
Некадашња фабрика пио-
нира луксузне дрвне столарије у
Сувоборском крају, Ранка Трифу-
новића, пре неколико година
продата је руском гиганту. Сада
откупљена од истог „РИС-МЕБЛ“,
за 400.000 евра. На површини
већој од 2 хектара у 4 погона про-
изводиће се „од трупца до сто-
лице“. Генерални директор „Јомил
групе“, Јован Чековић, у чијем
власништву је однедавно ова
фабрика у Прањанима, истиче да

неће бити измене основног
карактера финалног производа.

– Имамо обучену радну снагу
са ових простора, треба да
инвестирамо у сушару и надстре-
шницу. Новина је што сировинску
базу нећемо увозити, потписали
смо уговор са „ЈП Србија шуме“.
Ми већ имамо три задатка пред
собом. Уговор за светски бренд
„ИКЕА“, у питању је 100.000 је-
диница. Победили смо на међу-
народном тендеру за ексклузивни

хотел Хилтон у Москви и наш
намештај од пуне храстовине
красиће ово здање. Пошто се
дрво максимално искористи за
племенити намештај, оно што
остане, биће грађевинска отпла-

та. Продаваћемо је по Европи, у
сарадњи са нашим партнером из
Швајцарске. Посла има, треба га
наћи где нико не очекује. Ми смо
пословна групација међунаро-
дног искуства, тако да ће ова

фабрика и производња у Пра-
њанима за нас бити изазов –
истакао је Јован Чековић у ра-
зговору за медије.

Саша Савовић

Веома разочарани радовима
које је у протеклих пар месеци
извело Јавно предузеће за изгра-
дњу општине, Општинска орга-
низација Двери је одлучила да
скрене пажњу јавности на очи-
гледну некомпетентност оних који
руководе овим предузећем. Та-
кође, желимо да укажемо и на
начин како се у овом предузећу
приступа решавању инфрастру-
ктурних проблема који постоје у
нашој општини. Овом приликом
ограничићемо се само на сао-
браћајне проблеме.

Пођимо, најпре, од чишћења
снега. Јер, не пада снег да покри-
је брег, него да покаже како ради
ЈП за изградњу. Да је могло да
буде и горе, могло је. Али, да је
било добро, није ни близу. На
раскрсници „код тенка“ лепо је
могла да се види разлика између
чушћења које је изводио „Штра-
баг“ и чишћења које је изводило
ЈП за изградњу. То је, поред иску-
ства возача и пешака, сасвим

довољан доказ за нашу тврдњу.
А, у интервјуу „Таковским нови-
нама“ 13. децембра 2018. дире-
ктор Божидар Вучетић је изјавио:
„Имамо комплетан план и про-
грам за зимско одржавање за
сезону 2018/2019. и потпуно смо
спремни.“ Питамо се, како би
изгледало да нису били спре-
мни?

Велики снег за нашу општину
не би смео да буде изненађење
и његово чишћење би требало да
представља рутинску операцију.
У Чачку је, на пример, градска
управа купила и поделила ме-
штанима одређени број раоника,
заједно са горивом, како би сами
могли да очисте снег. То је неки
план.

После снега остале су озби-
љне (тзв. ударне) рупе на коло-
возу. Видећемо када ће оне бити
саниране. Оно што је интере-
сантно, рупе су се појавиле и на
коловозу који је асфалтиран само
месец дана пре снега (Улица

Милоша Великог). Коме је уопште
могло да падне на памет да
крајем новембра и почетком
децембра врши асфалтирање
улица? Све је урађено „офрље“ и
на брзину. Асфалт је само про-
сут. Када се возите аутомобилом
изгледа као да се возите по
таласима, јер ниједна шахта није
у нивоу са асфалтом. Наравно,
канализација и остале инфра-
структурне инсталације нису ни
пипнуте. Али, грађани треба да
буду задовољни јер је боље него
пре. Да ли је?

У оквиру ЈП за изградњу
постоји и профитни центар Па-
ркинг сервис. Интересује нас
колики је његов стварни профит.
Због аљкавог чишћења снега, у
јануару није ни било наплате
паркирања. И, наравно, приликом
чишћења, чистила су се само
паркинг места на којима се врши
наплата, а она бесплатна нису.
Ваљда бесплатно паркирање не
сме ни да постоји у општини у
којој број становника непрекидно
опада. Паркирање се наплаћује и
на паркингу код „Максија“, и то је
вероватно једини њихов објекат у
Србији без бесплатног паркинга.

Када смо код паркирања, по-
менимо и паркинг места

паралелна са саобраћајном тра-
ком у Улици кнеза Александра.
То је невиђени нонсенс. У најпро-
метнијој улици у граду, где је
углавном пуна линија, можете се
упаркирати само ако се крећете
„у рикверц“ и зауставите саобра-
ћај. И лаику је јасно да је било
много боље да су паркинг места
под углом од 450. Било би више
паркинг места и било би лакше
упаркиравање. Наравно, иста
грешка је направљена и у Улици
Вука Караџића, у делу иза Гимна-
зије.

На сајту ЈП за изградњу стоји
да је њихова визија да предузеће
„стално поставља више станда-
рде како у области пословања и
инвестиција, тако и у области
живљења и која...“, а мисија „да
задовољи потребе својих сугра-
ђана, а такође уз стручне и
мотивисане раднике свакодневно
предузима акције које доприносе
квалитету живота...“

Е, питамо се, када ће се ти
„стручни и мотивисани“ радници,
у складу са визијом и мисијом
Предузећа, сетити бар да по-
ставе „лежеће полицајце“ испред
кружног тока код „Сигме“, где се
недавно у великој брзини, због
лоше позиционираног кружног

тока, преврнуо један ауто. Ту је,
иначе, било доста удеса до сада.
Слично је и на раскрсници улица
Милоша Великог и Курсулине,
где су удеси веома чести и већи-
ном се и не пријављују полицији.
Такође, када ће се сетити бар да
поставе огледало на раскрсници
улица Синђелићеве и Железни-
чке, јер возачи када иду из
Синђелићеве улице морају као
птице да окрећу главу под углом
од скоро 180о. Наравно, ових
проблема не би ни било да је
приликом изградње био стварно
стручни надзор, а не формални и
да ЈП за изградњу општине воде
стручни, а не страначки кадрови.

На крају питамо локалне
властодршце: Када ћете се сети-
ти да обуставите пролажење кроз
центар града оног великог, скупог
и празног аутобуса? Зар не ви-
дите да он само омета саобра-
ћај? Знате ли да постоје и мања
превозна средства, или се можда
надате да ћете у тај аутобус
силом угурати све просветне
раднике којима не желите да
исплаћујете путне трошкове?

Информативна служба
ОО СП Двери

Горњи Милановац

Шта и како гради предузеће
за изградњу?
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САОПШТЕЊЕ ОПШТИНСКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ДВЕРИ

„Јомил - инжињеринг“ је радно
отворио своје погоне у понедељак,
4. фебруара 2019. године резањем
храстових трупаца управо купљеном
савременом машином, тзв. брентом,
неопходном у ланцу производње
намештаја.

НОВОСТИ ИЗ ПРАЊАНА

Од „визије“ и „мисије“ на лепо
упакованом сајту до бахатог трошења
пара пореских обвезника

Нова брента за велика
очекивања


