровели смо конкурс 
за суфи нан сирање програма енергетске 

ефикасности породичних кућа и станова, 
где је свих 450 пријављених домаћинста
ва добило подршку за реализацију проје
ката за замену столарије и котлова. Ове 
године наша општина је прва која је увела 
субвенције у виду енергетских ваучера, 
помоћ за соци јално најугроженија до
маћинстава у виду средстава за плаћање 
рачуна за грејање или набавку огрева у 
износу од 15.000,00 динара.

Брига о породици, деци и младима, њи
ховом одрастању, васпитању и образовању 
један је од најважнијих задатака сваког од
говорног друштва. Први пут за време мог 
ман дата Општина Рума увела је веома зна
чајну меру, новчану помоћ свим трудница
ма и породиљама, а све у циљу повећања 
на  талитета и као вид подршке будућим ро
дитељима. Такође, као вид социјалне за
штите деци оболелој од малигних, хронич
них и дру гих тешких болести пружамо нов
чану по моћ током процеса лечења.

Улагали смо у опрему и инфраструкту
ру образовних установа на територији оп
штине. Сви ђаци основних школа добили су 
бесплатне уџбенике. Подељена је рачунар
ска опрема основним и средњим школама. 
У потпуности је завршена реконструкција  
школа у Стејановцима и Руми. У току је ре
новирање свих осталих школа чиме ће сви 
ђаци на територији наше општине добити 
најбоље могуће услове за школовање.

Установама културе обезбеђујемо нео
пходан простор кроз реновирање и адапта
цију објеката, а затим и набавком савреме
не опреме и инфраструктуре, како бисмо 
унапредили њихово функционисање. Завр
шена је реконструкција Дома војске и Кул
турног центра, а у објекту Завичајног му
зеја Рума одвија се једна од најефикаснијих 
и најцелисходнијих реконструкција у њего
вој историји дугој два и по века. 

Задовољство суграђана постигнутим 
ре   зултатима и веру у послове и пројекте 
ко   је са својим тимом планирам и реали зу
јем сматрам својим највећим успехом. Ва
ша подршка ми улива неопходну снагу и 
же лим да заједно истрајемо у стварању још 
напредније Руме! 

Поштовани суграђани,  

Ваша председница  
Општине Рума
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ДОМ ВОЈСКЕ
Реконструкција вредна 105 милиона динара

Ова грађевина је ипак дочекала неко боље време и коначно заблистала 
старим сјајем. Средином прошле године почели су радови на обнови, а 
комплетна рестаурација је завршена ове године. Након обнове у њој је 

смештена Градска библотека „Атанасије Стојковић”. 

 С вечано отварање новог се
дишта једне од најважнијих 
културних институција у 

рум  ској општини – Градске библи
отеке “Атанасије Стојковић” упри
личено је уз присуство републич
ких, покрајинских и локалних зва
ничника, али и међународних пред
  ставника.

Том приликом министарка кул
туре и информисања Маја Гој
ковић је изјавила да верује да ће 
об нов љена зграда некадашњег 
Дома војске, а сада Градска биб
лиотека постати једно од најва
жнијих места и симбола култур
ног живота у Руми.

Ова грађевина датира са почет
ка 20. века и спада у ред најзначај
нијих грађевина у Руми, њен ар
хитектонски украс по коме је овај 

град у Срему био препознатљив.
Године 1907. почело је прику п

љање средстава за изградњу ов ог 
објекта.

Грађевина је у стилу сецесије 
са, и данас препознатљивим, кро
вом у облику петостране лучне 

куполе и овалним прозорима са 
бојеним стаклима. Ту су и статуе 
деде и унука као уметничка але
горија предаје и очувања народне 
културе, смештене у горњем делу 
прочеља. У међувремену је зграда 
делимично изменила свој изглед. 
У оригиналној форми прочеље је 
чинио троделни отворени трем, 
ослоњен на два масивна стуба, 
који је касније зазидан. Изнад овог 
дела је полукружни прозор, а над 
њим је раније била и тродимен
зионална фигура сокола рашире
них крила. 

У другој половини 20. века, тач
није шездесетих и седамдесетих 
година, Дом војске постаје омиље
но место омладине овог града, у 
згради су се одржавале прославе, 
концерти и игранке.  ■ 
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За празнике 
Општина Рума 

поделила преко 
4.000 пакетића

 У aкцији поделе новогодишњих паке
тића на уласку у 2022. годину, Општи
на Рума обрадовала је преко 4.000 

малишана на територији наше општине, што 
ће учинити, како саопштавају из кабинета, и 
на прагу 2023. године. Председница Општи
не Рума, Александра Ћирић, заједно са Де
да Мразом измамила је осмехе деци и донела 
радост празника у сваки дом.

Поштовани суграђани, Општина Рума је 
за новогодишње и божићне празнике на те-
риторији целе наше општине поделила пре-
ко 4.000 пакетића деци узраста до 10 годи-
на. Акција поделе пакетића је прошла веома 
успешно и веома смо задовољни реакцијама 
деце. Наш циљ је био да обрадујемо свако 
дете у нашој општини, да донесемо радост 
празника у сваки дом и покажемо брижност 
и пријатељство у време празника. ■



▶  У овом тренутку градимо десет аутопутева по 
Србији, градимо брзу пругу Београд - Нови Сад, оно 
што је за вас важно градићемо и 160 км на сат пругу 
Београд - Пазова па све до Шида, што ће цео Срем 
додатно да увеже, да отворимо нови коридор пре-
ма Хрватској, према Словенији, Италији поред ко-
ридора који имамо горе према Мађарској. Тиме ст-
варамо све услове да Рума буде идеално место за 
живот. Настављамо са улагањем у заштиту животне 
средине, у туризам, после тога тешко је замислити 
лепше место за живот од ваше и наше Руме, изјавио 
је председник Републике Србије Александар Вучић. 

▶  Аутопут до Руме из оба смера, из смера Шапца и 
из смера Новог Сада је нешто што ће Руму да начи-
ни најбољом дестинацијом за све инвеститоре, али 
једно од најбољих туристичких дестинација у целој 
Србији, надомак и Београда и Новог Сада, сматра 
председник Вучић и наглашава да је Рума у прет
ходним годинама много напредовала.

▶  Мислим да смо за Руму као држава много учи-
нили у претходних пет година, иако је природно 

да нисмо задовољни, да увек може више. Сам сам 
учествовао у отварању пет фабрика, захваљујући и 
општинском руководству и покрајинском, али и ра-
ду свих нас, успели смо да мењамо ствари на боље, 
казао је председник Србије и најавио нови важан 
пројекат за румску општину.

▶  Поред наравно путне инфраструктуре, аутопуте-
ва, оно што је за Руму посебно важно је да уради-
мо коначно комплетну канализациону мрежу у ду-
жини од чак 103 километра. Тиме би Рума постала 
једна од веома најуређенијих општина која може да 
се мери са најразвијенијим општинама у Аустрији и 
Немачкој, оценио је председник Вучић и додао да 
су због тренутне ситуације у Европи и свету свима 
најпотребнији мир, стабилност и сигурност.  ■

Више од 5.000 људи дочекало 
председника Александра Вучића у Руми

Рума ће бити идеално место за живот, рекао је председник 
Вучић приликом посете Руми 9. марта 2022. године
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 У ређењем Улице Владе Об
радовића Каменог, решен 
је вишегодишњи проблем 

мештана поменуте румске улице.
Овде је асфалт био у веома ло-

шем стању и становници ове улице 
су нам се већ неколико пута об-
раћали да реагујемо. То смо и учи-
нили, из општинског буџета смо из-
двојили 1,7 милиона динара за ас-
фалтирање односно пресвлачење 
ове улице, казала је председница 
Општине Рума Александра Ћирић.

Нови асфалтом су пресвучени и 
источни и западни улази у град, па 
је тако асфалтиран део Улице Вука 

Караџића од игралишта ФК 1. мај 
до Тиволске улице, али и крајњи 
део Главне улице од броја 235 до 
Јеленачке улице дужине 590 ме
тара. Рехабилитација ове деонице 
подразумевала је машинско стру
гање и поновно уграђивање хаба
ју ћег слоја асфалт бетона, као и 
об но ву хоризонталане и вертикал
не сигнализације.

Овај део улице није дуго обна
вљан, већ је био зрео за рехаби ли
тацију. Урађена је целокупна са об

ра ћајница,  стајалишта, на кон чега 
је постављена и сигнализација. Ра-
димо све путеве, рехабилитацију 

св их путних праваца, не само у 
гра  ду Рума него и у селима. Тако
ђе, ове године смо финансирали и 
уређење простора уз путне прав-
це, крчење шибља према селима 
Жарковац, Путинци, Буђановци, а 
затим и према Павловцима и Сте
јановцима, изјавила је председни
ца Ћирић.

Уређени су и прилази стади
онима “Словена” и “Првог маја” . 

Увелико радимо и на сређива њу 
паркинга. Насут је туцаник, пар

кинг је поравнат, а у плану је и ас-
фалтирање, како гледаоци не би 
више морали да при доласку на 

Улагање у путну 
инфраструктуру

Ослушкујући потребе наших суграђана Општина Рума је током 
2022. године значајна средства издвојила за унапређење путне 
инфрастурктуре, како у граду, тако и у селима румске општине

Главна улица Добринци
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стадион иду по прашини и блату, 
поручила је председница Ћирић.

После тачно 50 година путна ме
ханизација је ангажована у Гагиће
вој улици у Добринцима. Реч је о 
улици дужине близу 800 метара, 
која је према речима мештана ас
фалтирана давне 1972. године, а с 
обзиром на фре квентност пре све
га теретног саобраћаја, радови су 
били више не го неопходни.

После Гагићеве улице на пред
лог МЗ Добринци ангажована је 
путна механизација и у Фрушкогор
ској улици.

Општина Рума је недавним ус
вајањем Измене плана детаљне 
регулације насељеног места До
бринци створила предуслове за 
решавање проблема путне инфра
структуре у Фрушкогорској улици у 
том селу.

Наиме, улица води ка атару, по
љопривредне машине које су у ве
ликом броју пролазиле улицом су 
допринеле лошем стању коловоза, 
па је Општина Рума издвојила сред
ства за поновно асфалитира ње 
улице, а у плану је и изградња ат ар
ског пута намењеног пољоприв
редној механизацији, чиме ће се 
обезбедити дуготрајност новопос
тављеног асфалта у улици.

Гребаним асфалтом ревитали
зован је и пут који спаја Доње Пет
ровце и Добринце, дужине од 3 ки
лометра.  ■

Реконструкција 
Железничке улице

Радови на коловозу, у једној од 
нејлепших румских улица су обухватили 

деоницу од Пинкијеве, до улице 4. 
јул, а укупна дужина је 1. 260 метара. 

Урађено је пресвлачење новим 
слојем асфалта, као и нове банкине 

и саобраћајна сигнализација.

Улаз у Руму, паркинг 
код Техничке школе

 У наредном периоду уредићемо 
некада најлепше и најстарије 
ше талиште у Руми, нашу Алеју, 

којој ће бити враћен стари сјај. Средиће-
мо тротоаре, поставити нову расве-
ту и посадити нове саднице кестено-
ва на ме сту оштећених старих стабала, 
изјави ла је председница Ћирић.
Свака улица ће добити асфалт, грађа-
ни више неће возити по блату и рупама. 
Сваки дан се трудимо да нашим грађа-
нима обезбедимо још квалитетније и 
боље услове за живот! Бићете поносни 
на Руму, поручила је председница Ћи
рић приликом обиласка радова у Же
лезничкој улици чија је вредност 16 ми
лиона динара.
Тротоари су били у веома лошем стању. 
Локална самоуправа је у склопу рекон
струкције у Железничкој улици уради
ла и нове пешачке стазе испред Поште 
и Градске пијаце. Румљани сада имају 
уређене тротоаре у градском језгру..  ■
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Ауто-пут Рума-Шабац  
један од најзначајнијих инфраструктурних 

пројеката у Србији
Током једне од својих посета Руми, Председник Србије Александар Вучић 

изјавио је да се нада да ће до септембра 2023. бити готов пут РумаШабац, и 
да то значи да ће се од Београда до Шапца стизати за 45 минута

 П редседник Вучић је уочи свечаног обележа
вања почетка изградње брзе саобраћај
нице ШабацЛозница, која је део пројекта 

РумаШабацЛозница, рекао и да ће путовање од 
Бео града до Лознице трајати сат и 10 минута, када 
пројекат буде окончан.

Укупна дужина путева на пројекту РумаШабац 
-Лозница је 78 километара, а радове изводи азер
бејџански “Азвирт”. 

Укупна дужина деонице је 77 километара, од че
га је аутопут Рума – Шабац, са мостом преко Саве, 
22 километра.

Током сусрета, Томислав Момировић тадашњи 
ми нистар грађевинарства, саобраћаја и инфраст
руктуре, Александар Антић директор Коридора Ср
бије, челни људи Руме, Шапца и Лознице сложили 
су се у оцени да је ово један од најзначајнијих ин
фраструктурних пројеката тренутно у Србији који ће 
омогућити значајно унапређење привреде у овом 
де лу наше земље.  ■

 О бећали смо да ћемо радити на побољ-
шању целокупне инфраструктуре на 
територији целе Општине Рума, не са-

мо града, него и свих 16 села наше општине. То 
и радимо, обећања спроводимо у дело, пору-
чила је председница Општине Рума Алексан
дра Ћирић, која је са начелником Општинске 
управе Душаном Љубишићем обишла радове 
на асфалтирању приступног пута Малим Ра
динцима.

У питању је критична деоница у дужини од 
око 500 метара која је захтевала хитну санацију.

Одлучили смо да кренемо у рехабилитаци
ју овог дела пута према селу Мали Радинци, а 
након тога наставићемо реконструкцију чита-
вог овог путног правца према поменутом селу. 
“Сремпут” нас је известио да ће данас бити за-
вршен цео посао, тако да ће пут врло брзо бити 
поново доступан грађанима, казала је председ

ница Ћирић, која је приликом обиласка терена 
радницима поделила освежење у виду обичне 
и минералне воде, сокова, како би се донекле 
ублажили тешки временски услови за рад.

За уређење пута ка Малим Радинцима из
двојено је 7,4 милиона динара.  ■

Асфалтирање 
приступног пута

Малим Радинцима
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Завршена реконструкција пута  
Рума - Путинци

На иницијативу Општине Рума ЈП “Путеви 
Србије” су за рехабилитацију овог путног правца 

издвојили преко 550 милиона динара

 О вај пут је пре почетка ра
дова био у веома лошем 
стању због фреквенције 

са о браћаја и тежине камиона који 
свакодневно пролазе кроз два се
ла, Жарковце и Путинце, а Општи
на Рума је одмах реаговала на 
апе ле и захтеве мештана, те је у 
рекордном року прикупљена сва 
неопходна документација како би 
што пре почела рехабилитација 
овог путног правца.

Данас поносно могу да кажем 
да смо веома задовољни што су 
ра дови завршени у предвиђеном 
року и што ће првенствено мешта-
ни наших села Жарковац и Пу-
тинци, а онда и сви они који сва-
кодневно пролазе овом деоницом, 
коначно моћи безбедно да путују, 
рекла је Александра Ћирић, пред
седница Општине Рума.

Реконструкција овог промет
ног пута од изузетне је важности 
због саме чињенице да овај пут 
спаја територије три општине, Ру
му, Инђију и Стару Пазову.

Драго ми је што смо за кратко 
вре ме успели да покренемо мно-
го пројеката који су годинама чека-
ли нека боља времена и неке боље 
људе. У разговору са становницима 
Жарковаца, Путинаца, Малих Ради-
наца и Доњих Петроваца схватила 
сам да им пут у Руму представља 
праву муку. Убрзано смо почели да 
припремамо документацију и само 

два месеца касније Путеви Србије 
су издвојили преко 550 милиона 
динара како би Сремпут могао да 
почне рехабилитацију овог путног 
правца. Захваљући подршци пред-
седника Вучића и Владе Републике 
Србије Рума сваким даном постаје 
идеално место за живот, рекла је 
Александра Ћирић, председница 
Општине Рума.  ■
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Безбедност грађана 
на првом месту 

 Н а свим пријављеним критичним тачкама су 
по стављени успоривачи брзине са адеква
тном хоризонталном и вертикалном сао б

ра ћајном сигнализацијом што ће значајно доприне
ти безбедности, а поменуте локације су: угао улице 
Вељка Дугошевића и Павловачке, угао улице Вељка 
Дугошевића и Врдничке, Врдничке и 15. маја и Пав
ловачке и 15. маја.  ■

Први пут засијала расвета 
у насељу Срем

 С тановници овог насеља, њих 
око 150, који живе у пе де се
так кућа, до сада су сво јом 

улицом у вечерњим сатима иш ли 
по мраку и страховали за безбед
ност своје деце.

Сада је тај проблем решен, јер 
су услишене молбе грађана овог 

на сеља и постављено је 10 стубова 
јавне расвете.

Овим чином обезбеђени су ус
лови за бољи и безбеднији живот 
него што је то било претходних де
ценија. За многе је ово мала и бе
зна чајна ствар, али станарима овог 
насеља значи много.  ■

 О пштина Рума наставља ула   
гања у саобраћајну инфра
стру ктуру. Иако је ка лен

да р ски грађевинска сезона го това, 
повољни временски услови у окто
бру и новембру су дозволи ли по
че так радова на још једном веома 
зна чајном пројекту. Рума ускоро 
до  бија нови кружни ток и ток од Ге
ро нтолошког центра “Срем” на кр а
ју Павловачке улице.

У току је комплетна реконструк
ција овог путног правца. 

Изградња кружног тока пројек
то вана је у три фазе:

●   Прва фаза је изградња кружне 
раскрснице, потом асфалтирање 
јужног и северног крака Павло
вачке улице, наставак улице Мо
ше Пијаде и улице Милоша Цр
ња нског лево од кружног тока и 
део улице Милоша Црњанског 
десно од кружног тока. 

●   Друга фаза ће бити наставак ас
фалтирања улице Милоша Цр

ња нског лево од кружног тока и 
улица Нова 2. 

●   У трећој фази ће бити урађена 
пе шачка и бициклистичка стаза 
на поменутим потезима, као и на 
потезу повезивања јужног крака 
Павловачке улице и улице Мо
ше Пијаде.
Из општинске управе поручују 

да ће нови кружни ток значајно по      
већати безбедност саобраћаја у 
овом делу града. Ова локација би
ла је безбедноснокритична тачка 
у граду имајући у виду фреквент
ност пута и честе саобраћајне нез
годе. На овај начин путни правац ће 
бити растерећен, а безбедност са
обраћаја ће бити подигнута на нај
виши могући ниво.  ■

Рума добија нови кружни ток

У припреми је изградња 
кружног тока код Риговог 

млина, који је у надлежности 
Путева Србије, те локална 

самоуправа чини све како би 
се до реализације пројекта 

дошло што пре. Осим лакшег 
приступа граду, изградњом 

кружног тока и на овој 
локацији значајно ће бити 

повећана безбедност 
учесника у саобраћају.
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Асфалтирани путеви у 
румским приградским 

насељима

После 30 година 
 становници малог  

румског насеља Аеродром 
 у близини наплатне рампе Рума 

 добили су асфалтирани пут

 К ада сам им обећала да ће 
пут бити урађен, рекли су 
ми да их 30 година лажу 

пред сваке изборе и да се надају 
да нисмо једни од тих. Данас, ка-
да су машине почеле са радови-
ма, схватили су да наше локално 
руководство не даје лажна обе
ћања и да смо ту за сваког грађа-
нина наше општине. Следимо по-
литику председника Александра 
Вучића. Градимо путеве, градимо 
школе, вртиће, спортске терене, 
реновирамо здравствене устано-
ве, слушамо наше грађане и ре-
шавамо њихове проблеме, изја
ви ла је Александра Ћирић, пред
се дница Општине Рума.

Општина Рума је финансирала 
ра дове на асфалтирању деонице 
дуге око 750 метара, широке 4 ме
тра, која пролази тик уз куће насе
ља које броји око 15ак домаћин
става, а претходно је пут на сут са 
1.000 тона туцаника.

За радове у насељу Аеродром 
издвојено је нешто преко 10 ми
лиона динара. 

Након радова у насељу Аерод
ром, путна механизација се пре
селила у насеље Церје, у близини 
румске Циглане које броји близу 
50 домаћинстава, тако да су и они 
добили нов асфалтиран пут након 
три деценије.

Није било лако решити влас
ништво над путевима у насељу 
Церје, јер су становници насеља 
градили куће око земљишта које 
је некада било у власништву чу
ве не румске Циглане. Тако се ст
во рио правни проблем, јер су пу
теви остали у њеном власништву, 
па 30 година нико није желео да 
се бави овим питањем, а народ 
који ту живи није имао нити рас
вету, нити пут. 

Ово је некад било пољопри в
ре  дно земљиште. Није могло да 
се гради, међутим, урађен је Пл
ан де таљне регулације. Ово је са
да грађевински рејон, дакле ку ће 
су легализоване и стекли су се 
услови да овуда прође асфалт. 
Ово је такође био један од оних 
нерешивих проблема које смо ус-
пели да решимо захваљујући пре 
свега агилности локалне самоу-

праве са једне стране, а са друге 
стране упорности ових људи ов
де да заиста дођу до циља, изја
вио је начелник Општинске упра
ве Душан Љубишић.

Дужина асфалтираног пута из
носи 645 метара, а за ту намену 
је из буџета издвојено 7,7 мили
она динара са ПДВом.

Сад имамо све, ово је најбит ни
је, још једино да нам среде гас, то 
нам је још једина жеља, нарочито 
за ове млађе генерације. Што се 
тиче самог пута, он значи све, не 
кажу џабе пут кола вози. Има ли 
смо лети проблеме са пра шином, 
зими са блатом и ру па ма, а сад се 
надамо да тога више неће бити и 
веома смо захвал ни Општини Ру-
ма што је коначно овај посао ура
ђен, казао је Раде Кљајић, станов
ник Церја.  ■
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 К омпанија проширује своје 
производне погоне и ин
вестира у Србији. Њихов 

циљ је да успоставе нову произ
водну базу са добрим везама са 
Ри јечком луком и аутопутем за 
Ев ропу, одакле својом машине
ријом могу покрити тржишта Ев
ропе, Турске, Русије, Блиског ис
тока, Индије, па чак и САД.

Имајући у виду положај, индус
тријске могућности, расположи
вост квалификоване радне снаге, 
расположивост земљишта, компа
нија је изабрала Руму сматрајући 
да је наша општина најбоље место 
за улагање и успостављање про
изводне базе.

Компанија је купила две пар
целе у Индустријској зони Румска 
петља укупне површине 36,5 хек
тара.

У првој фази планирана је из
градња око 100.000m2 произво
дних погона и административне 
кан ц еларије, са могућношћу до
градње у каснијим фазама.

Вредност инвестиције је око 
100 милиона долара и овај проје
кат ће имати веома велики пози
тиван утицај на општину Рума и 
привреду у нашем окружењу.

Ова инвестиција је значајна 
како са аспекта отварања нових 
радних места, ангажовања висо

ко и средње квалификоване радне 
снаге, као и великог броја коопе
раната са територије наше општи
не, тако и са финансијског аспек
та прилива средстава у општински 
буџет у износу од 3 милиона евра 
од продаје земљишта чиме дефи
нитивно још једном доказујемо бо
нитетност и успешан рад и посло
вање наше општине.

Компаније које доносе проспе-
ритет, иновативност, могућност на-
претка и отварање нових послов-
них могућности су и те како добро-
дошле у нашу општину, јер овако 
значајним инвестицијама и добрим 
пословањем стварамо нашим суг-
рађанима услове за још бољи и 
квалитетнији живот, закључила је 
председница Ћирић.

Директор “Haitian” Сун Јиминг 
се захвалио Општини Рума на ве
ликој професионалности, прија
тељском односу, ефикасности у 
раду и подршци да се ова инвес
тиција реализује баш у Руми.

Први разлог зашто смо дошли 
је што смо у Општини Рума препо-
знали поуздану локалну самоупра-
ву која има капацитета да испра-
ти наше амбициозне пројекте, што 
је и доказала професионалношћу и 
ефикасношћу у раду. Други важан 
разлог је свакако положај Руме, 
добра повезаност ауто путевима.

Важно је истаћи да наша компа-
нија неће само улагати у Руми већ 
ће сарађивати и са бројним локал-
ним компанијама, тако да ће ова 
инвестиција помоћи развој и Ру-
ме, али и целе Србије. Очекујемо 
да ће радови почети већ ове годи-
не, преговарамо са пројектантима, 
извођачима, крајњи рок за реали-
зацију је 2024. година, али реално 
је да са запошљавањем првих рад-
ника почнемо већ почетком наред-
не године, рекао је Јиминг.

Начелник Општинске управе Ру
ма Душан Љубишић истакао је да је 
веома важно што ће кинеска ком
панија из Руме на светска тржишта 
пласирати финалне производе.

Стопа незапослености у Руми је, 
као што сви знамо, прилично ниска, 
али оно што је битно да знамо да 
они људи ангажују квалификовану 
радну снагу, машинске и електро-
инжењере. Финални производ биће 
склапан код нас у Руми што је јако 
важно, да он одавде иде у цео свет, 
а реч је о машинама високе техно-
лошке развијености, које су веома 
скупе. Триста људи ће добити по-
сао, то можда није нека цифра у од-
носу на оно што смо навикли, али 
сама вредност инвестиције од 100 
милиона долара јесте рекордна и 
највиша у претходне три деценије, 
изјавио је начелник Љубишић.  ■

Уговорена највећа инвестиција  
у Руми у протекле три деценије
Биће посла за 1.000 висококвалификованих радника

●   “Haitian” је највећи светски 
произвођач ЦНЦ машина, са 56.000 
комада произведених у 2021. 
години и годишњом продајом од 
више од 2,2 милијарде евра.

●   “Haitian International” припада 
“Haitian Group” холдингу који се бави 
производњом у 5 индустријских 
области, укључујући машине за 
бризгање, машине за ливење под 
притиском, ЦНЦ машине, роботе,  
аутоматизацију и серво погоне.
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 С табилно буџетско послова
ње омогућило је комодитет 
Руми да издвоји и више не

го што је првобитно било планира
но за пројекат повећања енергет
ске ефикасности породичних ку ћа 
и станова.

Интересовање грађана је било 
толико да је Оп шти на Рума прво
битно пла нираних 15 милиона ди
нара увећала на 40 милиона дина
ра како би се изашло у сусрет сви
ма који су конкурисали, а проје
кат је подржало и Министарство 

енергетике са додатних 15 мили
она динара.

У договору са Министарством 
енергетике одлучили смо да из-
двојимо додатних 25 милиона ди-
нара како би могли финансирати 
свих 450 пријава које испуњавају 
услове и како би сви пријављени 
гра ђани добили подршку за реали
зацију пројеката. Слободно могу 
да кажем да смо ми можда једина 
локална самоуправа која је издво
јила толика средства, изјавила је 
пре дседница Ћирић и нагласила 

да ће локална самоуправа и у бу
дућности бити партнер грађанима 
у важним пројектима повећања ен
е ргетске ефикасности.  ■

Систем даљинског грејања у Руми
Прелазак са мазута на гас, уштеда и еколошки прихватљивији енергент

 Р ума не само да сама зна да реализује капи
талне пројекте, већ уме и да се ухвати у ко
штац са вишедеценијским проблемима. Је

дан од најсложенијих изазова свакако јесте реша
вање проблема даљинског система грејања, јер не
рентабилне котларнице на мазут не само да праве 
економски проблем ЈП “Стамбено”, него су и еко
лошки неприхватљиве.

Започети пројекат изградње котларница на гас 
и избацивања мазута из употребе настављен је и у 
2022. години. Изграђена је нова котларница на гас у 
самом центру града, у дворишту зграде “Лепа Бре
на”, а на новоизграђену котларницу “Солидарност” 
повезан је и румски Дом здравља.

Котларница Дома здравља је као енергент кори
стила мазут, а уместо реконструкције локална само
управа је одлучила да искористи близину  котларни
це Солидарност и да се изградњом новог топловода 
и установа за примарну здравствену заштиту повеже 
на систем у ком је природни гас основни енергент. 

С обзиром на проблеме које имамо са мазу-
том, како код набавке, тако и процеса сагоревања, 
имајући у виду заштиту животне средине, Општи-
на је одлучила се све котларнице гасификују. Старе 
мазутне котларнице се не гасе, јер је законска оба-

веза имати и други енергент у резерви. Имајући у 
виду актуелну ситуацију у свету везану за гориво, 
битно је да у сваком моменту постоји алтернатива 
за енергенте, напомиње Душан Љубишић, начелник 
Општинске управе Општине Рума.

На дистрибутивни систем ЈП “Стамбено” прикљу
чено је 1. 850 станова што чини петину домаћинста
ва у граду, а на даљинско грејање су прикључена и 
јавна предузећа и установе, као и пословни објекти 
са површином преко 20.000 квадратних метара.  ■

Рекордна средства за 
финансирање пројекта 
повећања енергетске 

ефикасности породичних 
кућа и станова

милиона  

динара 

субвенцијa

40
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 М и смо пољопривредно по   
дручје и за х ва љу јући ква
литетној обра дивој зе

мљи и вредним пољопривредни
цима, бележимо добар привредни 
развој, тако да смо као одговорна 
локална самоуправа ове године 
донели одлуку да подржимо пољо-
привреднике новом мером помоћи, 
рекла је председница Општине Ру
ма Александра Ћирић  и додала да 
се нада да ће се овај тренд наста
вити и у годинама које долазе и то у 
већем обиму.

Из општинског буџета за набав
ку репроматеријала, ђубрива, семе
на и горива, предвиђено је 5 мили
она динара. За само један дан пот
рошен је сав предвиђени буџет, па 
је због великог одзива пољоприв
редника било неопходно да се 
средства прошире.

Како истичу из локалне само уп
раве, план је да свих 2.000 по љо
привредних газдинстава колико их 
је регистровано на територији рум
ске општине буде покривено овим 
субвенцијама, а од следеће године 

овај вид подршке прелази из пилот 
пројекта у редован пројекат.

Укупан износ намењен за ту 
сврху износио је 5 милиона дина
ра, а захваљујући ребалансу буџе
та који је током 2022. године ус
војен, сви пољопривредници, њих 
1.166 који су се пријавили добили 
су општинску помоћ.

Од првобитне суме од 5 
милиона динара за ову 
субвенцију, исплаћено је 35 
милиона динара.  ■

Општина Рума уз пољопривреднике: 
Уведена субвенција за куповину 

ђубрива, семена и горива
Општина Рума увела је  субвенцију пољопривредницима за 

куповину вештачког ђубрива, семена и дизел горива
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35
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ГГАЗДИНСТАВА АЗДИНСТАВА 

ЈЕ ДОБИЛО ЈЕ ДОБИЛО 
СУБВЕНЦИЈЕ!СУБВЕНЦИЈЕ!
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 У Руми се ради на уређењу 
Градског трга. Зграде ста
ре и преко 150 година чине 

само језгро Руме и налазе се у не-
посредној близини Градског трга.

Фасаде на овим зградама су у 
лошем стању, враћање изгубље-
ног сјаја овим грађевинама Рум
љани поздрављају.

 На овој позицији за уређење 
фасаде издвојили смо 12 милиона 

Градска инфраструктура 
приоритетан задатак - уредити 

град и учинити га лепшим

динара. Желели смо и циљ нам је 
да кренемо од уређења централ-
не градске зоне, стамбених згра-
да и грађанских кућа у самом цен-
тру града, а када то урадимо пре-
лазимо и на ободна подручја на-
ше општине. Формирана је коми-
сија од стручних, компетентних 
људи који ће се бавити комплекс-
ним питањима, очекује нас један 
дуг и тежак посао, али када се то 

реализује бићемо сви поносни на 
то што смо уложили толико труда 
и што ће Рума добити леп изглед, 
изјавила је председница Општине 
Рума Александра Ћирић и додала 
да у поређењу са другим општи
нама и градовима који се баве 
овим питањима, Општина Рума ће 
издвајати до 95 процената којима 
ће се субвенционисати стамбене 
заједнице.  ■

Реконструкција крова на 
Градској тржници у Руми

За реконструкцију крова на Градској тржници у Руми је из
двојен износ од 3 милиона динара.  Радови на замени кровне 
конструкције поверени су ЈП „Комуналац”, а ради се о замени 
панела, олука и опшивака.

 Желимо да наши суграђани који су свакодневно запослени 
у тржници, као и потрошачи који се овде снабдевају буду задо
вољни условима у којима се продају млеко, сир, месо и други 
прехрамбени производи, нагласила је Александра Ћирић, пред
седница Општине Рума.

У наредном периоду планирано је да се настави са уређењем 
овог објекта. Приоритети су санација подова, столарије, расве
те, вентилације и климатизације.  ■
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Мала фонтана у Руми 
добија сјај какав заслужује

У другој половини 80тих година у центру Руме изграђен је ком
плекс стамбених зграда на некадашњем простору градске Поште и 
зграде Партизан (раније Соколски дом).

Уређењем простора у новом стамбеном блоку настала је Мала 
фонтана, омиљено место окупљања станара тадашњег новог ком
плекса, као и деце која су највише волела да се играју у близини но
ве фонтане. Време је учинило своје, те је овај простор неправедно 
запостављен и препуштен зубу времена. 

Општина Рума жели да сваком запостављеном делу града врати 
свој некадашњи сјај и у вези са тим обезбедила је средства за ком
плетну реконструкцију обе пјацете.  ■

Уређење 
урбаних 
џепова у 

Руми
 Ове године Општина 

Рума је расписала 
међународни 
архитектонско 
– урбанистички 

конкурс за 
уређење урбаних 

џепова у Руми.

Ти урбани џепови како су их ар-
хитекте назвале, ми их називамо 
колоквијално дворишта стамбених 
зграда, поготово ова у самом цен-
тру врло су девастирана, нису об-
нављана, у њих практично ништа 
није улагано откако су те зграде 
направљене. Имали смо сјајни од-
зив архитеката, али и грађана који 
су гласали за пројектне идеје, изја
вила је председница Ћирић.

Ово су пре свега дворишта ста
нара намењена за одмор и ужи
вање, али и простори који ће 
најмлађима послужити за игру, 
што ову идеју чини значајнијом.  ■
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 Д а би наши суграђани дочекали зимске 
празнике у веселој и топлој атмосфери, 
Општина Рума побринула се да подржи 

организацију традиционалне манифестације Бо
жићна улица, као и поставку Ледене шуме у ма
лом парку у нашем граду.

Божићна улица организује се дванаести пут на 
Градском тргу у Руми. Како живимо у мултикулту
ралној средини и поносимо се богатством разли
читости коју она нуди, ова манифестација управо 
је и осмишљена да спаја два Божића, католички и 
православни, у једну веселу, породичну манифе
стацију и да једнако пригрли сваког посетиоца. Уз 
подршку Општине Рума, овог пута трајаће месец 
дана, од 15. децембра 2022. до 15. јануара 2023. 
Садржаји ће бити разнолики, од производа на
мењених празничној атмосфери, па до представа 
и музичких програма.

Ледена шума ће ове године први пут наћи своје 
место у нашем граду и пружити могућност оним 

Божићна улица и Ледена шума

 О пштина Рума активно нас 
та вља са радовима на уре
ђе  њу централног градс ког 

језгра, те након машинског чи ш
ћења и полирања, на Градском тргу 
у Руми постављени су канделабри. 
Kанделабри нас подсећају на дух 
неког прошлог времена, под сећају 
нас да је Рума од свог на станка би
ла град културе, економског раз
воја и напретка. 

Нова расвета на Градском тргу 
Спој традиције и модерног доба

Да би слика била комплетна по 
с тављене су и нове клупе, канте, 
као и украсна метална констру кција 
за сат на тргу.

– Циљ нам је да улепшавањем 
трга и уређењем фасада на објект
има у његовој околини вратимо ау-
тентичност овом делу нашег града. 
У наредном периоду следи уре ђење 
околних фасада, модерниза ци ја клу-
па, као и конзервација Спо меника 

револуцијe. Желимо да подсети-
мо нове генерације на прошлост и 
да уређењем и очувањем водимо 
рачуна о својој култури и историји. 
Желимо да Румљанима Градски трг 
буде омиљено место окупљања, а 
свима који Руму посећују туристич-
ки, да из наше општине са собом 
понесу упечтљиве успомене, пору
чила је председница Општине Рума 
Александра Ћирић.  ■ 

мало вичнијим и активнијим суграђанима да от
клижу у срећну Нову годину. Верујемо да ће се 
најмлађи суграђани посебно обрадовати што им се 
пружа прилика да коначно могу да стану на кли
заљке и добро се забаве у свом граду. Мали парк 
на какав смо навикли биће измењен за ову прили
ку како би празнична одора и ледене стазе могле 
да заблистају пуним сјајем 
зимских радости. Постав
ка ће, такође, трајати од 
15. децембра ове до 15. 
јануара следеће године.

За организацију су заду
же ни Културни центар “Бра
на Црн чевић”, Туристичка 
ор ганизација општине Ру
ма, Савез спортова општи
не Рума и Спортски центар 
Рума, а све под покровитељ
ством Општине Рума.  ■
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 Н изом свечаности Општина 
Ру ма је на достајан начин 
обе  лежила два важна пра з

ника: градску славу – Светог Сте   фа
на Дечанског и Дан Општине – 24. 
новембар, у знак сећања на при са је
ди њење Срема Краљевини Србији.

У храму Силаска Светог духа на 
апостоле служена је Света литур
гија, а потом су положени венци на 
споменик др Жарка Миладиновића, 
у чијој је кући у Руми, 24. новембра 
1918. године, Велики народни збор 
донео одлуку о присаједињењу Ср
ема Краљевини Србији.

Централна свечаност одржана 
је у Културном центру “Брана Црн
чевић” на којој су презентовани ре
зултати рада Општине Рума у по
следњих годину дана, али и награђе
ни заслужни појединци и најбољи 
студенти наше општине.

Историјски осврт на 24. новем
бар дала је у свом излагању пред
седница Општине Рума, Александ
ра Ћирић, историчарка по струци, 
нагласивши да је др Жарко Мила
диновић, народни трибун један од 
највећих и најхрабријих бораца за 
вековну тежњу српског народа и 
сло боду српског народа у овим 
кра јевима и припајање са матицом 
Ср бијом.

Председник СО Рума Стеван Ко
вачевић је нагласио да се са уста
новљењем 24. новембра као Дана 
Општине, Рума отргла из вековног 
историјског самозаборава и понос
но уписала у ред локалних заједни
ца које негују своје идентитетске 
симболе и обнављају своју историј
ску самосвест.

На свечаности су уручена оп ш
тинска признања и награде. Румска 
повеља за изузетне резултате у об
ласти музичког стваралаштва, као и 
за допринос промоцији Општине Ру
ма у земљи и иностранству, уруче

на је Вокалноинструменталном ет
но ансамблу “Врело”.

Захвалнице Општине Рума у 
2022. години и новчане награде, у 
износу од  30.000,00 динара за зна
чајан допринос развоју и афирма
цији Општине Рума додељене су 
Ђорђу Бошковићу из Руме, музејс
ком саветнику – историчару; Сте
фану Зубовићу из Руме, члану Џудо 
клуба “Словен” из Руме;  Весни Ди
мов из Руме, васпитачици у пензији; 
Драгомиру Јанковићу из Руме, му
зејском саветнику – историчару; Го
рану Бајићу из Жарковца, предузет
нику; Весни Субашић из Руме, учи
тељици и академику проф. др Хаџи 
Милутину Стојковићу из Руме. 

Специјална захвалница уручена 
је Министарству заштите животне 
средине, а у име министарке Ире
не Вујовић признање је примила са
ветница Сара Павков.

На свечаности награђено је и 27 
најбољих студената из општине, а 
председница Ћирић им је уручила 
захвалнице, монографију Руме, али 
и вредне новчане награде у износу 
од 25.000 динара.

Прославу Дана Општине употпу
нио је сјајан културно – уметнички 
програм, а сад већ традиционално,  
приказан је и филм “Рума између 
два празника” који је сумирао све 
оно што је урађено за просперитет 
Општине у протеклих 12 месеци.  ■

Прослављена два важна празника 
Дан Општине и слава града

Да будемо 
достојни 
предака 
и узор 
потомцима
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Борба за 
очување 
животне 

средине се 
наставља

 О дмах на почетку мандата 
било је јасно да Рума по
ред свих развојних и ин

фраструктурних компоненти, вели
ки акценат ставља на заштиту жи
вотне средине. У жељи да се Рума 
учини зеленијом и лепшом, преда
но се радило на затварању и сани
рању градске и дивљих депонија 
широм општине, на избацивању 
мазута као енергента у централ
ном даљинском систему грејања, 
али и модернизацији механизације 
и опреме ЈП “Комуналац” којом 
смеће одвози на регионалну депо
нију “Срем - Мачва”.

Велику подршку у целокупном 
послу заштите и унапређења жи
вотне средине Општина Рума има у 

●  Прва дивља депонија 
затворена је у Жарковцу
Реч је о депонији која је пред

стављала велику опасност како за 
екологију тако и за живот и безб е
дност људи. Општина Рума је на 
де понији поставила видео надзор, 
пре тога урађена је ограда, а затим 
је засађено и 20 стабала јавора.

Заједно са радницима ЈП “Кому
налца” једно дрво је засадила и 
председница Општине Рума Алек

сандра Ћирић, која је том прили
ком истакла да депонију није на
правио нико други него ми људи, 
комшије, односно неодговорни по
јединци на чију свест сви заједно 
мо рамо утицати како би нам живот 
свима био лепши и пристојнији.

Као што је на овој депонији по-
сађено дрвеће тако ћемо зеленити 
и оплеменити заправо све просто-
ре на којима су постојале дивље 
депоније и на тај начин још једном 

Екологија у фокусу
Улагања у инфраструктуру, културу, спорт, здравство, социјалну 
заштиту и безбедност деце, али пре свега у екологију и заштиту 

животне средине стратешко је опредељење Општине Рума, 
откако је крајем прошле године локална самоуправа добила ново 

руководство, на чијем се челу налази Александра Ћирић

ресорном министарству и минис
тарки Ирени Вујовић, па је тако Ре
публика финансијски, логи стички и 
на друге начине подржала готово 
све активности на унапређењу ове 
важне сфере живота.

Већ у првим данима од ступања 
на дужност повучени су конкретни 
потези. После вишедеценијских 
проблема 1. јануара ове године зва
нично је затворена градска депо
нија у Руми код вашаришта.

Реч је о депонији која је пред-
стављала велику опасност како за 
екологију тако и за живот и безбе
дност људи, оценила је председни-
ца Ћирић. Нама Румљанима ова 
де понија већ пуних 30 година пре д
с тавља проблем, али и велику сра-

моту пред свима који пролазе реги
оналним путем М21. Уз помоћ ми-
нистарке Ирене Вујовић и Минис-
тарства заштите животне средине 
адекватно решавамо овај вишеде-
ценијски проблем одлагања отпада 
Румљана. Депонија је зат ворена, а 
заједно ћемо покренути про цес са-
нирана и рекултивисања што под-
разумева садњу траву и зимзеле-
ног растиња, рекла је пре д седница 
Ћирић.

Рума поседује план управ ља ња 
отпадом и у складу са тим смо се 
прикључили смо се на систем ре-
гионалне депоније “СремМачва”. 
Обећавали смо да ћемо све дивље 
депоније на територији румске оп
штине затворити и да ће грађани 
Руме биће поносни. То смо и учи-
нили, истакла је председница Оп
штине Рума.  ■
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апеловати и утицати на свест свих 
грађана и оних појединаца који су 
нажалост несавесно се понашали 
у претходном периоду, казала је 
председница Ћирић.

На више пута чишћеном просто
ру дивље депоније у Kленку Оп
шти на Рума поставила је видео 
над зор, а исто је урађено и на тако
ђе затвореној депонији Путинцима.

●  После 15 година решен је 
проблем у Стејановцима који 
је мучио све мештане села
У сарадњи са Водопривредним 

предузећем Галовица очишће  на 
је дивља депонија на уласку у се
ло која је настала немаром при
ватног пољопривредног предузе
ћа, које је пре 15 година било ре
шено да производи биомасу од 
же твених остатака. 

Од целокупног посла је остао 
само комунални проблем који је 
мучио наше суграђане, а слуха за 
решавање раније није било. Драго 
ми је што је Општина Рума увек ту 
за своје грађане и што можемо да 
помогнемо, напоменула је пред
седница Ћирић и поручила грађа
нима да буду слободни да пријаве 
све комуналне проблеме које има
ју у својој околини. 

●  Континуирана сарадња са 
Министарством за заштиту 
животне средине
Још једном одлучност Руме да 

се уложе максимални напори у за
штиту животне средине препозна
ло је и ресорно Министарство које 
је подржало решавање сличних 
проблема широм румске општине. 
Општина Рума је по конкурсу Ми
нистарства заштите животне сре
дине Републике Србије добила 
сред ства за санацију и уклањање 
дивљих депонија у Kраљевцима, 
Добринцима и Платичеву у износу 
од 5 милиона динара.

Општина је такође обезбедила 5 
милиона динара, јер без здраве 
животне средине нема ни здравог 
живота.

Чест је случај да се после чиш
ћења депоније за кратко време по
ново створи дивља депонија на 
истој локацији, па је тако након 

чиш  ћења депонија и у Вогњу тако
ђе постављен видео надзор.

Желимо да оправдамо пове-
рење свих грађана и да просто св
им суграђанима учинимо Руму бо
љом за живот. Од првог дана бави-
мо се бригом о нашим грађанима. 
Моја врата су свима и увек за све 
от ворена, за све савете и за све 
кри тике. Сигурна сам да ће сви 
при метити промене на боље, да ће 
Румљани моћи поносно и уздигну-
те главе да говоре о нашем граду и 
нашој општини, закључује председ-
ница Општине Рума. Општина Рума 
ради на очувању и заштити живот-
не средине. Модернизација меха-
низације у ЈП “Kомуналац“ обезбе-
диће нам још ефикасније одво-
жење смећа на регионалну депо-
нију, те још једном апелујем на све 
грађане да се понашају одговорно 
према својој животној околини, ка-
ко бисмо сви заједно учествовали у 
стварању лепше, чистије и зеле-
није Општине Рума, закључила је 
председница Општине Рума.

Општина 
инвестирала 113 
милиона динара 

ове године у 
модернизацију  
ЈП “Комуналац”

У циљу ефикаснијег рада ЈП “Ко
муналац” Општина Рума је издвоји
ла рекордна средства ове године, 
уложивши чак 113 милиона динара 
у набавку нове, савремене механи
зације.

У 2022. години локална самоу
права је купила нове камионе, ау
топодизач, специјализована вози
ла за превоз отпада животињског 
порекла, као и за превоз живо
тиња, трактор са приколицом, ка
мион цистерну за заливање дрво
реда и прање улица, више десети
на контејнера за сеоске и градске 
месне заједнице, косилице и другу 
важну механизацију за рад јавног 
предузећа. 

Тим поводом уприличена је и 
смотра, на којој су представљена 
јавности нова возила, којој су при
суствовали и председница Општи
не Рума Александра Ћирић и на
челник Општинске управе Душан 
Љубишић.

Оно што смо обећали на почет-
ку године да ћемо чувати своју жи-
вотну средину односно улагати у 
екологију, то управо сада показује-
мо практичним примером. Да би 
што ефикасније радило наше кому-
нално предузеће ми смо морали да 
уложимо велика средства и за кра-
так временски период купили смо 
практично читав погон нове меха-
низације. Сада је на свима нама да 
још више напора учинимо како би 
се свест о важности очувања жи-
вотне средине подигла на још виши 
ниво, изјавила је председница Ћи
рић и нагласила да је ово велика 
инвестиција суштински намењена 
заштити животне средине и уна
пређењу рада ЈП “Комуналац”, јер 
је примарни циљ да наша општина 
буде чистија и зеленија.

Министарка Ирена 
Вујовић са Румљанима 

пошумљавала Борковац

Министарка Ирена 
Вујовић са Румљанима 

пошумљавала Борковац
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Управо из тог разлога у току је 
ве  лика акција озелењавања румске 
општине, кроз садњу 935 садни ца 
које смо добили у сара дњи са Ми-
нистарством за заштиту животне 
средине, за пошумљавање парк 
шу ме Борковац. Такође се саде др-
вореди на новом путу према Ин ђи
ји, значи од Жарковца, Путинаца 
пре ма Инђији и према језеру До-
бродол, а за ту намену смо купили 
преко 2.000 садница. Поред тог 
путног правца и на другим путним 
правцима ка свим осталим сеоским 
срединама ми ћемо садити дрвеће, 
казала је председница Ћирић.

●  Модернизација  
зимске службе
Директор ЈП “Комуналац Драган 

Панић захвалио се Општини Ру ма 
на великој подршци и посвећено
сти да заштиту животне сре дине 
по дигне на виши ниво.

Издвојено је преко 113 милиона 
динара да би се набавила сва ова 
механизација, која је била неоп-
ходна да би све оно што радимо у 
току године квалитетно, брзо, лак-
ше и онако како је предвиђено и 
ура дили. Морам рећи да део нове 
механизације можемо користити 
и за чишћење снега. На ауто по
ди зачу имамо могућност монти-

рања раоника са посипачем соли 
што ће нам свакако користити у 
наредном периоду. Такође, за тра
ктор смо узели још један раоник са 
којим ћемо чистити мање повр-
шине и улице другог приоритета, 
казао је Панић.

Овде није крај улагањима у ЈП 
“Комуналац”, за наредну годину 
пла  нирана је и куповина дробили
це, па ће тако сав кабасти матери
јал, шут од рушења кућа, моћи да 
се уситни  и у форми гребаног ас
фалта искористи за насипање 
атар ских путева.

●  Претоварна станица  
прави уштеде
Како би се олакшало одвоже

ње смећа, конкретно кабастог ма
теријала на Регионалну депонију 
“СремМачва”, Општина Рума фи
нансирала је изградњу претовар
не станице која се налази на јуж

ном ободу града, у близини објек
та “Азил” - ЈП “Комуналац”.

Овај претоварни плато има ви-
шеструку намену и користан је у 
овом нашем процесу борбе за за-
штиту животне средине. Као што 
знате затворили смо више дивљих 
депонија, главну градску депони
ју, настављамо борбу за чистију, 
зеленију и здравију Руму. На овој 

претоварној станици или платоу 
аутоподизачи ће смеће претова-
рати у контејнере у аброл камио-
не далеко већег капацитета и 
одвозити на Регионалну депонију 
СремМачва. Направићемо и уш
теде у транспорту смећа, а вре-
меном ће се омогућити и издва
јање искористивог дела отпада, 
изјавила је председница Ћирић.

Вредност пројекта је 9.128.000 
динара.

Површина претоварне станице 
је 900 квадратних метара, простор 
је ограђен са три стране зидовима 
од такозваних лего бетонских пло
ча које ће моћи да се преносе и 
померају. Један део је од војен и за 
рециклажу смећа, да се одваја 
смеће које се може донекле иско
ристити, од оног које заиста мора 
да се одвозе на Регионалну депо
нију “СремМачва”. Далеко је еко
номичније и исплативије. 

На претовар-
ној станици биће 
разврставан отпад тако да прави-
мо једну лепу причу о екологији, 
же лимо да будемо пример и свим 
осталим локалним самоуправама 
како се води рачуна о животној 
сре  дини, јер је то заправо пре д у
слов за један здрав живот, оце ни 
ла је председница Ћирић.  ■
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 З аједнички пројекат ће бити 
реализован на темељима 
поштовања еколошких пр

ин ципа и амбијенталних ка ракте
ристика језера, уз допуну квали
тетних садржаја који ће допринети 
омасовљавању туризма.

Борковац може постати једна 
од најлепших туристичких дести
нација у нашој земљи, истакла је 
председница Општине Рума Алек
сандра Ћирић и оценила да тако 
нешто изискује максималну посве
ћеност, озбиљан рад, као и да ће 
се уређење језера и излетишта 
Борковац одвијати у три фазе. 

Прва фаза је подразумевала по
шумљавање шуме Борковац око 
простора старог базена. За то смо 
добили средства од Министар

ства за заштиту животне среди
не у вредности од 7,5 милиона ди
нара. Два милиона смо издвојили 
из општинског буџета за набавку 
935 садница. Такође уредићемо и 
простор око старог базена са мо
билијаром за децу, са игралиштем, 
клупама. У другу фазу, укључује
мо и суседну иришку општину. 
Мењамо План детаљне регула
ције са циљем како бисмо пре
цизније дефинисали будући из
глед самог језера Борковац и при
обаља. На ту фазу се надовезује 
уређење стазе кроз шуму Борко
вац као и уређење стазе уз Борко
вачки поток која ће се пружати до 
улице 15. август. Трећа фаза под
разумева уређење самог језера, 
плаже, приобаља око језера, из

градњу пешачких стаза, тримста
за, игралишта за децу, како би Бор
ковац засијао у оном правом сјају 
и очарао не само Румљане већ све 
грађане наше земље. Надамо се 
успешној сарадњи и сигурна сам 
да ћемо заједно успети да то у на
редном периоду и реализујемо, 
изјавила је председница Општине 
Рума Александра Ћирић.

Подршку заједничком пројекту 
уређења језера Борковац коме су 
приступиле општине Рума и Ириг 
најавио је и Покрајински секрета
ријат за привреду и туризам.

Са плаже и приобаља су ове 
јесени уклоњени и сви нелегал
но изграђени објекти, чиме су се 
стекли и формални услови за но
во уређење чувеног излетишта.  ■

Нова улагања у 
излетиште Борковац

Румска оаза спокоја на северу града
Афирмација огромног туристичког потенцијала излетишта Борковац, а 
посебно самог језера један је од стратешких циљева Општине Рума, а 

партнерство у реализацији комплексног пројекта стварања атрактивне 
туристичке дестинације пружиће и суседна Општина Ириг
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Племенити Грк
Парк код Основне школе “Вељко Дугошевић” 

у Руми од уласка у 2022. годину добио је име по 
грчком официру Мариносу Рицоудосу, који је 
1999. године одбио да уплови у јадранске воде 
и бу де део напада на тадашњу СР Југославију 
током НАТО бомбардовања.

Промена назива парка потекла је од иниција
тора петиције, Румљанина Саше Ристовића, која 
је покренута 2019. поводом обележавања 20 го
дина од бомбардовања.  ■

Парк Милеве Марић 
Ајнштајн у Руми

Парк код румске Гимназије и “Бранкове“ шко
ле током 2022. добио је назив по великој научни
ци, Милеви Марић Ајнштајн, која је један период 
свог детињства и школовања провела у Руми.

Иницијативу да парк код Гимназије носи на
зив по супрузи чувеног Алберта Ајнштајна, по
кренуо је Савет четврте месне заједнице у Руми, 
процедура је спроведена у надлежним општин
ским органима.  ■

   У знак сећања на доктора 
Драгана Овцина, који је својом 
племенитошћу и радом заду
жио Румљане, свечано је отво
рен парк пред више од 300 су
грађана који су познавали мла
дог доктора и поштовали његов 

лик и дело.
Кратак говор одржала је 

председница Општи
не Рума Александра 
Ћи рић, отац Бранис

лав Мишковић, јереј Хра
ма сабора српских свети
теља у Руми и супруга др 
Овцина, Јелена Овцин.

Др Овцин оставио је 
неизбрисив траг у срцима 
суграђана који ће га вечно 

Паркови – румске оазе

памтити као хуманог човека, великог лекара и 
особу од које смо имали пуно тога да научимо.  ■

Сећање на др Драгана Овцина
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 О пштина Рума настоји да во
 ђењем пажљиве политике 
обухвати све аспекте жи

вота, па и оног дела који се односи 
на заштиту природе и тако допри
несе укупном проценту површина 
подручја под заштитом на нацио
налном нивоу. Заштићено стани
ште “Бара Трсковача” додељено је 
на управљање Туристичкој орга
низацији општине Рума 2011. годи
не. Од тада ова организација зна
чајан део своје делатности посве
ћује управо ревитализацији и ак
тивним мерама заштите.

До седамдесетих година про
шлог века ово барско – мочварно 
подручје је служило мештанима 
села Платичева у чијем се атару 
налази као неисцрпан извор рибе 
и трске. Такође, Трсковача је у то 
време представљала депресију 
испуњену отвореним воденим ог
ледалима, окружену ораницама 
где је претежна пољопривредна 
делатност била и остала повртар
ство. Старији мештани сећају се да 

су чамцима могли пловити целом 
Трсковачом, а пристајали су уз оно 
што су данас путеви и границе које 
обележавају подручје под зашти
том. Измаглица и роса које би се у 
летњим месецима скупљале у 
овом микроклиматском појасу би
ла су постојан и неопходан извор 
влаге за њиве на узвишењима.

Визиторски центар “Изворац” и 
кула осматрачница основна су ин
фраструктура овог подручја и те
мељ за развој рецептивног екоту
ризма. Узимајући у обзир каракте
ристике предела и активну пољо
привреду производњу, охрабрује 
се постављање темеља самоодр
живости подручја: како се велика 
средства издвајају на машинско 
кошење, план је да се омогући и 
подржи испаша и боравак стоке на 
самом станишту са минималним 
напуштањем терена и одласком у 
сеоске стаје. Органска пољоприв
реда је будућност и такође је по
тре бно стално подстицати пољо
при вреднике конкретним мерама 

уз приказ економске добити и до
бар инвестициони план. Туристич
ка организација општине Рума те
жи да упоредо за мерама ревита
лизације предузима кораке у обез
беђивању услова за пријем посе
тилаца, нарочито млађих генера
ција, јер је ово природно благо у 
општини Рума веома добар при
мер за едукацију о природним вр
е дностима које треба чувати и ра
сти са њима и уз њих.

Уз подршку Општине Рума, као 
и Покрајинског секретаријата за 
урбанизам и заштиту животне сре
дине, у 2022. години поново се, на
кон неколико година стагнације, 
почело са улагањима у ревитали
зацију и санацију подручја. У радо
ве на уређењу мобилијара и осма
трачнице уложено је више од ми
лион динара, а у наредном перио
ду планира се измуљивање канала 
како би могао да се обнови рибљи 
фонд, а Трсковача постане препо
знатљива дестинација у екотурис
тичкој ниши.  ■

Заштићено станиште

Бара Трсковача
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 Т им поводом председница 
Општине Рума Алексан
дра Ћирић и њена заме

ница Биљана Поповић Јовановић 
посетиле су ОШ “Миливој Петко
вић Фећко” у Платичеву где је ове 
школске године уписано 27 првака.

У оквиру 40 милиона динара 
ко  лико смо определили за ре кон 
стуркцију школских објеката, пла
нирани су и радови у школи у Пла-
тичеву. Од школе и директо ри це 
Крстић смо добили информацију 

да су тренутно најпотребнији ра-
дови на реконструкцији по да у тој 
образовној установи. Фи нанси ра
ћемо замену подова, плочица, ве-
ликих улазних на спо  редном улазу 
у школу, као и кре чење објекта, ка
зала је председница Ћирић.

Једина смо школа, са сигурно-
шћу у општини, а чини ми се једина 
у Срему која је добила ове го дине 
средства од Министарства правде 
која се деле по принципу опорту-
нитета. Добили смо 500.000 дина-
ра за куповину 10 лаптоп рачунара 
који ће бити на  располага њу на-
ставницима у свакој учионици, а 
Министарство прос ве те нам је 
обезбедило још један про јектор и 
лаптоп у вредности 160.000 дина-
ра. Трудимо се да школски ам-
бијент подигнемо на што виши ни-
во, велика нам је подршка Општина 
Рума и након реализације најав
љених радова на санацији, пре 

Добродошлица за ђаке прваке 
у румској општини

Поред поделе бесплатних уџбеника за све
основце Општина Рума је на посебан начин

пригодним поклонима пожелела срећан 
полазак у школе најмлађим ученицима 

румске општине – ђацима првацима

све га, пода школе добићемо још је
дан лепши школски објекат, иста
кла је директорица Крстић. Ове 
школ  ске године у румској оп штини 
уписано је 448 ђака првака.  ■
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 П редседница Општине Рума 
Александра Ћирић оби  шла 
је ОШ „Душан Јер ко вић“ у 

Руми, у чијој сали за фискултуру је 
обављено сортира ње комплета уџ
беника, како би сви ђаци већ у пр
вој седмици добили књиге.

Ми заиста као одговорна локал-
на самоуправа трудимо се да по-
могнемо свим нашим суграђани-
ма, пре свега нашој деци, јер ула-
гањем у њих, улажемо у нашу бу-
дућност.  Желимо да им обезбеди-
мо што квалитетније школовање, 
одрастање и образовање. Како ми 
њих будемо васпитавали и односи-
ли се према њима, омогућавали им 
здрав начин живота, онда можемо 
да очекујемо да  ће наша земља 
имати здравију и перспективнију 
будућност, казала је председница 
Ћирић и нагласила да су купљени 
нови комплети уџбеника за 3.600 
ученика, те да је издвојено око 32 
милиона динара.

Ово је трећа школска година ка
ко сви основци из румске општине 
добијају бесплатне уџбенике.

Поред куповине уџбеника за све 

основце Општина Рума ће уложити 
и значајна средства за унапређење 
школске инфраструктуре.

Најважнији радови на санацији 
објеката свих школа тек предстоје, 
ми смо  ребалансом буџета издво
јили 40 милиона динара за сана
цију и реконструкцију и поправ
ку објеката школа на територији 
на ше општине. Конкретно у овој 
шко ли, они су пријавили да им је 
највећи проблем  санација крова, 
кр ов прокишњава и из нашег буџе

Сви ђаци Општине Рума
добили бесплатне уџбенике

На радост свих основаца румске општине, а посебно 
родитеља, Општина Рума је  и ове године обезбедила 
бесплатне уџбенике за све ђаке осмогодишњих школа

та издвојена су средства за сана
цију истог.

Приликом обиласка видим да је 
и фискултурна сала зрела за сана-
цију, паркет је у лошем стању, као 
и  справе и у наредном периоду у 
договору са директорком школе 
ћемо издвојити и та средства та-
ко да ђаци ове најбројније школе 
имају лепу и репрезентативну са-
лу за вежбање и и спортске актив-
ности. Ми се трудимо да обезбе-
димо што боље услове живота и 
рада свих наших сугграђана, про-
фесора и ђака, нагласлила је пред
седница Ћирић.

ОШ „Душан Јерковић“ похађа 
бли зу 800 ученика, директорица те 
образовне установе Наташа Ста
нић се захвалила Општини Рума на 
подршци и разумевању, не само 
када је у питању набавка комплета 
уџбеника, него и када је реч о поје
диначним проблемима са којима се 
школе суочавају.

Ми смо годинама били прва шко
ла у Срему што се тиче школс ких 
успеха, сада смо други у Срему, 
први у Руми и мислим да би усло-
ви могли да буду много бољи него 
што јесу, конкретно у фискултурној 
сали. Она тренутно својом површи-
ном не задовољава потребе шко-
ле, али спремни смо да заједнич-
ким снагама побољшамо постојеће 
услове и намеравамо да је у будућ-
ности проширимо, рекла је дирек
торица Станић.  ■

Замена столарије у ССШ 
“Бранко Радичевић” у Руми

Председница Општине Рума Алек
сандра Ћирић посетила је Средњу 
стручну школу “Бранко Радичевић”, 
где су завршени радови на замени до
трајале столарије.

Како би сви ђаци из румске општи
не имали што боље и квалитетније ус
лове за образовање румска локална 
самоуправа спровела је циклус ин
фраструктурних улагања у основне и 
средње школе.

Ми у овој текућој години планира

мо велико улагање у све школе са ци
љем да наша деца, наши ђаци имају 
што боље и што квалитеније услове 
за своје образовање. У ССШ “Бранко 
Радичевић” смо заменили дотрајалу  
столарију са новом ПВЦ и за ту на-
мену смо издвојили 1.408.000 динара. 
Такође, финансирали смо у овој школи 
исто значајне радове на санацији во-
доводне и канализационе  мреже, као 
и електроинсталација, казала је пред
седница Ћирић.  ■
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 П редседница Општине Рума Александра Ћи
рић и председник СО Рума Стеван Коваче
вић присуствовали су у ОШ ,,Змај Јова Јо

вановић” примопредаји 45 рачунара, чију је набавку 
у целости финансирала локална самоуправа, а који
ма ће се комплетно опремити информатички каби
нети у три основне школе.

Одлучили смо да ове године са 40 рачунара опре-
мимо две информатичке учионице у ОШ ,,Змај Јо-
ва Јовановић” у Руми и ОШ ,,Душан Јерковић” у Ру-
ми, док пет рачунара додељујемо ОШ ,,Доситеј Обра-
довић” у Путинцима. На тај 
начин ове школе ће имати 
комплетно опремљене ин-
форматичке учионице што 
ће свакако побољшати рад 
информатичара и усаврша-
вање деце у области ин-
форматике. Трудићемо се 
да и у наредном периоду и 
наредне године опремимо и 
остале школе са територије 
наше општине новом рачу-
нарском опремом, изјавила 
је председница Ћирић.

После основних школа Општина Рума донирала је 
рачунарску опрему и свим средњим школама. При
мопредаја савремене информатичке опреме обавље
на је у Гимназији „Стеван Пузић“, а поред представни
ка средњих школа уручењу су присуствовале и пред
седница Општине Рума Александра Ћирић и замени
ца Биљана Поповић Јовановић.

Настављамо са улагањем у наше школе, у обра-
зовање. Овог пута издвојили смо 1.121.664 динара за 
куповину рачунарске опреме за четири наше средње 
школе. Рачунарска опрема има велику улогу у даљем 
усавршавању професора, дигитализацији наставних 
процеса, подршци ученицима. Веома је важно да на-
ши ученици имају што квалитетније услове за образо-
вање и да професорима омогућимо адекватну опре-
му за рад. Циљ нам је да побољшаним условима ра-
да у школама ученици са територије наше општине 
уз нове технологије на најсавременији начин могу да 
прате наставу и стичу адекватно знање које ће им би-
ти драгоцено за даљу будућност, поручила је пред
седница Ћирић.

Укупно за основне и средње школе издвојено је 
3,3 милиона динара за куповину рачунарске опреме.

Нови клавир за 
ђаке музичке школе 

“Теодор Тоша 
Андрејевић”

 О сновна музичка школа “Теодор Тоша Ан
дрејевић“ организовала је годишњи све
чани концерт како би прославила успехе 

својих ученика.
Ученици Музичке школе традиционално нижу 

успехе како на републичким, тако и на међународ
ним такмичењима. Општина Рума подржава мла
де и њихов успех, те како би се побољшали усло
ви наставе и подстакао даљи напредак ученика, 
музичкој школи је испоручен нови концертни кла
вир марке “Јамаха” вредности 1.700.000 динара.

Као што смо и обећали, ми ћемо гледати да 
обезбедимо и да покријемо све сегменте живо-
та наших суграђана нашим буџетом, тако да ула-
жемо равномерно свуда тамо где је помоћ нас 
као општине и одговорне локалне самоуправе 
потребна. ОМШ “Теодор Тоша Андрејевић“ се још 
у јануару нама обратили за помоћ, питали су как-
ве су могућности да добију концертни клавир по-
што нису имали сами могућност да издвоје сред-
ства. Ми смо наравно одмах издвојили средства 
за куповину овог концертног клавира у износу од 
1.700.000 динара. Настојимо да и Музичкој школи 
омогућимо што боље и квалитетније услове, како 
за наставнике тако и за њихове ђаке. Овај клавир 
неће бити само поклон Музичкој школи, већ ће 
овде стајати у холу Културног центра тако да ће и 
Културни центар моћи да га користи за своје по-
требе, за свечаности као што су Чај у 8, музички 
програм и остали пријеми, изјавила је Алексан
дра Ћирић, председница Општине Рума и чести
тала награђенима и осталима пожелела да и они 
остваре још пуно успеха у будућности.  ■

Председница 
Општине Рума 

уручила рачунарску 
опрему школама
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тру, а 16 најбољих ђака је и новчано 
награђено са по 15.000 динара. На
граде и повеље ђацима су уручили 
председница Општине Рума, Алек
сандра Ћирић и председник СО Ру
ма, Стеван Ковачевић.

Сматрам да је ово једна од нај
лепших помоћи односно похвала 
које локална самоуправа додељује 
својим најбољим ученицима. Ми 
поред Светосавске повеље нашим 

На дан када се прославља ус 
помена на Светог Саву, највећег ср
п ског архиепи скопа, просветитеља 
и творца срп ске књижевности, 
Општина Ру ма је најбољим ученици
ма свих осно вних и средњих школа 
на територи ји румске општине, а од 
ове године и музичке школе, уручи
ла Све тосавске повеље.

Свечаност доделе Светосавс ких 
повеља је одржана у Културном цен

Одлука о додели 
студентских 

стипендија за 
академску  

2021/2022. годину

 Н ајбољи ђаци наше општине били су главне 
зве зде програма Културног лета. Наиме, Оп
штина Рума је одлучила да ове године зва

ничну доделу диплома и новчаних награда вуковци
ма уручи на свечаности организованој на Градском 
тргу, под окриљем Културног лета, како би пред суг
рађанима заслужено промовисала оне најбоље, нај
марљивије и највредније ученике наше општине.

Председница Општине Рума Александра Ћирић и 
њена заменица Биљана Поповић Јовановић подели
ле су укупно 100 Вукових диплома, али и новчане на
граде од по 15.000 динара. Такође, награђено је и 16 
ђака генерације са по 20.000 динара.

Општина Рума награђује наше најбоље ученике за 
посебан труд и залагање током школовања, уз под
стрек и жеље да и у будућности наставе са успеси
ма, истакла је председница Ћирић, па су тако ового
дишњи износи награда дуплирани у односу на прет
ходну годину.  ■

Општина Рума наградила вуковце 
Уручено укупно 116 новчаних награда

Светосавске 
повеље и 

увећане новчане 
награде за 

најбоље ђаке

С првим данима Нове године  донета је Одлука 
о додели 108 студентских стипендија за академ
ску 2021/2022.  годину студенатима од прве до по
следње године основних академских студија пр
вог степена и студија другог степена (мастер).

Висина стипендије износи 8.400,00 динара ме
сечно и исплаћује се у трајању од десет месеци.

ученицима помажемо и кроз друге 
видове помоћи као што су бесплат
ни уџбеници, стипендије, бесплатан 
превоз за ученике, ту је и беспла
тан вртић за будуће школарце, тру
димо се да као одговорна локална 
самоуправа помогнемо нашим ђа
цима да постижу добре успехе, да 
им дамо подстрек да нижу успе
хе у даљем образовању, истакла је 
председница Ћирић.  ■
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Нова општинска 
новчана помоћ за 

труднице
У оквиру општинске политике подршке по

родици Општина Рума је ове године увела и но
ву меру финансијске помоћи за све труднице. 

Право на новчану помоћ у износу од 20.000 
динара има свака трудница, са трудноћом од 
минимум 17 недеља. Укупно је за ову меру оп
ш тинске помоћи планирано у 2022. години  
9.000.000 динара.  

Надамо се да ћемо овом мером још више 
подстаћи рађање деце на територији наше оп
штине, а на помоћ имају право све труднице 
независно од тога да ли су у радном односу 
или не, нагласила је председница Општине Ру
ма, Александра Ћирић.

Месечна новчана накнада за незапослене 
породиље је увећана на  15.000 динара, одно
с но 20.000 динара уколико су у питању бли
занци, а исплаћује се у трајању од 12 месеци. 

За прворођено дете Општина исплаћује по 
30.000 динара, а у буџету је обезбеђено за ту 
намену 7.000.000 динара. Критеријуми за оства
ривање овог права су такође ублажени па је та
ко довољно да мајка има пребивалиште на те
риторији општине месец дана пре рођења бебе.

Општина финансијски помаже све парове 
који покушавају да се остваре као родитељи.  
Старосна граница је повећана, а право на нак
наду трошкова вантелесне оплодње има жена 
која није навршила 49 година, ако није претход
но рађала, односно 47 година, уколико већ има 
децу.  Средства за ове намене се исплаћују у 
износу од 220.000 динара по пару.  ■

 П раво на новчану помоћ намењену за лечење 
деце оболеле од малигних и других тешких 
болести могу остварити корисници, деца до 

18 година старости са пребивалиштем на територији 
Општине Рума, оболели од малигних и других теш
ких болести које су дефинисане прописима о здрав
ственој заштити, а која су у стању потребе за новча
ном помоћи за лечење.

Општина Рума образовала је Комисију за оства
ривање права на новчану помоћ намењену за ле
чење деце оболеле од малигних и других тешких 
болести на територији општине Рума. Поред свих 
недаћа које болест доноси, лечење је финансијски 
исцрпљујуће, подразумева сталне одласке у регио
налне здравствене центре, те одлукама из области 
социјалних давања локална самоуправа на овај на
чин помаже породицама у овој тешкој борби.

Закључно са октобром 2022. године мера је 
обухватила 28оро деце, а Општина је издвојила 
10.000.000 милиона динара буџетских средстава.

Новчана помоћ може бити одобрена: 
 за лечење у здравственој установи у земљи и 

ино  странству, за лечење у кућним условима и у ус
танови социјалне заштите, за куповину лекова и по
магала, за трошкове превоза у здравствену установу 
која се налази на територији општине Рума или Репу
блике Србије или у иностранству, у поступку реха
билитације. 

Износ новчане помоћи коју корисник може да ос
твари по једном поднетом захтеву утврђује се реше
њем на основу мишљења Комисије која цени испу
њеност здравствених, социјално економских и дру
гих услова у сваком конкретном случају. Захтев за 
ос т варивање права на новчану помоћ намењену за 
лечење деце оболеле од малигних и тешких болести 
подноси се Одељењу за друштвене делатности, Оп
штинске управе Општине Рума које прима и обрађује 
захтев и израђује предлог решења о одобравању 
сре дстава, а на основу мишљења стручне комисије.

Захтев за остваривање права на новчану помоћ 
намењену за лечење деце оболеле од малигних и 
тешких болести можете преузети на страници www.
ruma.rs или лично у Одељењу за друштвене делат
ности, Општинске управе Општине Рума у Главној 
улици бр. 107. Све додатне информације можете до
бити на број телефона 022/478 800 у периоду од 7 
до 15 часова.  ■

10.000.000 динара 
општинска новчана 

помоћ за лечење деце 
оболеле од малигних и 
других тешких болести
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ЗА СВАКУ 

БЕБУ

65 ХИЉАДА 

ДИНАРА

 У место досадашње праксе 
награђивања прворође
не бебе, Општина Ру ма је 

ове године одлучила да подједна
ко обрадује породице три бебе из 
наше општине рођене нешто по
сле поноћи 1. јануара 2022. годи
не. За најмлађе и прве нове ста
новнике наше општине у 2022. го
дини обезбеђене су новчане на
граде од по 50.000 динара, али 
и пригодни поклон пакети за но
во рођенчад у вредности од по 
15.000 динара.

Поклони за прворођене 
бебе у Новој години

Председница Ћирић и замени
ца председника Општине Рума, 
Биљана Поповић Јовановић су 
пр во у Руми посетили породи
цу Ненадовић чија је беба Најда, 
рођена у 2 часа и 50 минута по
сле поноћи, не само прворођена 
беба у нашој општини, већ у чи
тавом Срему, а затим су покло
ни уручени и малом Новаку Чес
тићу у Краљевцима и Анастасији 
Мићић у Грабовцима, који су од 
Нај де млађи тек који сат.

Поред тога што сваке године 
награђујемо све мајке које су ро-
диле прво дете ми такође има-
мо и друге врсте помоћи, попут 
бесплатног вртића за сву децу, 
бес платних уџбеника за основце, 
бесплатног превоза, ту су нарав-
но и помоћ незапосленим поро-
диљама, као и општинске субвен-
ције за вантелесну оплодњу, као 
вид подршке свима који улажу 
напоре да се остваре као ро-
дитељи, рекла је том приликом 
Александра Ћирић, председница 
Општине Рума.  ■

Председница Општине 
Рума Александра 

Ћирић посетила је 
три породице из наше 

општине уручивши 
традиционалне поклоне 

локалне самоуправе 
за прворођену бебу 

у Новој години
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 У станова је почела са ра
дом 01.01.2021. године, а 
до тада, услуге социјалне 

заштите из надлежности локал
не самоуправе, пружане су преко 
Центра за социјални рад општине 
Рума, у оквиру посебне организа
ционе јединице – Службе за услу
ге социјалне заштитите на локал
ном нивоу. Установа има својство 
правног лица са правима, обаве
зама и одговорностима утврђених 
Законом, Одлуком о социјалној за
штити у општини Рума и Статутом.

У свом склопу има дневни бо
равак за децу, младе и одрасле са 
сметњама у развоју, корисницима 
пружа широк спектар активности. 
Поред хипотерапије, ту је и мала 
школа јахања која је сем корисни
цима намењена и свим осталим 
заинтересованим грађанима и то 
потпуно бесплатно.

Пружају се и услуге социјалне 
заштите као што су помоћ у кући, 
тако и лични пратилац детета и 
персоналнопедагошки асистент.

О хипотерапији
Хипотерапија је физикална, оку

пациона и логопедска стратегија 
лечења особа са инвалидитетом 
и сметњама у развоју која кори

сти коњски покрет за постизање 
функционалних циљева. Хипоте
рапија се одвија као самостална 
што значи да сама по себи има те

рапијски учинак и представља до
пуну стандардним ауторизованим 
терапијским поступцима.

Која је визија установе?
Визија установе јесте управо 

развијена и ефикасна мрежа ус
луга социјалне заштите која ће и 
убудуће, на квалитетан начин за
довољавати разноврсне потребе 
грађана и породице али и радити 
на ширењу мреже услуга у скла
ду са потребама становништва 
општине Рума.

За све додатне информације, 
мо жете се увек обратити директо
ру Установе за пружање услу
га социјалне заштите “Солидар
ност”, Браниславу Павићу на број 

Установа 
која помаже 

деци и 
младима са 
сметњама  
у развоју

Установа за 
пружање услуга 

социјалне заштите 
“Солидарност” у 

Руми, основана је 
ради пружања и 
развијања услуга 

социјалне заштите 
из надлежности 

локалне самоуправе, 
на основу препознатих 

потреба грађана 
општине Рума, а у 

складу са позитивним 
друштвеним 

прописима којима 
се регулише област 
социјалне заштите
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022/474 281 или на имејл solidarnost@ruma.rs. Ус
танова се налази на адреси Железничка 28, Рума.

Установа “Солидарност“ из Руме пружа услугу 
под називом „Помоћ у кући“ у оквиру које се бави 
управо пружањем помоћи најстаријим суграђани
ма, а као већина услуга “Солидарности” и ова ус
луга је бесплатна.

Услугу кућне помоћи Госпа Орлић користи од 
2014. године. Како је услед пада, доживела пре
лом кука помоћ јој је била неопходна. Две годи
не јој је пружана интензивна нега од стране не
говатељице, а сада има помоћ геронтодомаћице. 
Како каже изузетно је прихватила њену помоћ и 
жељно је ишчекује сваког другог дана како би по
ред редовних кућних радова са њом поделила и 
шољицу топлог разговора. А да је помоћ када су 
у питању кућни послови, набавка лекова и намир
ница најстаријим суграђаним хуман гест, потвр
дила нам је и Снежана Вукмановић, која се по
слом геронтодомаћице бави 13 година. ■

Отворено прво 
инклузивно 

игралиште у Руми

Услуга помоћ у кући је успостављена као 
пројекат Центра за социјални рад 2007. 

године. Сада броји од 180 до 200 корисника, 
а услуга свим корисницима је бесплатна.

 П рво инклузивно игралиште отворено је у Руми, 
у близини ОШ “Змај Јова Јовановић”, уз об  јекат 
“Ливаде” румског вртића Полетарац и Дневног 

боравка за децу и младе са сметњама у развоју. Осми
шљено је и опремљено тако да деца са сметњама у ра
звоју и без њих могу заједно да се играју.

Постављање инклузивног игралишта 
је финансирано из буџета Оп штине Рума, 
а реч је пројекту проистеклом из проце
са укључивања грађана у креирање лок
алног буџета, тачније пројекта под нази
вом Пар тиципативно буџетирање.  ■
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 Н аша политика подразумева 
превасходно бригу о деци, 
о младима, јер улагањем у 

децу, ми улажемо у будућност. Ве
рујемо у повећање наталитета, зах-
ваљујући оваквим модерним објек-
тима родитељи ће имати лагодност 
да иду на посао и да не мисле о то-
ме ко ће им чувати децу и да ли ће 
деца имати места у румским вр-
тићима, казала је председница Ћи
рић и додала да ће локална само
управа издвојити још 16 милиона 
динара за опремање унутрашњости 
објекта, као 11,5 милиона динара за 
на бавку мобилијара и уређење иг
ра ли шта у дворишту вртића. Обје-
кат се простире на 2.800 квад-
рат них метара, а похађаће га 300 
малишана. 

У Руми више неће постојати лис
те чекања за упис деце у вртић ко-
ји је, подсетимо, бесплатан у на-
шој општини од 01.01.2018.

Новоизграђени објекат, који је 
трпезаријским делом повезан са 
вртићем Коцкица и практично чини 

једну велику целину у предшколс
ком образовању и васпитању, оби
шла је председница Општине Ру  ма 
Александра Ћирић.

Заиста је реч о једном лепом, мо
дерном и функционалном објекту. 
Управа “Полетарца” ће се пресе
лити овде, у приземљу постоји и ве-
лика сала где ће се одржавати при-
редбе, позоришне представе, му-

зички програми, педагошки семи-
нари. У другом делу приземља су 
учионице за јаслене групе деце, док 
су на спрату учионице за децу од 3 
до 6 година. Ту су и техничке прос-
торије, фискултурна сала, лекарска 
соба. Изградњу новог вртића Оп 
штина Рума у целости финансира 
соп    ственим средствима у износу 
од око 131,7 милиона динара.  ■

Нема више чекања на упис у вртић

Завршава се изградња “Коцкице 2”, модерног објекта, вртића по 
свим стандардима Министарства просвете.
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Енергетски ваучери - нова социјална 
мера подршке грађанима

Суочени са глобалним проблемом енергетске кризе на тржишту, Општина 
Рума је покренула крајем 2022. године пројекат доделе енергетских 

ваучера намењених социјално најугроженијем становништву.

 И з локалног буџета је за ову 
меру издвојено 30 милио
на динара, а услови за до

делу субвенције су били пребива
лиште на територији наше оп ш ти
не и да укупни месечни приходи и 
примања по члану домаћинства не 
прелазе 25.000 динара.

Овом мером је обухваћено 2.000 
домаћинстава. Енергетске вауче
ре грађани су користили у на  шим 
јавним предузећима “Стам бе но” и 
„ГасРума” за пла ћа ње рачуна за 
утрошак енергије, али и за набавку 
огрева код прива тних субјеката 
који продају чврсто гориво, угаљ и 
дрва. Такође, ми као Општина не-
везано за меру ене ргетских вауче-
ра, као и сваке го дине социјално 
угроженој катего рији становништ-
ва обезбеђујемо одређене количи-

не огрева, тако је било и ове годи-
не и за то је издво је на рекордна су-
ма, изјавила је пре д  седница Општи
не Рума Алекса н дра Ћирић.

Општина Рума и Центар за соци

ЗА НАЈУГРОЖЕНИЈЕ СТАНОВНИШТВО ПРЕКО ОПШТИНЕ РУМА И ЦЕНТРА 
ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД НАБАВКА ОГРЕВА ЈЕ ФИНАНСИРАНА СА ДОДАТНИХ 
4 МИЛИОНА ДИНАРА, ДОК ЈЕ ПРЕКО ЦРВЕНОГ КРСТА КУПЉЕН ОГРЕВ У 
ВРЕДНОСТИ ОД 13 МИЛИОНА ДИНАРА.

јални рад су финансирали наба вку 
огрева са додатних 4 милиона ди
нара, док је преко Црвеног крста 
ку пљен огрев у вредности од 13 
милиона динара.  ■
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 П осебан сегмент свакако 
за   узима област здрав с т
ве не заштите, па је тако и 

у 2022. години Општина Рума ин
вестирала значајна средства за 
унапређење ефикасности и ква
литета рада Дома здравља Рума.

За само неколико месеци возни 
парк румског Дома здравља зна
чајно је модернизован. Општина 
Рума је финансирала набавку два 
савремена санитетска возила, јед
но за превоз пацијената на дијали
зу, а друго за Службу хитне меди
цинске помоћи за шта је издвојено 
8,5 милиона динара. Захваљујући 
Министарству здравља у румску 
установу примарне здравствене 
заштите стигао је и трећи санитет 
вредан близу 4,8 милиона динара.

Нова возила ће омогућити бр-
жу и безбеднију здравствену заш
титу и боље збрињавање тешких 
и животно угрожених паци јената, 
истакла је председница Општине 
Рума Александра Ћирић.

Возила румског Дома здравља 
прелазе годишње више десети-

на хиљада километара и констант-
но улагање је више него неопход-
но. Ми ослушкујемо потребе уста-
нове, али пре свега размишља-
мо о грађанима, јер желимо да им 
омо гућимо што бољу и ефикаснију 
здравствену заштиту, казала је прва 
дама румске локалне самоуправе.

За куповину нове медицинске 
опреме, рачунара и текуће 
одржавање самог објекта 
у овој години издвојено је 

додатних 15 милиона динара, 
а значајна средства су 

опредељена и за реновирање 
просторија хитне помоћи, 

службе која је 24 часа дневно 
доступна грађанима.

Уложићемо до краја године у 
Дом здравља додатних 2,6 мили-
она динара за опремање Служ-
бе хитне медицинске помоћи. У 
том делу Дома здравља финанси
раћемо кречење просторија, за-
мену плочица, постављање но-
вих врата попут оних у Клиничком 
центру Србије. Наредне годи не 
настављамо са модернизацијом 
опреме, инвестирањем у побољ-
шање возног парка, али и улага

њима у сеоске месне амбуланте, 
закључила је председница Ћирић.

Баш као што се на републич
ком нивоу граде, реконструишу, 
опремају клинички центри, болни
це, на крају крајева и подиже пла
та здравствених радника, Општи
на Рума се труди да на локалу то 
прати и да да свој допринос.

После више деценија, дуго 
оче кивани технолошки 

напредан уре ђај – ортопан 
стигао је у стоматолошку 
службу ове установе. Реч 
је о рендгентском апарату 

целокупног статуса зуба, који 
ће подићи на виши ниво рад 
стоматолошке службе, а за 

чију је набавку Општина Рума 
издвојила 2,5 милиона динара.

Такође, обезбеђена су и сред
ства за куповину новог ултразву
чног апарата, софистициране те
х но логије који ће, због захтевне 
процедуре увоза медицинске оп
ре ме, стићи у Дом здравља кра јем 
године или почетком наредне.  ■

Општина Рума донирала нова санитетска 
возила и медицинску опрему за ефикаснији 

рад румског Дома здравља
Упркос искушењима и кризним временима у 
Руми се није одустало од намере да се тренд 
развоја одржи, те да се унапреде све области 

важне за квалитетан живот грађана
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 П рограм јавних радова подразумева рад
но ангажовање незапослених лица како би 
се њихове радне способности унапреди

ле и очувале, као и ради остваривања одређеног 
друштвеног интереса. 

С обзиром на то да је значајан број пријављених на 
евиденцији Националне службе за запошљавање са 
ниским квалификацијама, а самим тим су им и шансе 
за запошљавање мање, као најпопуларнија мера ак
тивне политике запошљавања већ неколико година 
показали су се управо јавни радови.

Јавни радови су спроведени у области социјал
них и хуманитарних делатности, одржавања и об
нављања јавне инфраструктуре и одржавања и 
заштите животне средине и природе.

Из буџета Општине Рума јавни радови су финан
сирани у износу од 7,5 милиона динара, а по месној 

заједници ангажовано је од 2 до 4 лица. Локална са
моуправа је издвојила додатни новац и за куповину 
неопходних средстава за рад, па су тако за све мес
не заједнице обезбеђени нови тримери, косилице, 
телескопи за орезивање грана, дувалице за лишће и 
друга опрема сходно потребама.

Јавни радови су такође један од начина за сма ње
ње стопе незапослености, која је иначе веома ниска 
у нашој општини. Они су би тни за општину, али нарав-
но најважнији су за лица која су ангажована. Делат-
ности које су покривене су врло широке, од социјал-
не заштите преко комуналног уређења и тако даље. 

Општина Рума је током 2022. године финансирала и 
меру активне политике запошљавања – јавне радове

Јавни радови – Пројекат 
од друштвене користи
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Општина Рума је започела реа
лизацију пројекта изградње капе
ла у сеоским месним заједницама 
и има у плану да у наредном пе
риоду изгради ове важне објекте 
на свим сеоским гробљима.

Ове године капела је изграђена 
у Кленку, а први радови су започе
ти у Грабовцима. Уређење и одр
жавање сеоских гробаља веома је 

Покривене су све оне области у 
којима је надлежна Општина Рума 
и наравно њиховим доприносом, 
за који су плаћени, наша општи-
на је лепша, боља и уређенија, ка
зао је начелник Општинске управе 
 Душан Љубишић.  ■

важна тема за Општину Рума, али 
време је показало да је неопходна 
и изградња капела.

Стога су из општинског буџе
та за изградњу капела у Кленку и 
Грабовцима издвојена средства у 
износу од 24 милиона динара, а 
грађани ће добити уређене објекте 
који умногоме олакшавају сахране 
и достојан испраћај покојника.  ■

Јавни радови су посебно 
били важни у селима. 

Ангажована незапослена 
лица су током трајања 

радова уређивала 
зелене површине испред 
јавних установа, школа, 

амбуланти, домова 
културе, сеоских паркова 

и гробаља. Одржаван 
је мобилирај на дечијим 

игралиштима, фарбане су 
ограде, клупе за одмор и 
још много тога, наизглед 

ситница, а заправо 
веома важних коцкица у 
мозаику лепе и уређене 

румске општине.  ■

Изградња капела на 
сеоским гробљима

 О пштина Рума, у сарадњи са Владом АП 
Вој водине, уложила је ове године 36,5 ми
лиона динара у уређење и санацију мре

же атарских путева. Пројектом овогодишњег уре
ђења обухваћено је шест катастарских оп шти на: 
Грабовци, Кленак, Стејановци, Платичево, Хртков
ци и Рума.

Уређење атарских путева урађено је системом 
цементне стабилизације, што је један од најбољих 
метода, а Влада АП Војводине са 18,5 милиона ди
нара је подржала општински пројекат ревитализа
ције мреже атарских путева.

За пољопривредника атарски пут је пут до хле-
ба, што довољно говори о важности пројекта, оце
нила је председница Општине Рума Александра 
Ћирић.

Важно је омогућити пољопривредницима да 
оно што инвестирају на ораницама, касније мо-
гу лепо да извезу са њива. Пољопривредна меха
низација је доста тешка, фреквенција је у дугој 
пољопривредној сезони велика, па нам је битно 
да се тај посао квалитетено одради. Сваке годи-
не анализирамо приоритете, па је тако ове годи-
не пројектом обухваћено поменутих шест ката-

старских општина. Планови за наредну годину су 
већ направљени тако да ћемо и следеће године 
у пројекат уврстити више катастарских општина, 
казала је председница Ћирић.

Пољопривреда је веома битан сегмент привре
де, стога локална самоуправа, поред константне 
ревитализације мреже атарских путева, значајна 
средства издваја за субвенционисање. Подсети
мо, током године су субвенционисане камате за 
кредите, осигурање усева, набавка репромате
ријала и друго.  ■

Ревитализација мреже атарских путева
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 О вогодишње Културно лето 
понудило је публици преко 
50 програма, а у периоду 

од 28. јуна до 31. августа, публи ка 
је имала прилику да посе ти број
не концертне, позоришне, лико вне 
и књижевне програме које су при
премиле румске установе кул ту ре.

Дали смо свој максимум, ја и 
моји сарадници да припремимо је
дан богат програм, казала је пред
седница Општине Рума Алексан
дра Ћирић. Нама је јако битно да су 
наши суграђани лепо прихватили 
ово Културно лето и да смо пого
дили свачији укус, нагласила је она.

Сјајним концертом фестивал
ског оркестра Виртуози, под дири
гент ском палицом маестра Бојана 
Суђића, на најбољи могући начин 

отворена је двомесечна манифе
стација Културно лето 2022, а затим 
су се из дана низали културни до
гађаји на велику радост Румљана, 
али и грађана суседних општина.

За разлику од претходних годи
на овог пута локална самоуправа 
се одлучила да манифестација за-
почне на велики празник Видов-
дан, који заузима посебно место 
ка ко у ис торији, тако и у традицији 
на шег на рода. Несвакидашњим и 
спе ктаку ларним концертом, о че-
му нај боље сведоче овације за 
фес ти валски оркестар Виртуози и 
мае стра Бојана Суђића, започели 
смо та да једно дивно двомесечно 
дру же ње у центру града, казала је 
пред сед ница Општине Рума.

На увек добро посећеном Град

ском тргу Румљани су уживали у 
му зици са свих меридијана све
та, што је још једна потврда чуве
не крилатице да музика не познаје 
границе.

Свако ко током лета није ишао 
нигде ван Руме могао је да себи 
приушти један леп провод у са
мом граду, јер је скоро свако дру
го вече било неких дешавања и на 
Градском тргу и на нашем базену. 
Уз озбиљну организацију уложен 
је велики труд да испунимо жељу 
да нашим суграђанима омогућимо 
оно што заслужују, а то је један леп 
угођај, јер је лето време окупљања 
и дружења, сматра прва дама рум
ске локалне самоуправе.

У добро усклађеним целинама 
смењавали су се концерти озбиљ

Звуци тамбуре, класична, рок и поп музика, традиционалне ноте, прекаљени 
извођачи народне музике, ауторски и трибјут бендови заиста све је то било 

садржано у овогодишњем Културном лету, које је Руму позиционирало не само у 
центар збивања у Срему, него и шире, с обзиром на квалитет и бројност програма

Двомесечни спектакл

Румско културно лето
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не, популарне, изворне и савреме
не, модерне музике, а на Градском 
тргу су наступали како популар
не звезде, тако и локални бендови 
који су доказали да имају квалитет 
да буду део Културног лета.

Легендарни хитови култног рок 
састава Ју група хорски су певани 
на препуном Градском тргу.

Невероватан, младалачки елан, 
емотиван музички набој, кроз до
бро познати чврсти рок звук пре
зентовали су Партибрејкерси.

Одличним миксом старих хито
ва и нових песама истакла се група 
САРС, на најсветлије тренутке ка
ријере  подсетили су Освајачи, док 
је румској публици добро позна
ти Гарави сокак поново награђен 
бројним аплаузима.

У одличној атмосфери Румљани 
су заједно са Аном Бекутом и Зо
ри цом Брунцлик певали велике хи
тове народне музике који су обеле
жили њихове вишедецениј ске ка
ријере.

По први пут у 21. веку, у Руми је 
наступио Тап 011. Оригинална по
става једне од најпопуларнијих 
гру па деведесетих година у саста
ву: Ивана Петерс, Гоца Тржан, Ми
лан Бојанић, Ђорђе Пајовић и Петар 
Ступар направила је одличну журку.

Пуну лепоту српске традиције 
на виртуозан начин још једном 
су румској публици представили 
бриљантни чланови румског Ан

самбла народних игара и песама 
Бранко Радичевић.

Велики успех филма “Тома” до
датно је у јавности и међу публи
ком актуелизовао сјајну музичку 
заоставштину Томе Здравковића и 
Силване Арменулић.

Тим поводом организатори Кул
турног лета дошли су на идеју да 
румској публици омогуће једин
ствен угођај – концерт посвећен 
му зичком опусу поменутих вели
кана народне музике, а одличним  
интерпретацијама истакли су се 
Александра Сашка Падров и Дра
гољуб Ковачевић Гаша.

На лепршав и без сумње емоти
ван начин у оквиру манифестације 
Културно лето презентовано је бо
гато ромско културно  уметничко 
наслеђе и то је први пут да је у зва
нични програм уврштен догађај у 
целости посвећен промоцији ром
ске културе и традиције.

Уз музику, ритам, песму и игру 
Румљани су уживали у чувеном 

ромском тамбурашком мелосу, 
оплемењеним шаренилом тради
ционалних ромских ношњи, а од 
стране ромске националне зајед
нице стигле су још једном позитив
не реакције да се са поносом може 
рећи да румска локална самоупра
ва Роме посматра као равноправ
ни део друштва.

Велико финале Културног лета 
био је концерт легендарног пева

ча наше тамбурашке музике Звон
ка Богдана. Двосатно путовање 
војвођанским музичким равница
ма, употпунила је и манифеста
ција Винско сокаче која се исти 
дан одржавала у центру Руме, па 
су тако посетиоци осим у незабо
равним песмама могли да уживају 
и у врхунским винима из Србије и 
региона.

Видимо по реакцијама сугра ђа
на и публике да су веома прихва
ћени и задовољни одабиром и му-
зике и уопште читавим садржајем 
Културног лета. По реакцијама по-
сетилаца закључујемо да је ового-
дишње Културно лето било ужитак 
за све наше суграђане, истакла је 
Александра Ћирић.

Покровитељ Културног лета је 
Општина Рума, а у реализацији 
про   гра ма учествовали су Културни 
центар “Брана Црнчевић”, Завичај
ни музеј Рума, Градска библиотека 
“Атанасије Стојковић” и Туристич
ка организација Општине Рума.  ■
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 Л итија је кренула из Храма 
силаска светог духа на 
а по  с толе ка Борковцу. Ис

 те вечери, Његово преосвеште
нство епископ сремски Господин 
Василије, осветио је звона и крст 
у Борковцу, на месту где се поди
же нови Храм Мајке Божије.

Велика нам је част да као пред

 ст а вници локалне самоуправе 
уче   ствујемо у овој литији, што ће-
мо допринети на свој начин из-
градњи ове православне цркве и 
што ћемо се молити Богу и надати 
се да ће нам пресвета Богородица 
подарити милост и здравље, изја
вила је председница Општине Ру
ма, Александра Ћирић.

Икона Пресвете Богородице 
Мле копитатељнице, по усменом 
предању, налазила се у Лаври 
Све тог Саве Освећеног, недалеко 
од Јерусалима. Светитељ је пред 
сво ју смрт пророчки говорио да 
ће по сле много времена Лавру по
ходи ти један монах по имену Са
ва, коме они треба као благослов 
да дају икону Млекопитатељни цу 
и Игу мански штап.

Заиста, након 7 векова Свети 
Са ва, први Архиепископ српски, 
походио је ово свето место и по 
завештању Светог Саве Освеће
ног, на дар је добио икону Млеко
питатељницу коју је поставио на 
иконостас посницетипикарнице 
у Кареји на Светој Гори. Посницу 
је посветио Светом Сави Освеће
ном у знак благодарности и бла
гослова којег је удостојен.  ■

Литија – Ход у част Пресвете Богородице 
Млекопитатељнице у Руми

Благословом Његовог преосвештенства епископа сремског Господина 
Василија у Руму је са Свете Горе донета копија чудотворне иконе 
Пресвете Богородице Млекопитатељнице. Нови храм који ће бити 

изграђен у излетишту Борковац биће посвећен овој икони
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Репарација седишта и 
замена пода у Великој 

дворани Културног 
центра “Брана Црнчевић” 

је историјски тренутак 
за установу која постоји 

од 1985. године, а у 
којој  никада раније нису 
обновљена седишта. Овај 
огроман посао је завршен 

на прагу јесење сезоне

 Р адови који су  спроведени 
ће допринети афирмаци
ји музичких фестивала и 

свих програма који се током годи
не одржавају у Великој дворани, 
ко ја је још на просторима бивше 
Југославије била надалеко чувена 
по својој акустици. 

Вредност радова је 10 милиона 
динара, а ми смо кроз конкурс 
“Градови у фокусу” Министарства 
културе и информисања добили 7 
милиона динара, док је преостала 
3 милиона обезбедила Општина 
Рума. Веома смо поносни, наведе
но је на сајту КЦ “Брана Црнчевић”. 

Људи су били жељни једног так

вог симбола културног живота и 
не себично те давне 1985. године 
уложили сопствени новац, из св
ојих џепова и таква инвестиција 
грађана се више никад није поно
вила. Ако поштујемо своје претке, 
никада не смемо дозволити да так
ва тековина про падне. Зато с поно
сом можемо рећи да смо веома 
срећни што је у наше време стигло 
уре ђење, не само унутрашњости 
Ве лике сале, него и спољашњости 
објекта, кажу у Културном цен тру. 
За ту намену нам је до сада одо
брено 10 милиона динара од стра
не оснивача, Општине Рума, од 
којих ће објекат још више засијати, 

Нови сјај Културног центра  
“Брана Црнчевић” Рума

у смислу чишћења стаклених и фа
садних површина, сређивања мер
мерних платоа споља и изнутра, 
занављања рекламних паноа и по
стављања светлећег натписа на 
кров установе, освежавања и деко
рације фасаде. У нову јесен улази
мо са новим ентузијазмом, спрем
нији за нове програме и зато ду
гујемо велико хвала локалној са
моупра ви и председници Оп штине 
Рума, Александри Ћирић.  ■
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Уређени
Домови културе 

у Грабовцима 
и Жарковцу
Настојећи да поврати 

некадашњи сјај важних 
објеката за друштвени 

живот у сеоским месним 
заједницама, Општина Рума је 
наставила са финансирањем 

радова на адаптацији  
домова културе

 О ве године финансирана је обнова се
оског дома културе у Грабовцима, за 
коју  је издвојено близу 1,6 ми  лиона 

динара.
Пројекат је обухватио махом молерско 

фа   садерске радове, санацију оштећених 
зи  дова, глетовање, кречење, али и уређење 
ку хиње у сали.

Значајни радови обављени су и на адапта
цији Дома културе у Жарковцу. Општина Ру
ма је финансирала спуштање плафона и по
стављање нове расвете у великој сали, за
тим санирање фасаде, поправку врата, за
мену окова на прозорима, замена полупа
них стакала, поправку столица, адаптацију 
ку  хиње и мокрих чворова, санацију подова 
и постављање плочица дуж целог објекта у 
ко ме су смештена сеоска амбуланта, месна 
заједница и пошта. За те радове издвојено је 
ви ше од 1,3 милиона динара.

Уређена зборна места културног живота 
Грабовчана и Жарковчана сада су поново 
доступна мештанима и биће дом културно  
уметничким друштвима, манифестацијама 
и другим занимљивим дешавањима.  ■

У склопу редовног одржавања 
значајна пажња поклоњена је 
и уређењу сеоских центара. У 
Жарковцу су уређене зелене 

површине, постављен је систем 
за наводњавање, обновљен је 

мобилијар у центру села.  ■

Реновирање 
зграде 

Завичајног 
музеја у Руми
У току је санација зграде 
Завичајног музеја Рума. 
Најзначајнија установа 

културе у Руми у потпуности 
ће бити реновирана.

 З града музеја је најстарији спратни обје
кат у граду и датира из 1772. године, а по
следња реконструкција урађена је 1986. 

године. Објекат се налази под заштитом државе 
и категорисан је као непокретно културно добро 
од великог значаја.
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Овај веома значајан пројекат за наш град и култу
ру, у целости се финансира из буџета Општине Рума. 
Завршено је  пресецање влаге, што је представља
ло вишедеценијски проблем објекта. Следећа фаза 
радова је комплетна замена столарије и олука, по
ставка нове електро инсталације, алармних и проти
впожарних система. Што се тиче унутрашњих радо
ва реконструкција ће подразумевати и постављање 
нових подних облога, фарбарскомолерске радове и 
уређење просторија. Завршна фаза радова, која сле
ди након исушивања зидова, биће малтерисање и 
израда нове фасаде. 

Након свих завршених радова на реновирању 
уследиће набавка неопходне опреме и постављање 
нове сталне поставке која ће обухватити готово це
ло приземље и мањи спратни део објекта. 

Општина Рума, као што сам и најавила издвојиће 
значајна средства за улагања у области културе. Са

нација објекта Завичајног музеја Рума, а потом и по
стављање модерне сталне поставке учиниће да ова 
установа, која чува културно наслеђе града и око
лине, то и прикаже на најбољи могући начин на за
довољство грађана и свих посетилаца Руме, рекла 
је председница Општине Рума, Александра Ћирић.
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 Л окалитет се налази у ата
ру села Кленак и простире 
се на 56 хиљада квадрат

них метара. Ископавања су врше
на у сарадњи Коридора Србије, 
Археолошког института, компа
није “Азвирт”, Завода за заштиту 
споменика културе из Сремске 
Митровице и Завичајног музеја из 
Руме и пружила су фасцинантне 
налазе о историји овог краја.

Аџине њиве доказују да су се 
на овим просторима, још од најра
нијих зачетака људске цивили
зације, смењивале разне култу
ре: старчевачка, винчанска, келт
ска, римска, словенска итд. Испод 
плодних ораница у атару Клен
ка, пронађени су делови кошница 
који припадају старчевачкој кул
тури. То нам говори да је Срем пре 
8000 година био колевка пчелар
ства, односно да су у том периоду 
људи почели да припитомљавају 
пчеле.  Веома је важно напомену
ти да су на овом локалитету про

нађене и врло раритетне винчан
ске некропо ле, које представљају 
највећу ми с те рију српске архео
логије. Ископани су остаци кућа, 
пећи са ре шеткама за печење, 
фигурице украшене минералним 
пигментима, као и лампе израђе
не у облику људских фигура. Архе
олошким ископавањем прона
ђе ни су остаци одсечених људс
ких глава из бакарног доба, пећи 
за керами ку из келтског периода, 
док је нај важнији реликт римске 
културе економски комплекс за 
прераду и утовар жита.

Рума је прелепа варошица ушу 
шкана између Фрушке горе и реке 
Саве. Географски је смеште на тач
но на половини северне Земљи
не хемисфере, тако да је каракте
рише блага клима повољна за жи
вот многих биљних и животињских 
вр  с та. Поред богате флоре и фау
не, Ру ма је специфична по томе што 
представља једину општину у Ср
би ји на чијој територији се налазе 
три археолошка налазишта. Поред 
већ истражених локалитета Гому
лава у Хртковцима и Басијана код 
Доњих Петроваца, прошле годи
не је пронађен још један археолош
ки локалитет на територији наше 
општине стар више од 8000 година.

Председница општине Рума 
Але ксандра Ћирић истакла је при
ликом обиласка локалитета да ће 

највећи део пронађених артефа
ката бити ускладиштен у Завичај
ном музеју у Руми и чиниће део но
ве сталне поставке. Такође, нагла
си ла је да ће локална самоупра
ва издвојити средства за њихо
ву конзервацију, како би нас ле ђе 
прошлости било доступно стру
чњацима из земље и света.  ■

Археолошко налазиште Аџине њиве је откривено 2021. 
године приликом радова на траси аутопута РумаШабац

Нови археолошки локалитет 
у нашој општини

Рума је последњих година 
значајно развила своје 

привредне капацитете, а 
јасно је да ће и туристички 
потенцијали наше општине 
у наредном периоду такође 

доћи до изражаја. У брошурама 
Туристичке организације Рума, 

важно место у будућности 
заузеће Аџине њиве – Брајково 

2, монументални споменик 
људској цивилизацији, који се 
налази у атару Кленка, тамо 

где река Сава љуби небо.
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 Ц иљ пројекта је побољшање 
при  сту пачности особама 
са инвалидитетом у два 

објекта од јавног значаја у Руми. 
На објекту Установе Спортски цен
тар постављена је нова електрич
на платформа “LIFTBOY 2” и фикс
на челична рампа. Такође, челич
на рампа постављена је и на глав
ном улазу у Гимназију “Стеван Пу
зић”, згради чији улаз користе две 
средње школе у граду и које по
хађа велики број ученика.

Министар Селаковић је бора
вак у Руми искористио за обила
зак Установе Спортски центар. Од 
оснивања установе прошло је већ 
30 година, а лифт није постојао у 
овој згради, иако је био неопходан. 
Ово је била прилика да се Татјана 
Стојшић Петковић, председница 

Националне организације особа са 
инвалидитетом Србије, Бојана Гла
довић, председница Удружења па
раплегичара Срема Рума, Кристи
на Грбовић из Чачка, Дејана Бач
ко, светски првак у теквондоу, која 
тренира и стре личарство, састану 
са предста вницима Министарства 
за рад, борачка и социјална питања 
у Руми. Заједно су посетили кугла
ну која се налази у склопу Спор 
тског центра, а коју за тренинге ко
ристи Па ра стреличарско удруже
ње Рума, те су Бојана Гладовић и 
Де јана Бачко присутнима презен
товале стрели чарство за особе са 
инвалидитетом.

У наставку посете, у Градској 
ку ћи одржан је састанак са мини
стром Селаковићем на коме су при
суствовали председница Општине 
Рума Але к сандра Ћирић, Стеван 

Ковачевић, председник Скупшти
не Општине Рума, Душан Љуби
шић, начелник Општинске управе 
Општине Рума и Биљана Поповић 
Јовановић, заменица председнице 
Општине Рума. 

Председница Општине Рума 
Але ксандра Ћирић упутила је за
хвалност министарству и министру 
Се лакови ћу за одличну сарадњу и 
успешно реализован пројекат, који 
ће бити вишеструко значајан за 
грађане Руме. 

Ми желимо да Рума буде оп ш
ти на за све, да сви имају иденти-
чне ус лове за живот и да нико не 
буде за постављен. Рампе су наме
њене пр венствено особама са ин
ва лиди те том које користе инвали
дска колица, а секундарни ко ри
сници су на ши старији суграђани 
и родите љи са колицима за бебе. 
Наш циљ је да заједничким дело-
вањем, кроз различите пројекте и 
програме, осо бама са инвалидите-
том омогу ћимо уживање грађанс
ких, соци јал них и културних права, 
уз пуно по штова ње њиховог дос-
тојанства и обезбедимо им пуно и 
ефективно учешће у свим области-
ма друштвеног живота, изјавила је 
пре дседница Ћирић.  ■

Рума – град без баријера
Никола Селаковић, министар за рад, борачка и социјална 

питања, Биљана Барошевић, помоћница министра у Сектору за 
заштиту особа са инвалидитетом и Славица Марковић, посебна 

саветница министра, посетили су нашу општину поводом 
успешне реализације пројекта “Рума град без баријера”
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Зграда која је била 
место окупљања 

најбољих спортиста 
у региону, а и шире, 

поново ће добити свој 
некадашњи изглед

 У току су радови на Спортс
ком центру. Прво је урађе
но детаљно прање и сређи

вање фасаде, а затим и кречење. 
Ускоро ће бити започети радо

ви на реконструкцији крова, а нов 
паркет који је у складу са највишим 
светским стандардима је већ по
стављен. Ова улагања су капитал
на за овај објекат који се са пробле
мима дотрајалости борио годинама.

Средства су већ уложена у рас 
вету, а овај објекат чека и на уво
ђење нове вентилације и климати
зације. Током децембра следи по
стављање савременог ЛЕД сема
фора, а реконструкција платоа и 
степеништа на улазу у објекат је 
већ обављена.

Након ових радова, на уласку у 
2023. годину следи комплетна ре
конструкција куглане и теретане.

Циљ нам је да овом објекту вра
тимо стари сјај и вратимо публику на 
трибине, да наша спортска хала по-
ново постане центар свих важнијих 
спортских збивања у региону, са-
општила је председница Ћирић.

Поред радова на уређењу спорт  
ског центра почело је уређење свих 
спортских терена у граду, а након 
то га и у сваком селу са комплетном 
но вом подлогом и мобилијаром.  ■

У току реновирање Спортског центра
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Сезона купања на 
базену Борковац 

раније стигла

 В ећ од 15. јуна отворена је сезона купања за 
2022. годину, а прва три дана био је беспла
тан улаз за све посетиоце.

Базен „Борковац“ је спремио низ погодности за 
посетиоце, као што су биле снижене цене карата 
радним данима у односу на претходне године. Сва
ког понедељка био је бесплатан улаз за децу до 12 
година, уз разноврсне спортске садржаје: терен за 
кошарку, одбојку, стони тенис и то све бесплатно, 
затим ноћна купања, бесплатна школа пливања, иг
ре на води, турнир у баскету 3×3, а за децу и летњи 
камп за повратак природи.  ■

Одлука о додели 
стипендија 

спортистима у 
2022. години

 Д одељује се укупно 13 стипендија спор
тистима и то 9 онима који су ост ва ри
ли спортски успех у 2021. години, у ка

тегорији појединачног и колективног спорта, у 
конкуренцији кадета, јуниора или сениора и 4 
стипендије успешним спортистима из катего
рије екипног олимпијског спорта који се такми
че у конкуренцији кадета, јуниора или  сениора.

Спортске стипендије су добили:

• Катарина Орловић (џудо)
• Филип Чарнописки (атлетика)
• Миона Бошковић (триатлон)
• Стефан Зубовић (џудо)
• Немања Бјелић (џудо)
• Јована Мушицки (теквондо)
• Стефан Симић (џудо)
• Немања Стричић (атлетика)
• Гордана Топић (теквондо)
• Немања Ћорковић (КК Словен)
• Тијана Оташевић (ЖОК Рума)
• Јелена Вукмирић (РК Рума ) 
• Срђан Цветковић (ФК 1. Мај)

Стипендија се додељује у трајању од десет 
месеци, почев од 1.3.2022. до 31.12.2022. годи
не, у износу од 8 400 динара месечно.  ■

Повећан износ 
средстава преко 
Јавног позива за 

спортске клубове 
за 20 одсто

 О ве године Општина Рума обрадова
ла је све спортске клубове, корисни
ке бу џетских средстава. Износ сред

става за њихов рад и функционисање увећан 
је за 20% у односу на 2021. годину.

Одлуком о додели средстава из буџета 
Општине Рума за програме и пројекте из об
ласти спорта за 2022. годину издвојено је 
34.380.000 динара. 

На теренима фудбалских клубова Словен 
Рума и Jединство Краљевци инсталирани су 
и реконструисани рефлектори. На терену ФК 
Доњи Петровци завршени су радови на крову, 
трибинама и платну око објекта, а уређен је и 
рукометни терен у Путинцима. Спортски клу
бови су се својим захтевима обраћали Општин
ском већу како би им се одобрила и додатна, 
ванредна средства у циљу бољег функциони
сања, што је на седницама и усвојено.  ■
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 П осле двогодишње пау зе, 
због познате епидемио
ло шке ситуације, Спорт

ски савез Општине Рума уз подр
шку локалне самоуправе орга
низовао је Румски полумаратон, а 
одзив од преко 350 учесника до
каз је да је ова трка и те како при
хваћена на атлетској мапи Србије, 
али и региона.

Задовољан сам, добри су били 
временски услови, изузетно му је 
драго што сам оборио рекорд у 
Руми и радујем се да поново до
ђем следеће године, казао је на
кон тријумфа победник Стенли 
Кипруто.

Велику подршку је Стенли имао 
и од наше прослављене атлети
чарке Оливере Јевтић, такође 
чланице АК „Младост“ Ужице, коју 

је нажалост повреда спречила да 
данас трчи у нашем граду.

Пресрећна сам јер је Стенли 
Кипруто мој дугогодишњи прија-

Оборен рекорд Румског полумаратона – 
Најбржи Стенли Кипруто и Нора Тркља Боца

Рекорди су обележили овогодишњи 4. Румски полумаратон. У сјајној 
спортској атмосфери Кенијац Стенли Кипруто оборио је доскорашњи 

рекорд стазе и поставио нови са резултатом 1:06:44. У женској 
конкуренцији славила је, са новим личним рекордом, Нора Тркља Боца 

1:21:41,  атлетичарка београдске Црвене звезде, родом из Суботице.

www.ruma.rs48



тељ, од 2012. године он долази у 
Србију. Знате да је Стенли у Кенији 
био мој заштитник када је тамо био 
рат. Драго ми је да је он овде тр-
чао и победио и  ја сам планира-
ла да учествујем и оборим рекорд 
стазе, али сам пре два дана има-
ла пех, искренула сам зглоб, тако 
да сам морала да пропустим трку. 
Рума је дивна, хвала организато-
рима што су ме звали, ја сам заис-
та желела да дођем и оборим ре-
корд. Прошле седмице сам побе-
дила у Сарајеву и тамо постигла 
рекорд, да сам то поновила и овде 
би то био рекорд, али ето и повре-
де се дешавају, видимо се нарав-
но следеће године, ако не тркачки, 
онда опет у улози тренера, уз ос
мех је констатовала сјајна српска 
олимпијка Оливера Јевтић.

Победници у женској конкурен
цији Нори Тркљи Боци ово је био 
први наступ у нашем граду, а пам
тиће га и те како, јер је оборила 
лични рекорд.

Не могу да вам опишем колико 
сам срећна, након дуго времена, 
била сам спремна још на пролеће, 

али се није дало. Јако је тешка 
ста за, време је било добро, први 
пут сам трчала у Руми и и оства-
рила мој најбољи до сада резул-
тат, казала је победница.

Велику подршку атлетичарима 
током целе трке пружала је пуб
лика која им је давала подстрек 
да пруже свој максимум. За пред

седника Скупштине Општине Рума 
Стевана Ковачевића нема дилеме 
да је Румски полумаратон међу 
најзначајнијим спортским манифе
стацијама.

Румљани поштују ову манифе-
стацију и прихватили су је, она је 
постала препознатљива изван ок-
вира нашег града, јер имамо и так-

мичаре који долазе из иностран-
ства. Издвајамо много средстава 
за спорт, а ова манифестација је 
битна јер помаже у нашим напори-
ма да афирмишемо спортске сти-
лове живота и мотивишемо мла-
де људе да се укључе у спортске 
активности. Такође, садржана је 
и значајна туристичка димензија, 

Рума постаје препознатљива не 
само по значајним културним ма-
нифестацијама, него и по овако ве-
ликим и афирмисаним спортским 
догађајима, рекао је Ковачевић.

Поред централне трке – полу
маратона, одржана је и штафета 
3х7 километара, ДДОР трка за
довољства и традиционални Не
он Бамбини маратон за најмлађе 
Румљане.

Организатори су обезбедили 
пехаре, медаље и вредне новча
не награде, а поред пет најбољих 
у мушкој и женској конкуренцији 
награђени су и најбржи Румља
ни, најстарији и најмлађи учес
ник и најбољи у категоријама 
40+,50+,60+ година.

Добро познати АНИП “Бранко 
Радичевић” и група Врело су упот
пунили музички део програма ма
нифестације и по ко зна који пут 
награђени су великим аплаузима 
румске публике.

Председница Ћирић уручила је 
у име Општине Рума пехаре и нов
чане награде финалистима ово
годишњег Купа Општинског фуд
балског савеза Рума. Победничка 
екипа ФК „Јединство“ Рума је на
грађена са 100.000 динара, а дру
гопласиранираном ФК „Полет“ Ни
кинци је припало 50.000 динара. 
То су до сада највећи новчани из
носи којима је Општина Рума на
градила учеснике финала општин
ског купа.  ■
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Општина
председница Општине Рума 

Александра Ћирић 

022/478-314

predopruma@ruma.rs

Градска кућа - Главна улица бр. 155

Заменица председника

Биљана Поповић Јовановић

022/478-314

zampredopruma@ruma.rs

Градска кућа - Главна улица бр. 155

Председник Скупштине 
Општине Рума

Стеван Ковачевић

022/478-314

predsoruma@ruma.rs

Градска кућа - Главна улица бр. 155

Начелник Општинске 
управе Општине Рума

Душан Љубишић

022/478-314

nacopuprave@ruma.rs

Градска кућа  Главна улица бр. 155

Кабинет председника

Саша Пејовић

022/478-314

kabinet@ruma.rs

Градска кућа, Главна улица бр. 155

Општинска управа

 ▶ Одељење за општу управу и 
заједничке послове

022/433-910, 022/433-911, 

022/433-912, 022/433-913

Орловићева бр. 5

 ▶ Одељење за урбанизам и грађење 

022/ 433-910, 433-911, 433-912

Орловићева бр. 5

 ▶ Одељење за друштвене делатности

022/478-589

Главна бр. 107

 ▶ Одељење за финансије, 
привреду и пољопривреду

022/478-712  •  Главна бр. 107

 ▶ Одељење за локалне јавне приходе

022/431-015  •  Главна бр. 107

 ▶ Одељење за 
инспекцијске послове

022/470-644

Главна бр. 107 (бараке)

 ▶ Одељење за локални економски 
развој

022/478-620, 433-518

Градска кућа - Главна 155

 ▶ Лице за заштиту података o личности:

Младен Станишић

022/478-442

zpl@ruma.rs

Главна 107

 ▶ Лице задужено за информације 
од јавног значаја

Мирјана Вујасиновић 

022/433-910 локал 120, 

opstauprava@ruma.rs

Орловићева 5

 ▶ Буџетски инспектор 

022/433-910, 022/433-911,

022/433-912, 022/433-913

Орловићева бр. 5

 ▶ Интерни ревизор 

022/430-856

internirevizor@ruma.rs

Главна 107

 ▶ Општинско правобранилаштво 

022 474  282

ojp@ruma.rs

Главна 155
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Јавна предузећа  
и установе

Јавно предузеће Гас-Рума

022 473 450, 

022/471 484

www.gasruma.rs

office@gasruma.rs

ЈНА 136 

Јавно предузеће Водовод

022 479 622; 022 478 144

www.vodovodruma.co.rs

office@vodovodruma.co.rs

Орловићева бб

Јавно предузеће Комуналац

022 471 314; 022 471 778 

022 473 732

www.komunalacruma.rs

office@komunalacruma.co.rs

Јеленачка 2

Јавно предузеће Стамбено

022 478 544; 022 479 394

www.stambenoruma.rs

stambenoruma@mts.rs

ЈНА 144

Јавно предузећe урбанизам 
 и изградња Рума

022 430 726

www.planruma.rs  •  office@planruma.rs

27. октобар 7а

Центар за социјални рад

022 474 281, 471 980

ruma.csr@minrzs.gov.rs

Железничка 28

Установa за пружање услуга  
социјалне заштите Солидарност

022 474 281

solidarnostruma.rs   •  solidarnost@ruma.rs

Железничка 28

Геронтолошки центар Срем

022 472 699, 478 588, 478 539

www.gcsrem.co.rs   •  office@gcsrem.co.rs

Павловачка 126
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Установе културе:
Културни центар Брана Црнчевић

022/471-212

www.kcruma.co.rs

kulturnicentаrruma@gmаil.com

Вељка Дугошевића 102

Завичајни музеј Рума

022/474-888

www.zavicajnimuzejruma.rs

zavmuzejruma@gmail.com

Главна 182

Градска библиотека 
Атанасије Стојковић

022/495-047

www.biblruma.rs  •  office@biblruma.rs

Главна 114

Туристичка организација 
општине Рума

022/470-655

www.rumatourism.com

ruma.too@gmail.com

Главна 172

В А Ж Н И  Т Е Л Е Ф О Н И
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Дом здравља Рума

централа: 022/471-220, 022/470 322

022/470 422

секретаријат: 022/479-365

факс: 022/473-855; 471-764

Хитна служба 94, 479 506

Дечији диспанзер 473 130

Општа пракса 471 220

Породилиште 479 395

Апотека - Вељка Дугошевића 479 641

www.dzruma.rs

dzrumainfo@gmail.com

Орловићева бб

Установа Спортски центар Рума

022/479-855

www.sportskicentarruma.rs

dzrumainfo@gmail.com

Вељка Дугошевића 100

Спортски савез Општине Рума

022/ 474-972

savezsportova.ru@gmail.com

Вељка Дугошевића 100

Месне заједнице:

 ▶ Прва месна заједница Рума

022/473-503

prvamz@ruma.rs

Главна бр. 232

 ▶ Друга месна заједница Рума

022/473-503

drugamz@ruma.rs

Главна бр. 232

 ▶ Трећа месна заједница Рума

022/472-125

trecamz@ruma.rs

27. октобар бр. 38 - Д5

 ▶ Четврта месна заједница Рума

022/471-810

cetvrtamz@ruma.rs

Партизанска бр. 41

 ▶ Платичево

Лале Јанића бр. 1, 

022/2451-070

mzplaticevo@ruma.rs

 ▶ Хртковци

Карађорђева бр. 20

022/455-443

mzhrtkovci@ruma.rs

 ▶ Добринци

тел. 022/453-015

mzdobrinci@ruma.rs

Борковачка бр. 2

 ▶ Витојевци

022/440-618

mzvitojevci@ruma.rs

Доситеја Обрадовића бр. 135, 

 ▶ Мали Радинци

тел. 022/457-522,

mzmaliradinci@ruma.rs

Иришка бр. 2

 ▶ Путинци

022/441-230

mzputinci@ruma.rs

Иво Лоле Рибара бр. 6

 ▶ Никинци

022/443-543

mznikinci@ruma.rs

Трг Бранка Радичевића бр. 3

 ▶ Буђановци

022/447-215

mzbudjanovci@ruma.rs

Партизанска бр. 1

 ▶ Вогањ

022/448-007

mzvoganj@ruma.rs

Румска бр. 3

 ▶ Краљевци

022/449-205

mzkraljevci@ruma.rs

Ослободилачка бр. 1

 ▶ Жарковац

022/2444-128

mzzarkovac@ruma.rs

Доситеја Обрадовића бр. 2

 ▶ Павловци

022/458-002

mzpavlovci@ruma.rs

Фрушкогорска бр. 2

 ▶ Доњи Петровци

022/441-614

mzdonjipetrovci@ruma.rs

Р. Опарушића бр. 48а

 ▶ Грабовци

022/450-608

mzgrabovci@ruma.rs

Главна бр. 46

 ▶ Стејановци

022/454-424

mzstejanovci@ruma.rs

Фрушкогорска бр. 17

 ▶ Кленак

022/445-450

mzklenak@ruma.rs  •  Мачванска бр. 7

Полицијска станица Рума 

Главна бб Рума

телефони: 192, 022/471-777

Ватрогасна спасилачка 
јединица Рума

Аугуста Цесарца б.б.

телефони: 193, 022/473-333

Покрајински секретаријат 
за здравство - Сектор за 

санитарни надзор одељење 
у Сремској Митровици

 ▶ Покрајински санитарни инспектор

022/433-878

Адреса: Главна 152

Министарство трговине и услуга 
Тржишна инспекција - одсек Рума

022/471-017 – Главна 152

Министарство рада и 
социјалне политике

 ▶ Инспекција рада

022/471-855

Главна 152

Министарство пољопривреде, 
шумарства и водопривреде 

/ Сектор републичке 
ветеринарске инспекције

022/474-492

Главна 152

 ▶ Пољопривредни инспектор

022/471-259

Главна 152

 ▶ Шумарски инспектор

022/432-068

Главна 152

Званична интернет 
презентација 
Општине Рума
wwww.ruma.rs
ruma@ruma.rs
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