БИЗНИС КЛУБ
ОПШТИНА СРБОБРАН

НЕШКО ЧEСТИЋ, ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ

Остварићемо све планиране пројекте

Д

оказано најплоднији чернозем у Европи,
под њим богате резерве нафте и гаса, и
идеална позиција у срцу Војводине, чињенице су које снажно указују да будућност
општине Србобран не може бити неизвесна.
Подједнако удаљена од граница са три државе ЕУ - Румуније, Мађарске и Хрватске, у
непосредној близини главног европског друмског и железничког коридора, уз пословично
вредне пољопривреднике и ефикасну локалну самоуправу, Србобран, заједно са Туријом
и Надаљом, за многе већ јесте, али и жели
постати још боље место за живот и развој.
„Потенцијали општине Србобран су стварно неупитни. Оно што нам је подарила природа, попут најплодније земље или бушотина
нафте и гаса, представља снажне темеље сигурног развоја. Земља је оно од чега Србобран
живи и живеће и нама је циљ да створимо
услове да пољопривредни произвођачи што
успешније воде своја газдинства. На нама је
да им у томе помогнемо кроз уређење атара,
обезбеђивањем могућности да наводњавају
што веће површине или да им помогнемо локалним подстицајима. Трошимо рационално,
немамо никаквих дуговања, стабилни
смо, а уз добитак од нафтне ренте и
закупнине државне земље, као и подршку покрајинских и републичких органа
власти, имаћемо средстава да уложимо
у све планиране пројекте и тако обезбедимо развој Србобрана“, каже Нешко
Честић, председник општине Србобран.
Да ли сте усвојеним буџом за 2017.
годину обухватили све ставке
које ће допринети развоју општине
Србобран?
„Јесмо, о развоју општине Србобран
најбоље говори план трошкова реално
састављеног буџета за 2017. годину. Чак
583 милиона чине капитални издаци или
55 одсто укупне суме. За развој пољопривреде биће издвојено 199 милиона
динара, од чега 151 милион за изградњу атарских путева, реконструкцију и
изградњу отресишта, одводњавање
пољопривредног земљишта, изградњу акумалација на Криваји, опремање
пољочуварске службе и противградне
заштите. Значајна средства издвајају се
за изградњу атмосферске канализације, око 23 милиона динара, а за реконструкцију водоводне мреже и изградњу
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водних објеката биће издвојено више од 65
милиона динара. За образовни систем у 2017.
биће издвојено 122 милиона динара, за развој
социјалне, дечје заштите и примарне здравствене заштите више од 55 милиона динара, и
исто толико за развој културе, спорта и омладине, чиме омогућавамо квалитетну основу
за развој свих области друштвеног живота.“
У многим општинама још увек је, због
недостатка финансијских средстава,
актуелан проблем отпадних вода, да ли у
те општине спада и Србобран?
Ми тај проблем управо решавамо. У пројекту сталног инфраструктурног опремања
Србобрана, Турије и Надаља, у овом тренутку
најзначајнија је најављена изградња пречистача отпадних вода, доводног колектора и
управне зграде постројења за Србобран. Коначно затварање финансијске конструкције
оверено је потписима Честића и Гашпара
Јежа, директора Центра за међународну сарадњу и развој из Словеније. Према уговору,
општини Србобран одобрен је бескаматни
кредит вредан 1,6 милиона евра, 700.000

евра је бесповратна донација коју обезбеђује
Центар за међународну сарадњу и развој, а
преосталих 700.000 евра обезбедиће општина
Србобран.
На које активности сте ставили акценат
као приоритетне ?
Уз нова радна места, што је приоритет свих
приоритета за тим који води локалну самоуправу, озбиљно инфраструктурно опремање
свих места у општини је циљ који смо себи поставили и мора бити реализован. Овај пројекат
је први ове врсте у историји наше општине и
обезбеђује да трајно решимо проблем канализационог система, који ћемо ускоро градити,
и пречистача отпадних вода. Здрава животна
средина која се не загађује је основни стандард
развијених држава и морамо тежити томе да
ти стандарди што пре буду важећи и код нас.
Зато се разматра план изградње фабрике воде у Србобрану, осим оне недавно изграђене у
Надаљу, затим санација депоније смећа, реконструкција Дома културе у Србобрану и други
пројекти. Подршку имамо и од партнера па је
тако Нафтна индустрија Србије, која послује у
нашој општини и има десетине бушотина,
одлучила да финансира реконструкцију
моста у Турији. Јасно је да само уређена
средина може бити интересантна домаћим
и страним улагачима.
Познато је ваше ангажовање у Националној алијанси за локални економски
развој, по вама, колико је општина
Србобран интересантна за нове инвеститоре?
Управо за домаће и стране улагаче
одређена је индустријска зона која има
27 хектара расположивог простора. Просторни план је уређен и траје потрага за
заинтересованим инвеститорима. Можда
најважнији део тог анимирања и позивања инвеститора одвија се и кроз мој ангажман у Националној алијанси за локални
економски развој – НАЛЕД, где сам члан
Извршног одбора.
НАЛЕД на једном месту спаја иницијативе и потребе локалних самоуправа,
агенција и организација, а истовремено
припрема и обучава локалне администрације за ефикасан наступ на местима где се
склапају послови. За само неколико месеци
Председник општине Србобран, Нешко Чeстић

активности у НАЛЕД-у имао сам прилику да
се сусретнем са амбасадорима Аустрије и Немачке, да амбасадора Белгије дочекам у Србобрану, да присуствујем конференцији на којој је
представљен Извештај о условима пословања
Светске банке - Doing Business 2017, да разговарам са руководством Коморе градова и региона Савета Европе, да се упознам са понудама
Фондова за јачање привредне сарадње Србије и Немачке. Нама услуге и савети НАЛЕД-а
стварно требају, убрзавају нам и модернизују
локалну администрацију, олакшавају функционисање система. Сваку ову прилику користим
и да саговорницима представим могућности
општине Србобран и уверен сам да ће из тога
израсти конкретан пројекат улагања или сарадње у појединим областима. Управо тако
смо договорили одржавање Дана аустријске
културе и Дана бечке кухиње у Србобрану. То ће
бити добра прилика да се становници општине
Србобран упознају са културом и традицијом
Аустрије, њеном националном кухињом, и
другим карактеристикама ове алпске државе.
Имате ли очекивану подршку од Покрајинске владе или сматрате да би она требало
да буде боља?
За реализацију наших планова за развој
општине Србобран имамо велику подршку
- „ветар у леђа“ , посебно од тренутка када
је формирана нова Покрајинска влада. Издвојићу само најважније пројекте у којим
од покрајинских секретаријата и Управе за
капитална улагања АП Војводине имамо директну, бесповратну новчану помоћ; за унапређење водоводног система припало нам
је 19,4 милиона динара, за реконструкцију и

санацију спортске хале и пратећих објеката
издвојен је 4,1 милион динара, за доградњу
Одељења за здравствену заштиту деце ДЗ
„Др Ђорђе Бастић“ 2,9 милиона, затим 5 милиона за пројекат енергетске ефикасности у
ОШ „Јован Јовановић Змај“, 3,3 милиона за
топлотне пумпе у вртићу „Бубамара“, 2,1 милион за штедљиву расвету у спортској хали,
1,4 милиона динара за постављање видеонадзора на раскрсници у Турији. Само у побројаним пројектима стигло нам је скоро 40
милиона динара и то су веома значајна средства за средину од око 16.000 становника.
Нама се као веома добра одлука показала
решеност да максимално активирамо Канцеларију за локални економски развој, која
је стално ангажована у припреми пројеката
и поступку аплицирања.

Планом развоја за 2017. годину зацртали
сте велике инвестиције, да ли ћете имати
довољно снаге и финансија да их и остварите?
Тачно је. Започели смо у 2017. години
важне пројекте, лествицу смо подигли и
повратка више нема. Пред нама су задаци
које можемо заједничким снагама решавати, баш онако како смо их и поставили. Надам се да ћемо бити у прилици да приходе
и примања повећамо у разним областима,
пошто су републички и покрајински буџети
определили значајна средства у развој, а
на нама је да добром организацијом и продуктивним радом обезбедимо додатна
средства за нашу општину.
ЈОВАНКА МАТИЋ
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