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Одељак 1 - УВОД 

 
1.1.   Уводна реч председника општине 
  

Поштовани суграђани,  

У условима када привредно - економска кретања отежавају услове живота већине грађана у Републици Србији, Рума је посебну пажњу посветила 
бризи о оним нашим суграђанима који су том ситуацијом највише погођени. Због тога је Скупштина општине Рума усвојила Стратегију социјалне 
политике која, за период од 2021. до 2025. године, дефинише приоритетне области, циљеве, мере и активности у функцији повећања социјалне 
сигурности и помоћи онима који нису у ситуацији да обезбеде социјални минимум неопходан за егзистенцију, било личну или породичну.  

Стратегија социјалне политике треба да нас усмери ка активностима које ће допринети:  

1. Делотворном укључивању свих рањивих група становништва у друштвени живот општине; 
2. Ефикасном сузбијању сиромаштва; 
3. Одговарајућој социјалној заштити оних којима је то најпотребније.  

Реализација Стратегије социјалне политике је одговорност свих релевантних општинских институција, али је добродошао допринос и осталих 
организација, како привредних тако и организација цивилног друштва, али и самих грађана који могу својим деловањем да помогну у стварању 
сигурније будућности за све оне којима би, без наше помоћи, будућност била много неизвеснија. То ће нам омогућити да се и у овој значајној 
области успешније уклопимо у савремене европске и светске токове.  

Верујем да ћемо заједно, полазећи од опредељења датих у Стратегији социјалне политике, моћи да олакшамо живот оним нашим суграђанима 
који то не могу сами и да им помогнемо да се што боље укључе у живот заједнице, јер ће то допринети квалитетнијем животу свих нас.  

Захваљујем на вашој свесрдној подршци и сарадњи у релизацији постављених циљева у области социјалне политике и надам се да ћемо у сарадњи 
остварити жељене циљеве.  

 

Председник општине Рума 

Слађан Манчић 
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1.2. РАДНА ГРУПА ЗА ИЗРАДУ СТРАТЕГИЈЕ  

 
Стратегија развоја система социјалне заштите општине Рума настала je у оквиру пројекта немачко-српске развојне сарадње ”Услуге социјалне 

заштите за осетљиве групе”, који спроводи ГИЗ, у партнерству с Министарством за рад, запошљавање, борачка и социјална питања.  

 

У циљу израде Стратегија развоја система социјалне заштите општине Рума формирана је Општинска радна група коју су чинили представници/це 

локалне самоуправе као носиоца процеса и представници/це локалних институција и организација који се баве подршком лицима из социјално 

осетљивих категорија 

Чланови/ице Општинске радне групе су: 

 

1. Бобана Малетић, координатор радне групе, Општинска управа општине Рума, шеф Одељења за Друштвене делатности  

2. Војислав Миоковић, члан радне групе, Установа за пружање услуга социјалне заштите ”Солидарност” Рума, в.д. директор 

3. Јелена Овцин, члан радне групе, Центар за социјални рад општине Рума, в.д. директор  

4. Јелена Стојанац Мрачевић, члан радне групе, Дом здравља Рума, директор 

5. Жаклина Неговановић, члан радне групе, ОШ ”Змај Јова Јовановић” Рума, директор  

6. Весна Лакај, члан радне групе,  цивилни сектор ”Црвени крст Рума”  

 

 

Улога Општинске радне групе била је да омогући реализацију свих фаза процеса стратешког планирања  - прикупљање и анализа података 

релевантних за процес планирања у области социјалне заштите, дефинисање циљева и активности Стратегије засноване на резултатима анализе 

података,   спровођење јавне расправе, израду финалног документа Стратегије и усвајање Стратегије. 
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Одељак 2  - ЗАКОНОДАВНИ ОКВИР 
 
Позитивно законодавство релевантно за област социјалне политике и заштите, како на државном тако и на локалном нивоу, у Републици Србији обимно је 

и обухвата следеће законе: 

 Закон о социјалној заштити 

 Закон о социјалном становању 

 Породични закон 

 Закон о здравственој заштити 

 Закон о пензијском и инвалидском осигурању Закон о здравственом осигурању 

 Закон о основама система образовања и васпитања 

 Закон о младима 

 Закон о малолетним учиниоцима кривичних дела и кривичноправној заштити малолетних лица 

 Закон о равноправности полова 

 Закон о запошљавању и осигурању за случај незапослености 

 Закон о избеглицама 

 Закон о професионалној рехабилитацији и запошљавању особа са инвалидитетом Закон о заштити података о личности и Закон о слободном 

приступу инфомацијама од јавног значаја 

 Закон о општем управном поступку као процесни закон 

 Закон о планском систему, када је у питању процес планирања у области социјалне заштите  

 Закон о локалној самоуправи 

 Закон о Црвеном крсту Србије 

 Закон о спречавању насиља у породици 

 

Најважнија установа социјалне заштите на локалном нивоу и један од најважнијих инструмената за вођење социјалне политике локалне самоуправе је 

Центар за социјални рад (ЦСР). Сви грађани којима је потребан неки облик социјалне заштите морају да се обрате Центру, а сви државни органи и органи 

локалне власти, као и здравствене и образовне установе, обавештавају Центар када наиђу на особу којој је потребна помоћ друштва.  

 

Према Закону о социјалној заштити, као кључном пропису у овој материји, јединице локалне самоуправе - општина односно град (ЈЛС) за делатности 

социјалне заштите имају право да саме оснивају установе или их могу поверити другима. Штавише, Центар за социјални рад (ЦСР) једино може бити 

основан од стране ЈЛС и та установа се може основати за територију једне или више ЈЛС. Истовремено, надлежни орган сваке ЈЛС мора утврдити Програм 

унапређења социјалне заштите (ПУСЗ) за своју територију. Сам ЦСР има широке надлежности, законом прецизиране, у провођењу поступка за коришћење 

услуга социјалне заштите и одлучује о правима на разне облике материјалне подршке (новчана социјална помоћ, додатак за помоћ и негу другог лица 
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итд.). Поред тога, ЈЛС може предвидети и друге врсте материјалне помоћи грађанима на својој територији (нпр. јавне кухиње). ЦСР се, првенствено, 

финансира из буџета Републике, а Закон прецизира која права и услуге се финансирају из буџета ЈЛС. 

 

Законом о социјалном становању утврђено је да ЈЛС доноси локалну стамбену стратегију у складу са Националном стратегијом социјалног становања и 

планира буџетска средства за њено спровођење. ЈЛС прописује услове и мерила за решавање стамбених потреба, а може и да оснује непрофитну стамбену 

организацију ради обезбеђивања услова за социјално становање и коришћење средстава за те намене („стамбена агенција“). 

 

Породични закон је изузетно важан, јер регулише комплетну материју породично-правних односа и заштите права проистеклих из истих. Овде је посебно 

наглашена улога ЦЗСР, коме је држава поверила те послове јавних овлашћења старатељске заштите (за децу без родитељског старања и одрасла лица 

лишена пословне способности). Поред тога, Центар има значајна овлашћења у породично-правној заштити, било као орган који самостално спроводи 

одређене поступке и доноси одлуке, било као саветодавни орган надлежног суда који решава, у парничним или ванпарничним поступцима, у породично-

правним стварима односно као орган који има право да буде странка у поступку у таквим поступцима. 

 

Закон о здравственој заштити регулише друштвену бригу за здравље и на нивоу општине односно града. ЈЛС може донети посебне програме ЗЗ, за које 

није донет посебан програм на републичком нивоу, у складу са својим потребама и могућностима. Одређену врсту здравствених установа оснива локална 

самоуправа (Дом здравља и апотека) и то у складу са Планом мрежа установа који доноси Влада. 

 

Закон о основама система образовања и васпитања – оснивање одређене врсте установе која обавља делатност образовања и васпитања у надлежности 

је и јединице локалне самоуправе. Ради се о предшколским установама и основним школама, која ЈЛС оснива у складу са Актом о мрежи таквих установа. 

Акт доноси Скупштина ЈЛС, на основу критеријума које утврди Влада (а за основне школе и уз сагласност Министарства просвете). ЈЛС може самостално 

или у сарадњи са другим ЈЛС основати Центар за стручно усавршавање, у складу са законом којим се уређују јавне службе. Инспекцијски и стручно-

педагошки надзор над радом установе, као поверени посао, обавља општинска односно градска управа. Више ОУ може организовати заједничко вршење 

инспекцијског надзора – заједничку просветну инспекцију. 

 

На основу Закона о младима јединица локалне самоуправе је дужна да ради реализације Националне стратегије за младе, утврди локални акциони план 

за спровођење Стратегије и да у свом буџету обезбеди средства за реализацију плана. Такође, ЈЛС може основати Канцеларију за младе, ради обезбеђења 

услова за активно укључивање младих у живот и рад друштвене заједнице. Таква канцеларија финансира се из буџета ЈЛС. Надлежни орган ЈЛС одређује 

услове доделе средстава из свог буџета односно одобравања и праћења реализације пројеката за задовољавање потреба младих на свом подручју 

 

Закон о малолетним учиниоцима кривичних дела и кривично-правној заштити малолетних лица - даје Центру за социјални рад („орган старатељства“) 

улогу саветодавца суда у кривичним поступцима против малолетника односно улогу надзора над извршавањем различитих васпитних мера и других 

кривичних санкција изреченим од суда. 
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Закон о равноправности полова налаже поштовање уставних и међународних стандарда и од стране органа ЈЛС. 

 

Закон о запошљавању и осигурању за случај незапослености даје могућност ЈЛС да оснују Локални савет за запошљавање (за подручје једне или више 

општина). Такође, ЈЛС може усвојити Локални акциони план за запошљавање. Он мора бити усаглашен са Националним акционим планом за 

запошљавање, који је основни инструмент активне политике запошљавања и усаглашен је са Националном стратегијом за запошљавање. Као једну од 

мера активне политике запошљавања надлежни орган ЈЛС може утврдити делатности, критеријуме и средства за спровођење јавних радова од интереса 

за ту територију. Програми и мере активне политике запошљавања финансирају се и из средстава ЈЛС. 

 

Закон о избеглицама поред Комесаријата као посебне државне организације, утврђује и за ЈЛС одређена права и обавезе у обезбеђивању збрињавања и 

помоћ у интеграцији и повратку избеглица. Тако ЛСУ образује посебна тела ради обављања организационих и других послова везано за избеглице на 

својој територији, а уз прибављено мишљење Комесаријата одређује и лице за одржавање везе са истим и обављање одређених послова за њега 

(„повереник за избеглице“). ЈЛС учествује, у сарадњи са органима РС и домаћим и иностраним донаторима, у решавању стамбених потреба избеглица, у 

процесу њихове интеграције. Такође, Центар за социјални рад сарађује са Комесаријатом у смештају посебно рањивих категорија избеглица (стара, 

инвалидна и болесна лица; малолетници без родитељског старања). 

 

Закон о спречавању насиља у породици у примени је од 01.06.2017. године и њиме се уруђује спречавање насиља у породици и поступање државних 

органа у спречавању насиља у породици и пружање заштите и подршке жртвама. Циљ му је на јединствен начин уређено и организовано поступање 

државних органа, што ће довести до хитне, благовремене и делотворне заштите. Надлежни органи су полиција, јавна тужилаштва, судови опште 

надлежности и прекршајни судови и центри за социјални рад као установе. Овим Законом су јасно дефинисана општа правила поступања, поступања 

сваког актера заштите тј. органа, начин сарадње група за координацију на нивоу сваке локалне заједнице. Овим законом одређен је надлежни полицијски 

службеник који заједно са јавним тужиоцем учествује у обезбеђивању заштите жртава насиља у породици. Центар за социјални рад је једна од карика у 

ланцу заштите жртава насиља у породици, организује збрињавање жртве и друге видове подршке у складу са Породичним законом и Законом о 

социјалној заштити. 

 

Закон о планском систему – Циљ овог закона је потреба да се успостави ефикасан, транспарентан, координисан и реалистичан систем планирања 

Републике Србије, аутономне покрајине и јединице локалне самоуправе који покрива све кључне аспекте социјалне и економске развојне политике, 

регионалног и просторног развоја. Закон поставља основе за оптимално коришћење буџетских средстава, обезбеђење одрживог раста и развоја 

Републике Србије, укључујући аутономне покрајине, јединице локалне самоуправе, као и ефикасно спровођење процеса приступања Европској унији. 

Овим законом се регулише управљање системом јавних политика и средњорочног планирања, врсте и садржина планских докумената које у складу са 

својим надлежностима, предлажу, усвајају и спроводе учесници у планском систему. Поред тога, законом се регулише и међусобна усклађеност планских 

докумената, поступак утврђивања и спровођења јавних политика и обавеза извештавања о спровођењу планских докумената. 
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Закон о локалној самоуправи – Надлежност јединица локалне самоуправе у области социјалне заштите, као и надлежност у области планирања, 

дефинисана је чланом 20.: стара се о задовољавању потреба грађана у области социјалне заштите; обезбеђује остваривање посебних потреба особа са 

инвалидитетом и заштиту права осетљивих група; стара се о остваривању и заштити и унапређењу људских и мањинских права и родној равноправности.  

 
Закон о Црвеном крсту Србије - Дефинисани су циљеви и задаци, положај и улога Цреног крста и поверена овлашћења (члан 6. и 7. закона о ЦКС) као и 
програми утврђени чланом 9. Овог закона. Црвени крст Рума је хуманитарна организација, основана у складу са правилима и принципима међународног 
покрета и Статута националног друштва - Црвеног крста Србије. Своју делатност обавља на подручју општине Рума, као помоћни орган Владе и локалне 
самоуправе за спровођење јавних овлашћења и хуманитарна питања, у складу са програмом и мандатом Црвеног крста, а на основу Закона о Цревеном 
крсту Србије („Сл. гласник РС“, бр. 107/05), Стратегијом социјалне делатности за период 2012-2018 Црвеног крста Србије дефинисане су смернице за 
развијање активности, услуга и програма Црвеног крста у оквиру ове области. Статутом Међународног покрета, Статутом Међународне Федерације 
друштава Црвеног крста и Црвеног полумесеца (Међународна Федерација), Стратегијом 2020 и Социјалном стратегијом Међународне Федерације и 
другим актима и правилима које усваја Међународни покрет, као и циљевима и задацима националног друштва дефинисаним Планом акције Црвеног 
крста Србије. 
 
Закон о спречавању насиља у породици - Законом који је ступио на снагу средином 2017. године настоје се остварити три основна циља: хитна реакција 
државних органа у случајевима када постоји непосредна опасност од насиља у породици, потпуна заштита жртава насиља и кординисана сарадња свих 
државних органа и установа који учествују у примени самог Закона. Мере које се примењују су у циљу откривања да ли прети непосредна опасност од 
насиља у породици и скуп мера који се примењује када је непосредна опасност откривена. 
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3. ОПИС ПОСТОЈЕЋЕГ СТАЊА 

 
3.1 ОПШТИ ПОДАЦИ  

Рума се налази у средишту равног и плодног Срема, смештеног између Дунава и Саве, у подножју прелепе Фрушке Горе. Површина Руме је 582  

квадратних километара. Посебан географски куриозитет је да кроз њу пролази 45-ти упоредник, а на свега петнаестак километара је западно 

од 20-тог меридијана. Центар града лежи на 111,00 м надморске висине.Од Београда је удаљена 

око 50, Новог Сада 35, Шапца 30 и Сремске Митровице 20 километара. Наслања се на 

магистралну пругу Београд-Загреб и на магистрални пут М-21 Нови Сад-Шабац, од Аутопута Е-70 

удаљена је шест, а од реке Саве десетак километара.  

Данас је Рума град са око 30.076 становника, а цела општина има 54.339 становника, 16 сеоских 

насеља и једно градско насеље. Поред развијене пољопривреде, заступљене су и друге 

привредне гране: индустрија коже, гуме и обуће, грађевинског материјала, метална, графичка и 

прехрамбена индустрија, саобраћај, трговина, занатсво и угоститељство. Велика пажња посвећује 

се складном развоју града. Сви капитални објекти друштвеног стандарда и инфраструктуре, 

изграђени су самодоприносом грађана. 

 

Рума располаже мрежом предшколских установа, основних и средњих школа. Има развијену 

здраствену службу и неколико апотека, центар за социјални рад, установу за пружање услуга 

социјалне заштите и геронтолошки центар. Склоп објеката културног, спортско-пословног центра 

и хотела, пружају велике могућности за развој културних и спортских активности и савременог 

угоститељства. Град има четири православне цркве, једну католичку, затим музеј и библиотеку, раднички универзитет, културно-уметничка 

друштва, градски хор и радио станицу. Преко три деценије у Руми се одржава Фестивал музичких друштава Војводине. С успехом де лује и 

младо Градско позориште. Спортско-рекреативне активности одвијају се и на четири фудбалска игралишта и игралиштима уз школе. На 

Борковачком језеру урађена је плажа, док је недалеко од језера изграђен и олимпијски базен. Сава, Обедска бара и шуме у јужном делу 

општине, излетиште Борковац и национални парк ''Фрушка гора'' у северном делу, пружају велике могућности за развој туризма и рекреације.  

Кроз историју, Рума је дала многе значајне личности. Атанасије Стојковић, ректор харковског универзитета, писац је прве Физик е на српском 

језику. Браћа Грујовић су били секретари Правитељствујушћег совјета, Радован Кошутић познати слависта и публициста, Рудолф Рауер познати 

пољопривредни стручњак, Жарко Миладиновић, адвокат и политичар, Атанасије Теодоровић, Димитрије Матић, Антун Ломбајер, Тоша 

Андрејевић Аустралијанац, Павле Вујовић ... Румске школе су похађале такве личности као Исидора Секулић или Милева Марић Ајнштајн. 
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3.2 ДЕМОГРАФСКИ ПОДАЦИ  

 
 Општина Рума се простире на 582 километара квадратних и својом територијом заузима 17% територије области Срема. 

 Општина Рума има 20 месних заједница – 4 градске и 16 сеоских месних заједница. 

 На територији градског насеља настањено је 30.076 становника (55%), а у сеоским насељима живи 24.263 лица (45%). 

 Према показатељима Републичког завода за статистику, а по основу обрађених података статистичког пописа из 2011. године, општина Рума 

има 54.339 становника, што је, у поређењу са бројем становника из претходног пописа (2002.год. = 60.006), смањење броја становника за 

5.667 лица (индекс 90,55). 

 Посматрајући полну структуру становништва општине Рума, већи је број жена, за 1.031. У односу на податке из пописа становништва из 

2002. године, тај број је приближно исти и нема знатнијих одступања. 

 Подаци о старосној структури становништва општине Рума указују на чињеницу да је најбројнија група одраслих лица што је и логично с 

обзиром да је у тој категорији, обухват лица по годинама старости, највећи (40 година). 

 У односу на податке из претходног пописа становништва нема већих одступања. 

 Просечна старост становништва општине Рума је 42 године. У категорији остарелог становништва приметан је знатно већи број женске 

популације, што указује на чињеницу да је животни век жена нешто дужи од мушкараца. 

 У општини Рума је регистровано 18.788 домаћинстава. У градској средини је регистровно 10.444 (56%), док је у сеоским срединама 8.344 

домаћинстава (44%). 

 Број домаћинстава је знатно повећан у односу на податке из пописа 2002. Разлика у броју домаћинстава (2011.-2002.) је 1.247 (индекс 107). 

 Податак о повећању броја домаћинстава, а смањењу броја становника у општини Рума, указује на чињеницу да се све више и све чешће 

распада традиционална вишегенерацијска породица и да се формирају микро домаћинства. 

 Упоређујући податке о броју становника у руралном подручју општине Рума са бројем домаћинстава у истим, закључује се да наведена 

домаћинства броје, просечно, 3 члана (2,9). Наведена чињеница указује на то да су у сеоским срединама, најчешће, старачка, самачка 

домаћинства, тј. једночлана домаћинства, као и да се модел традиционалне, вишегенерацијске породице, урушио. 

 Што је мања и неразвијенија сеоска месна заједница, то је просечан број чланова домаћинстава у њој већи. 

 Приказани подаци указују на чињеницу да је број лица која су на раду у иностранству, а пореклом су из сеоских средина румске општине, за 

16% већи у односу на број исељеника који потичу из градске средине. Тој чињеници доприноси: нижа квалификациона структура и отежани 

услови за бављење пољопривредом као занимањем становника сеоских месних заједница. 

 Приказани подаци о становништву општине Рума с обзиром на припадност појединим етничким групама-националностима, приметно је да 

је највећи број лица која се изјашњавају као Срби (86%). 

 Припадници ромске националне мањине су заступљени са 2% у укупном броју становника Општине. Стварни број Рома, становника Руме, је 

реално већи од приказаног с обзиром да одређени број Рома није обухваћен пописом становништва због непоседовања личних 
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докумената, номадског начина живљења као и њиховог изјашњавања о националној припадности некој другој националности (углавном 

Срби) или уздржавања од изјашњавања о националној припадности. 
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3.3 ПОДАЦИ О КОРИСНИЦИМА СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ  1 

 
 На евиденцији центра за социјални рад у 2019.години било је укупно  6954 корисник -  1597  деце,  598 младих, 3396  одрасло лице и  1363 

старих лица. 
 Анализирајући статистички извештај запажа се да је највећи број корисника из свих корисничких група пренет из претходне године (849). 

Корисника који су реактивирани у 2019.години било је 483, а током извештајног периода  евидентирано је 265 корисника који до тада нису били 
у систему социјалне заштите. Током извештајног периода у пасиву је стављено 328 корисника па је на дан 31.12.2019.године на евиденцији 
центра било 6375 корисника.  

 Што се тиче старосних група највише је корисника из групације одраслих, затим старији и деца, док је најмање корисника из групе младих. 
  Уочава се да је у укупном броју корисника нешто више заступљено жена (3480) у односу на број мушкараца (3474), да највише корисника има 

са завршеном средњом школом.  
 Када говоримо о пребивалишту корисника можемо истаћи да је сеоско становништво заступљеније у односу на  градско. 

Број корисника ЦСР 

Табела 6 -  Укупан број корисника у регистру ЦСР на активној евиденцији у току године према старости и полу 
   

Корисници по узрасту  

Број корисника на активној евиденцији у 
току извештајног периода (01.01. - 31.12.)  

Укупно 

Број корисника на активној 
евиденцији 31.12.  

Укупно    M Ж  M Ж  
   Деца (0-17)  826 771 1597 596 673 1269 

   Млади (18-25)  255 343 598 239 311 550 

   Одрасли (26-64)  1708 1688 3396 1659 1601 3260 

   Старији (65 и више)  685 678 1363 662 634 1296 

   Укупно 3474 3480 6954 3156 3219 6375 

   

          Табела 7 - Корисници на активној евиденцији ЦСР у току године према пребивалишту корисника, полу и старости 

Старосне групе  

Градско  Остало 

Укупно Градско  Укупно Остало M Ж M Ж 

Деца              (0-17)  416 399 410 372 815 782 

Млади          (18-25)  150 188 105 155 338 260 

Одрасли      (26-64)  988 964 720 724 1952 1444 

Старији      (65 и више)  324 298 361 380 622 741 

Укупно 1878 1849 1596 1631 3727 3227 

                                                
1 Евиденција центра за социјални рад за 2019. годину 
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          Флуктуација корисника ЦСР 
    Табела 8 -  Кретање броја корисника у ЦСР у току године 
      Пренети  Новоевидентирани  Реактивирани  Укупно Стављени у пасиву 
    Деца (0-17)  849 265 483 1597 328 
    Млади (18-25)  299 245 54 598 48 
    Одрасли (26-64)  2552 446 398 3396 136 
    Старији (65 и више)  688 482 193 1363 67 
    Укупно 849 265 483 1597 328 
     

 

ДЕЦА 
Табела 9 - Број деце на активној евиденцији ЦСР у току године и на дан 31.12. према узрасту и полу 

Узрасне групе  

Укупан број деце  

Укупно 

Број деце на дан 31.12.  

Укупно М  Ж  М  Ж  

0 - 2   113 110 223 57 85 142 

3 - 5  143 125 268 78 99 177 

6 - 14  395 330 725 296 299 595 

15-17  175 206 381 165 190 355 

Укупно 826 771 1597 596 673 1269 

       Табела 10 -  Број деце у ЦСР према корисничким групама/поступцима и узрасту у току године 
 

Корисничке групе                                                                     

Узраст  

Укупно  0-2 3-5 6-14 15-17 
 Деца под старатељством (сва деца под старатељством) 6 12 34 13 65 
 Деца жртве насиља и занемаривања  2 3 1 0 6 
 Деца са неадекватним родитељским старањем  3 3 3 0 9 
 Деца са проблемима у понашању и у сукобу са законом  0 0 72 54 126 
 Деца чији се родитељи споре око вршења родитељског права  25 44 53 16 138 
 Деца чије су породице корисници НСП и других видова 

материјалног  давања  178 193 532 281 1184 
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Деца ОСИ  9 11 28 17 65 
 Деца у поступцима одређивања личног имена  0 0 0 0 0 
 Деца у поступцима располагања имовином  0 2 2 0 4 
 Деца у поступцима: сагаласност за малолетнички брак  0 0 0 0 0 
 Деца жртве трговине људима  0 0 0 0 0 
 Деца страни држављани без пратње  0 0 0 0 0 
 Деца која живе и раде на улици (деца улице)  0 0 0 0 0 
 Деца повратници/из реадмисије  0 0 0 0 0 
 Остала деца   0 0 0 0 0 
 Укупно 223 268 725 381 1597 
 

ПУНОЛЕТНИ КОРИСНИЦИ 

Табела 11 -  Број пунолетних корисника у ЦСР према корисничким групама и старости у току године 
 

Корисничке групе  
Млади (18 - 
25)  

Одрасли (26 
- 64)  Старији (65 - 79)  

Старији (80 и 
више)  Укупно 

 Особе под старатељством - сви пунолетни корисници 
под старатељством: и у породици и на смештају  38 116 18 4 176 

 Жртве насиља, занемаренe особe и у ризику од 
занемаривања  21 49 13 7 90 

 Особе које се споре око вршења родитељског права  0 111 0 0 111 
 Особе са инвалидитетом  35 75 55 15 180 
 Особа са друштвено неприхватљивим понашањем  12 20 0 0 32 
 Особе које имају потребе за смештајем -домски или 

породични смештај  0 10 101 31 142 
 Материјално угрожене особе  492 3396 930 189 5007 
 Страни држављани и лица без држављанства у 

потреби за социјалном заштитом  0 0 0 0 0 
 Жртве трговине људима  0 0 0 0 0 
 Бескућници  0 0 0 0 0 
 Остали  0 0 0 0 0 
 Укупно 598 3777 1117 246 5738 
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Табела 12 - Број пунолетних корисника на евиденцији ЦСР према радном статусу и старости на дан 31.12. 
  

Старост корисника  

Статус запослености  
  Незапослен  Запослен  Пензионер  Нема података  
  Млади  550 0 0 0 
  Одрасли  3014 0 246 0 
  Укупно 3564 0 246 0 
  

       Табела 13 -  Број старијих корисника на евиденцији ЦСР према радном статусу у на дан 31.12. 
  

Старост корисника  Запослен  Пензионер  
Није остварио/ла 
право на пензију  Нема података  

  Старији (65+)  0 947 349 0 
  

       Табела 14 -  Број пунолетних корисника на евиденцији ЦСР према образовању и старости на дан 31.12. 

Старост корисника  

Ниво образовања  

Укупно 
Без завршене 
OŠ  

Завршена 
OŠ  

Завршена средња 
школа  

Завршена 
виша школа  

Нема 
података  

Млади 42 273 199 36 0 550 

Одрасли 883 1463 866 48 0 3260 

Старији 1005 164 99 28 0 1296 

Укупно 1930 1900 1164 112 0 5106 

 
 

ОСОБЕ СА ИНВАЛИДИТЕТОМ 

Табела 15 -  Особе са инвалидитетом на евиденцији ЦСР у току године, према старости и полу 
  Старост  Мушки  Женски  Укупно 
  Деца  31 34 65 
  Млади  20 15 35 
  Одрасли  26 49 75 
  Старији  34 36 70 
  Укупно 111 134 245 
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Табела 16 -  Број особа са инвалидитетом у ЦСР у току године према врсти инвалидитета и старости 

Врста инвалидитета  

Старосна структура  

Укупно Деца  Млади  Одрасли  Старији  

Телесни инвалидитет  6 3 32 22 63 

Интелектуални инвалидитет  18 7 14 8 47 

Сензорни инвалидитет  5 2 3 19 29 

Первазивни развојни поремећаји, ....  4 4 1 0 9 

Вишеструки инвалидитет  24 14 12 9 59 

Ментална обољења  8 5 13 12 38 

Укупно 65 35 75 70 245 

      Табела 17 -  Број особа са инвалидитетом на евиденцији ЦСР који су на дан 31.12. користили услуге смештаја у установама социјалне заштите 
или у породичном смештају, према врсти смештаја и узрасту 

 

 Врста смештаја  

Старосна структура  
 Деца  Млади  Одрасли  Старији  
 Смештај у прихватилишту /прихватној станици  0 0 0 0 
 Смештај у сродничкој старатељској породици  3 5 56 39 
 Смештај у хранитељској (сродничкој и другој хранитељској) породици  18 0 0 0 
 Смештај у установи социјалне заштите  2 0 19 31 
 Укупно 23 5 75 70 
 

 

Табела 18 -  Број припадника ромске националности на евиденцији ЦСР у току године, према старости и полу 

Старост  Мушки  Женски  Укупно 

Деца  59 62 121 

Млади  45 48 93 

Одрасли  52 56 108 

Старији  49 53 102 

Укупно 205 219 424 

 
Број особа са инвалидитетом на евиденцији ЦСР, који су у току године смештени у установу социјалне заштите (нови корисници) или у породични смештај 
према врсти смештаја и узрасту - Смештај у установи социјалне заштите – 54 старија лица и 5 одраслих лица ( Укупно 60 лица)  
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3.4 ПОСТОЈЕЋЕ УСЛУГЕ СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ   
 
Табела 19 – постојеће услуге социјалне заштите и број корисника услуге 

КАТЕГОРИЈА ЛОКАЛНИХ СОЦИЈАЛНИХ УСЛУГА2 ПОСТОЈЕЋЕ СОЦИЈАЛНЕ УСЛУГЕ И  

БРОЈ КОРИСНИКА УСЛУГЕ Група  УСЛУГЕ 

Дневне услуге 

у заједници 

Помоћ у кући (за децу, одрасле и старије) НАЗИВ УСЛУГЕ - Помоћ и нега у кући 

ПРУЖАЛАЦ УСЛУГЕ  – Установа „Солидарност“ Рума  

БРОЈ КОРИСНИКА УСЛУГЕ  – 225 лица 

ПРУЖАЛАЦ ЛИЦЕНЦИРАН ЗА УСЛУГУ - не  

Дневни боравак (за децу, одрасле и старије) НАЗИВ УСЛУГЕ - Дневни боравак за децу, младе и одрасле са 

сметњама у развоју  

ПРУЖАЛАЦ УСЛУГЕ - Установа „Солидарност“ Рума 

БРОЈ КОРИСНИКА УСЛУГЕ  - 34 лица 

ПРУЖАЛАЦ ЛИЦЕНЦИРАН ЗА УСЛУГУ - не 

Лични пратилац детета (за децу са сметњама у развоју и 

инвалидитетом) 

НАЗИВ УСЛУГЕ – Лични пратилац детета  

ПРУЖАЛАЦ УСЛУГЕ  – Установа „Солидарност“ Рума 

БРОЈ КОРИСНИКА УСЛУГЕ  – 19 лица 

ПРУЖАЛАЦ ЛИЦЕНЦИРАН ЗА УСЛУГУ - не 

Свратиште (за децу улице односно децу која живе и раде на 

улици)  

Није успостављена услуга 

Услуге 

подршке за 

самостални 

живот 

Персонална асистенција за децу која похађају васпитно-

образовну установу 

НАЗИВ УСЛУГЕ – Персонално-педагошки асистент  

ПРУЖАЛАЦ УСЛУГЕ  – Установа „Солидарност“ Рума 

БРОЈ КОРИСНИКА УСЛУГЕ  – 28 лица 

ПРУЖАЛАЦ ЛИЦЕНЦИРАН ЗА УСЛУГУ - не 

Становање уз подршку за младе који се осамостаљују 

односно напуштају систем социјалне заштите  

Није успостављена услуга 

Становање уз подршку за особе с инвалидитетом -  Није успостављена услуга 

Услуге 

смештаја 

Смештај у прихватилиште ( прихватилиште з адецу, за жене, 

одрасла и стара лица)  

Није успостављена услуга 

”Предах” смештај Није успостављена услуга 

                                                
2 Услуге социјалне заштите у надлежности јединица локалне самоуправе, на основу класификације у четири групе, у складу са Законом о социјалној заштити и Правилником о 
ближим условима и стандардима за пружање услуге социјалне заштите. 
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Саветодавно – 

терапијске 

услуге и 

социјално 

едукативне 

услуге 

Саветовалиште (Интензивне услуге подршке породици која 

је у кризи кроз саветовање и подршку родитељима, 

хранитељима и усвојитељима, породици која се стара о 

свом детету или одраслом члану породице с тешкоћама у 

развоју, одржавање породичних односа и поновно спајање 

породице, саветовање и подршку у случајевима насиља, 

породичне терапије и медијације, СОС телефоне, 

активацији и друге саветодавне и едукативне активности) 

Није успостављено посебно саветовалиште 

 

 

Породични саветник - Породични сарадник није 

стандардизована услуга, али је ипак важна са аспекта 

превенције ризика од издвајања детета из породице 

Није успостављена услуга 

 

 

 

 

 

 

 

Остале услуге 

Клубови (за стара лица, за одрасле особе са инвалидитетом, 

за децу са сметњама у развоју) 

Није успостављена услуга 

Едукација - Превенцију болести зависности и насиља у 

породици (спроведено 2019. године) 

ПРУЖАЛАЦ УСЛУГЕ - ЦСР Рума 

БРОЈ КОРИСНИКА УСЛУГЕ - 500 лица 

Услуга није наведена у Одлуци о социјалној заштити 

Едукација - Превенцију насиља у породици (едукација) 

(спроведено 2019. године) 

ПРУЖАЛАЦ УСЛУГЕ   ЦСР Рума 

БРОЈ КОРИСНИКА УСЛУГЕ - 40 лица 

Услуга није наведена у Одлуци о социјалној заштити 

Програм народне кухиње Пружалац услуге - ЦК Рума 

Број корисника услуге - 650 

Услуга је наведена у Одлуци о социјалној заштити 

Инклузија - укључивање Рома у образовање -  Психосоцијална подршка и ромски вртић за децу Ромског насеља 

Вашариште 

Превенција Трафикинга за потенцијално осетљиве циљне 

групе међу децом и омладином  - ради се и даље у 

континуитету 

ПРУЖАЛАЦ УСЛУГЕ - ЦК Рума 
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3.5  КЉУЧНИ ПАРТНЕРИ У ЛОКАЛНОЈ СОЦИЈАЛНОЈ ПОЛИТИЦИ 

Р.бр. Сектор Преглед ситуације  

1. Локална 

самоуправа 

 У оквиру Општинске управе, у Одељењу за друштвене делатности  ангажовани службеници раде на пословима 
административне природе утврђивања права која произилазе из домена пренетих права националног нивоа 
(административни послови исплате и остваривања права на родитељски и дечији додатак, матерински додатак, 
борачко-инвалидске заштите, права породиља, енергетски угрожен купац и права избеглица и интерно 
расељених лица ). На пословима социјалне заштите није ангажован запослени на пословима социјалне заштите.  

 Интер ресорна комисија  је формирана и  има три стална (именује их Општинска управа) и два повремена члана 
(одређује их председник Комисије). Координатор комисије пружа стручну и административно-техничку подршку 
Комисији. 

 Мобилни тим за социјалну инклузију Рома и Ромкиња је формиран као стручно тело Општинског већа у оквиру 
Пројекта ИПА 2013. године.. 

 Локална самоуправа подржава рад удружења која се баве питањима социјално угрожених група у складу са 
Правилником о начину и поступку остваривања права на доделу средстава из буџета Општине Рума за редовне 
активности и програме усдружења на територији општине Рума, којом је предвиђено да се подршка додељује 
путем конкурса. У току 2020. године опредељена су укупна буџетска средства у износу од 8.140.000,00 РСД од 
чега се износ од 4.290.000,00 РСД односи на удружења која се баве питањима друштвено осетљивих група. 

2. Социјална 

заштита 

Кључни актер у области социјалне заштите на територији општине Рума је Центар за социјални рад. У центру за 

социјални рад општине Рума укупно је запослено и радно ангажовано 21 лице,  од тога 19 радник на основу уговора о 

раду на неодређено време и 2 радника на основу уговора о раду на одређено време (15 радника се финансира из 

Буџета РС и 6 радника се финансира из буџета локалне самоуправе). Пружалац услуга социјалне заштите  на локалном 

нивоу је Установа за пружање услуга социјалне заштите „Солидарност“ Рума која тренутно ангажује лица за следеће 

услуге: 

 “Лични пратиоци деци са сметњама у развоју“  

 „Дневни боравак за децу, младе и одрасле са сметњама у развоју”  

 „Помоћ у кући“  

 „Персонално-педагошки асистент“ 

 
У вршењу јавних овлашћења, Центар у складу са законом одлучује о :  

 остваривању права на новчану социјалну помоћ;  

 остваривању права на додатак за помоћ и негу другог лица;  

 остваривању права на помоћ за оспособљавање за рад;  

 остваривању права на смештај у установу социјалне заштите;  
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 остваривању права на смештај одраслог лица у другу породицу;  

 хранитељству;  

 усвојењу;  

 мерама старатељске заштите;  

 одређивању и промени личног имена детета;  

 мерама превентивног надзора над вршењем родитељског права;  

 мерама корективног надзора над вршењем родитељског права.  
 
У вршењу јавних овлашћења, Центар у складу са законом, обавља следеће послове:  

 доставља налаз и стручно мишљење, на захтев суда у парницама у којима се одлучује о заштити права детета 
или о вршењу, односно лишењу родитељског права;  

 спроводи поступак посредовања-медијације у породичним односима (мирење и нагодба)  

 пружа помоћ у прибављању потребних доказа суду пред којим се води поступак у спору за заштиту од насиља у 
породици;  

 спроводи поступак процене опште подобности хранитеља, усвојитеља и старатеља;  

 врши пописе и процену имовине лица под старатељством;  

 сарађује са јавним тужиоцем, односно судијом за малолетнике у избору  

 и примени васпитних налога;  

 подноси извештај о испуњењу васпитног налога јавном тужиоцу,  

 односно судији за малолетнике;  

 присуствује по одобрењу суда радњама у припремном поступку против  

 малолетног учиниоца кривичног дела ;  

 доставља мишљење суду пред којим се води кривични поступак против  

 малолетника у погледу чињеница које се односе на узраст малолетника, чињеница потребних за оцену његове 
зрелости, испитује средину у којој и прилике у којима живи и друге околности које се тичу његове личности и 
понашања;  

 присуствује седници већа за малолетнике и главном претресу у кривичном поступку против малолетног 
учиниоца кривичног дела (У Суду у Ужицу);  

 обавештава суд надлежан за извршење заводске васпитне мере и орган унутрашњих послова када извршење не 
може да започне или да се настави због одбијања или бекства малолетника ;  

 стара се о извршењу васпитних мера посебних обавеза;  

 поверава извршење васпитних мера појачаног надзора у другој породици  

 и указује помоћ породици у коју је малолетник смештен;  

 спроводи васпитну меру појачаног надзора од стране органа старатељства тако што брине о школовању 
малолетника, његовом запослењу одвајању из средине која на њега штетно утиче потребном  
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 лечењу и сређивању приликама у којима живи;  

 стара се о извршењу васпитне мере појачаног надзора уз обавезу  
 
У вршењу својих овлашћења, у складу са Законом, Црвени Крст Рума обавља поверене послове, програме и услуге у 
области социјалне заштите 

3. Образовање УСТАНОВА ЗА ПРЕДШКОЛСКО ОБРАЗОВАЊЕ – ПОЛЕТАРАЦ, 3. војвођанска бригада 

 

ОСНОВНЕ ШКОЛЕ: 

 ОШ „Змај Јова Јовановић“, Главна 177, 478-966, www.zmajjovajovanovicruma.edu.rs 

 ОШ „Змај Јова Јовановић“, Мали Радинци, Румска 4 

 ОШ „Змај Јова Јовановић“, Павловци, Фрушкогорска 2 

 ОШ „Вељко Дугошевић“, Главна 71, 473-560 

 ОШ „Вељко Дугошевић“, Стејановци 

 ОШ „Вељко Дугошевић“, Вогањ,  

 ОШ „Душан Јерковић“, Главна 69, 472-860, www.osdusanjerkovic.edu.rs 

 ОШ „Иво Лола Рибар“, Главна 270, 471-863 

 ОШ „Иво Лола Рибар“, Добринци, Борковачка 2 

 ОШ „Иво Лола Рибар“, Краљевци, Железничка 4 

 Основна музичка школа "Теодор Тоша Андрејевић", ЈНА 140, 474-042, www.muzickaskolaruma.edu.rs 

 ОШ „23. Октобар“, Кленак, Мачванска 2, 445-418 

 ОШ „6. ударна војвођанска бригада“, Грабовци, Главна 40, 450-603, www.osgrabovci.edu.rs 

 ОШ „Милош Црњански“, Хртковци, Школска 5, 

 ОШ „Небојша Јерковић“, Буђановци, Небојша Јерковић 1,  www.osnjerkovic.wordpress.com 

 ОШ „Доситеј Обрадовић“, Путинци, Лењинова 3,  

 ОШ „Доситеј Обрадовић“, Жарковац 

 ОШ „Доситеј Обрадовић“, Доњи Петровци 

 ОШ „Миливој Петковић - Фећко“, Платичево, Лале Јанића 3 

 ОШ „Миливој Петковић - Фећко“, Витојевци, Доситеја Обрадовића 133 

 ОШ „Бранко Радичевић“, Никинци, Трг Бранка Радичевића 1 

 

СРЕДЊЕ ШКОЛЕ 

 Гимназија "Стеван Пузић", Партизанска 66, 479-334, www.gimnazija-ruma.rs 

http://www.zmajjovajovanovicruma.edu.rs/
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3.6 ПРИОРИТЕТНЕ ЦИЉНЕ ГРУПЕ   

 

 

 

 

3.7 КЉУЧНИ ПРОБЛЕМИ У ОБЛАСТИ СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ   
 
 
3.7 КЉУЧНИ ПРОБЛЕМИ У ОБЛАСТИ СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ 

 Средња пољопривредно-прехрамбена школа "Стеван Петровић Бриле", Вука Караџића 70, 430-944, 

www.poljskolaruma.edu.rs 

 Средња техничка школа "Миленко Брзак-Уча" , Вука Караџића 70, 474-716, www.srednjatehnicka.edu.rs 

 Средња стручна школа "Бранко Радичевић", Партизанска 66, 479-033, srednjabr.edu.rs 

4. Здравство Мрежу примарне здравствене заштите у општини Рума чине Дом здравља и здравствене станице које су стациониране у 

околним насељима.   

У оквиру Дома здравља формиране су следеће службе: Служба здравствене заштите деце – педијатрија за предшколсу 

децу; Служба здравствене заштите школске деце са саветовалиштем за младе  - педијатрија за школску децу; Служба 

здравствене заштите запослених пружа услуге превентивних прегледа, као и дијагностичко – терапијске услуге 

запосленим лицима; Служба за здравствену заштиту жена; Служба здравствене заштите одраслог становништва са 

кућним лечењем пружа примарну здравствену заштиту; Служба кућног лечења и неге реализује се у кући или стану 

непокретних или тешко покретних лица, као наставак болничког лечења или палијативно збрињавање; Служба 

поливалентне патронаже; Служба стоматолошке здравствене заштите; Служба хитне медицинске помоћи са 

санитетским превозом. 

Центар за превенцију има задатак да обезбеди здравствено – промотивне активности, превентивне услуге и 

интервенције, едукацију у циљу подизања свести грађана о значају и препознавању здравих стилова живота, и потреби 

редовне контроле здравља 

5. Запошљавање Локална самоуправа, у сарадњи са НСЗ Филијалом Рума израђује Локални акциони план запошљавања, којим се 

одговара на потребе незапослених, посебно оних који припадају категорији тешко запошљивих лица.  Активности које се 

реализују у складу са ЛАПом су – Јавни радови (општина), стручна пракса и јавни радови за особе са инвалидитетом 

(НСЗ).  На територији општине тренутно нема регистроване агенције за запошљавање.  

На основу обављене анализе стања и положаја грађана у области социјалне заштите и у складу са националном важећим документима из ове 
области општине Рума, утврђују се следеће приоритетне циљне групе са којима ће се бавити овај стратешки документ:  

 Стара лица  
 Особе са инвалидитетом  
 Деца  и млади 
 Жртве насиља 
 Материјално и социјално угрожене породице 
 Роми 
 Избегла лица, интерно расељена лица  и повратници 
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У процесу обраде података анализиране су заинтересоване стране: кључни партнери у планирању и спровођењу Стратегије развоја социјалне 
заштите у општини Рума и крајњи корисници услуга социјалне заштите. Подаци су анализирани уз помоћ технике SWOT анализе и идентификоване 

су следеће снаге, слабости, могућности и претње: 
 

 
ПРЕДНОСТИ 

 
НЕДОСТАЦИ 

 

 Локална самоуправа која подржава пројекте и програме намењене 
лицима из социјално угрожених категорија  

 Искуство и стручност локалних институција у реализацији програма и 
пројеката намењених социјално осетљивим категоријама 
становништва 

 Велики број реализованих пројеката у области 

 социјалне политике на локалном нивоу 

 Искуство у успостављању и пружању локалних социјалних услуга 

 Постојање Установе за пружање услуга социјалне заштите 
„Солидарност“ Рума у оквиру које се пружају услуге на локалном 
нивоу 

 Постојање Геронтолошког центра 

 Развијена мрежа и програми ЦК Рума 

 

 Недовољни локални ресурса за адекватну подршку свим лицима из 
социјално угрожених категорија  

 Неадекватни услови рада, неодговарајућа опремљеност и приступачност 
просторијама ЦСР 

 Неусклађеност између обима надлежности и расположивих капацитета 

 Недовољан обим услуга и неусклађеност са реалним потребама општине 

 Недостатак локалних услуга за поједине категорије социјално угрожених 
лица  

 Недовољна координација и институционална сарадња са НВО и 
удружењима које су активне у сфери социјалне политике 

 Недовољна координација и усклађеност активности између локалних 
актера  

 Недовољан број организација цивилног сектора, мотивисаног за пружање 
социјалних услуга  

 
МОГУЋНОСТИ 

 
ПРЕТЊЕ 

 Унапређење капацитета локалних НВО да пружају социјалне услуге 

 Успостављање иновативних услуга кроз размену добре праксе са 
другим актерима из области социјалне заштите 

 Успостављање међу-општинских услуга у складу са потребама 
корисника а уз ефикасније трошење финансијских средстава 

 Ефикасније коришћење екстерних фондова у области социјалне 

 Иновативност, кративност и холистички приступ 
  

 Утицај тренутних околности на реализацију приоритетних мера и 
активности у области социјалне заштите 

 Непостојање система праћења ефеката и резултата пројеката у области 
социјалне политике и стихијска реализација пројеката 

 Смањени приходи локалне самоуправе и смањена реализација буџета 

 Економска ситуација која утиче на повећање броја лица у социјално 
угроженим категорија 

 Забрана запошљавања у јавном сектору 

 Недостатак финансијских средстава 
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ОДЕЉАК 4  - ВИЗИЈА 
 

4.1 ВИЗИЈА 
 

 
 

 
 
 
 
4.2 ПРИНЦИПИ И ВРЕДНОСТИ 

Општина Рума је локална средина која има развијене механизме за препознавање и решавање  проблема у области социјалне заштите, користећи 

нове методе организације рада и одлучивања и излазећи у сусрет потребама корисника 

 Поштовање и унапређивање основних људских права - Неговање толеранције и разумевање различитости, одсуство сваке 
дискриминације засноване на постојању инвалидитета, полним, расним, језичким, верским, етничким и свим другим разликама и 
неговање и унапређивање међусобног разумевања и равноправности. 

 

 Принцип једнаких могућности - Обезбедити могућност коришћења услуга социјалне заштите за све грађане и све циљне групе истом 
доступношћу у свим сферама пружања услуга у јавном, приватном и невладином сектору и уз поштовање могућности избора. 

 

 Интегрални приступ - Неговање разноврсности и компатибилности социјалних сервиса и услуга и заједничког про-активног деловања и 
наступања према корисницима. 

 

 Партиципативност -   Обезбеђење учешћа корисника  у  доношењу  одлука  о начину задовољавања његових потреба и одговорност за 
лични избор сервиса и услуга, као и личну ангажованост у оквиру његових могућности. Неговање подршке кориснику за активирање и 
развој личних ресурса и потенцијала за самостално задовољавање потреба у циљу смањења зависности од социјалних услуга. 

 

 Транспарентност - Увремењено, актуелно, отворено извештавање јавности, корисника и свих заинтересованих циљних група о 
могућностима, процесима 
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ОДЕЉАК 5  - ЦИЉЕВИ СТРАТЕГИЈЕ РАЗВОЈА СИСТЕМА СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ 
 

 
5.1  ОПШТИ ЦИЉ  
 
 
 
 
 
 

 
5.2 ПОСЕБНИ ЦИЉЕВИ  

ПОСЕБНИ 

ЦИЉЕВИ 

ПОКАЗАТЕЉ УЧИНКА ПОЛАЗНА ВРЕДНОСТ ЦИЉАНА ВРЕДНОСТ ИЗВОР 

ВЕРИФИКАЦИЈЕ 

Унапређење 

успостављања и 

развоја локалних 

социјалних 

услуга  у циљу 

повећања 

социјалне 

заштите лица из 

осетљивих група 

Број нових услуга које су 

покренуте 

Тренутно се пружају 4 услуге 

социјалне заштите 

Закључно са 2025 је укупно  7 

нових услуга 

Годишњи извештаји о 

имплементацији 

Стратегије 

Обухват корисника и 

корисница  по броју и 

структури услуга социјалне 

заштите на крају 2025. у 

односу на 2021. 

Тренутни број корисника и 

корисница  услуга социјалне заштите 

приказан у Табели 19 

Повећано за  10% 
Годишњи извештај 

пружалаца услуге 

Територијална покривеност 

услугама 

Дневне услуге за старе нису 

доступне у свим сеоским насељеним 

местима 

Услуге ће бити доступна у 

приоритетним сеоским 

насељеним местима 

Извештај о 

евалуацији Стратегије 

Задовољство к корисника и 

корисница  постојећим 

услугама 

Тренутно се системски не прати 

задовољство корисника и корисница  

услугом 

Мериће се задовољство 

корисника и корисница  за сваку 

услугу 

Резултати анкета 

Обезбеђивање 

неопходних 

ресурса 

Просторни, материјални и 

технички услови за пружање 

социјалних услуга 

Тренутно се поједине услуге пружају 

условима који не обезбеђују  

административну стандардизацију 

Закључно са 2025. свих 7 услуга 

се пружа у складу са 

стандардима социјалних услуга 

Годишњи извештаји о 

мониторингу услуга и 

имплементацији 

Општина  Рума задовољава све потребе својих грађана из социјално угрожених група кроз развој иновативних, одрживих и  квалитетних 

социјалних услуга  
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(људских, 

материјалних, 

техничких 

финансијских)  за 

ефикасно 

спровођење 

локане 

социјалне 

политике 

Стратегије 

Број пројеката са којим се 

конкурисало на екстерне 

изворе финансирања 

Тренутно нема планског 

конкурисања за додатна 

финансијска средства код донатора ( 

међународних и домаћих) тако и код 

бизнис сектора 

Закључно са 2025. укупно 3  

нове услуге су успостављене из 

екстерних извора финансирања 

Годишњи извештаји о 

мониторингу услуга и 

имплементацији 

Стратегије 

Број нових пружалаца 

локалних социјалних услуга 

Тренутно све услуге на локалном 

нивоу пружа Установа 

„Солидарност“ Рума 

Лиценцирани пружаоци услуга 

спроводе свих 7 социјалних 

услуга 

Извештај о 

евалуацији Стратегије 

Унапређење 

социјалне 

инклузије лица 

из осетљивих 

категорија 

становништва у 

ширу друштвену 

заједницу 

Број услуга/мера за 

информисање лица из 

социјално угрожених 

категорија  у складу са 

њиховим могућностима 

Тренутно не постоје посебне услуге 

за информисање лица из различитих 

осетљивих категорија прилагођених 

њиховим специфичним потребама 

Закључно са 2025. успостављене 

2 мере за информисање    - 

инфо пултови преко МЗ сеоских 

насеља и систем мобилног 

информисања (теренски рад) 

Извештај о 

евалуацији Стратегије 

 

Број услуга/мера за олакшан 

приступ постојећим услугама 

социјалне заштите 

Тренутно не постоје посебне услуге 

за информисање лица из различитих 

осетљивих категорија прилагођених 

њиховим специфичним потребама 

Закључно са 2025. успостављене 

2 мере за унапређење 

приступачности 

Извештај о 

евалуацији Стратегије 

 

Број услуга/мера за 

информисање шире 

друштвене заједнице о 

проблемима, потребама и 

резултатима социјалне 

политике 

Тренутно не постоји системски 

приступ медијским кампањама које 

би створиле позитивну друштвену 

климу за подршку социјално 

осетљивим категоријама 

становништва 

Закључно са 2025. реализовано 

укупно 10 медијских кампања ( 

2 годишње) на различите 

социјалне теме 

Извештај о 

евалуацији Стратегије 
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ОДЕЉАК 6  - МЕРЕ ЗА ПОСТИЗАЊЕ ЦИЉЕВА СТРАТЕГИЈЕ РАЗВОЈА СИСТЕМА СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ  

АКЦИОНИ ПЛАН 

 

Мере и активности Индикатори Носиоци Време 
Финансијска средства 

(РСД) 

ПОСЕБНИ ЦИЉ 1 - Унапређење успостављања и развоја локалних социјалних услуга  у циљу повећања социјалне заштите лица из осетљивих група 

Развој и проширење локалне 
социјалне услуге - Помоћи и 

неге у кући 

Број нових корисника и 
корисница  услуге 

Број нових места где се услуга 
пружа 

Установа „Солидарност“ Рума 
Центар за социјални рад, ЦК Рума 
и организације цивилног друштва 

2021. 
 

2022. – 2025. 
континуирано 

16.920.000,00 
 

500.000,00 додатних на 
годишњем нивоу 

Развој и проширење услуге 
Дневног боравка за децу, младе 

и одрасле са сметњама у 
развоју 

Број нових корисника услуге 
Број нових места где се услуга 

пружа 

Установа „Солидарност“ Рума 
Центар за социјални рад и 

организације цивилног друштва 

2021. 
 

2022. – 2025. 
континуирано 

10.212.000,00 
 

400.000,00 додатних на 
годишњем нивоу 

Развој и проширење услуге - 
Лични пратиоци деци са 

сметњама у развоју 

Број нових корисника и 
корисница услуге 

Број нових места где се услуга 
пружа 

Установа „Солидарност“ Рума 
Центар за социјални рад и 

организације цивилног друштва 

2021. 
 

2022. – 2025. 
континуирано 

11.520.000,00 
 

500.000,00 додатних на 
годишњем нивоу 

Развој и проширење услуге  
персонално педагошке 

асистенције 

Број нових корисника и 
корисница услуге 

Број нових места где се услуга 
пружа 

Установа „Солидарност“ Рума 
Центар за социјални рад и 

организације цивилног друштва 

2021. 
 

2022. – 2025. 
континуирано 

10.940.00,00 
 

200.000,00 додатних на 
годишњем нивоу 

Успостављање услуге 
Саветовалиште за брак и 

породицу 

Број корисника и корисница 
услуге 

Број корисника и корисница који 
користе услугу 

Установа „Солидарност“ Рума 
Центар за социјални рад и 

организације цивилног друштва 

2021. 
 

2022. – 2025. 
континуирано 

2.000.000,00 
 

200.000,00 додатних на 
годишњем нивоу 

Успостављање услуга 
породичног смештаја и 

повећање броја хранитељских 
породица за стара лица у 

локалној заједници 

Успостављена услуга 
Број корисника и корисница 

услуге 

 
Центар за социјални рад и 

организације цивилног друштва 

2022. 
 

2023. – 2025. 
континуирано 

300.000,00 
 

200.000,00 додатних на 
годишњем нивоу 

Успостављање услуге прихватне 

станице за одрасла лица, стара 

лица 

Успостављена услуга 

Број корисника и корисница 

услуге 

Општина, ГЦ „Срем“ Рума, 

Установа „Солидарност“ Рума 

Центар за социјални рад, ЦК Рума 

и организације цивилног друштва 

2023. 

 

2024. – 2025. 

континуирано 

1.000.000,00 

 

300.000,00 додатних на 

годишњем нивоу 
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Успостављање услуге  

палијативног збрињавања 

старих особа 

Успостављена услуга 

Број корисника и корисница 

услуге 

Општина, ГЦ „Срем“ Рума, 

Установа „Солидарност“ Рума 

Центар за социјални рад, ЦК Рума 

и организације цивилног друштва 

2025. 

 

 

1.000.000,00 

 

 

Успостављање услуге ”Кућа на 

пола пута” 
Број лица збринутих услугом 

Општина, Установа 

„Солидарност“ Рума 

Центар за социјални рад и 

организације цивилног друштва 

2025. 

 

 

1.000.000,00 

 

 

Успостављање услуге ”Предах” 

Број лица збринутих услугом 

Општина, Установа 

„Солидарност“ Рума 

Центар за социјални рад и 

организације цивилног друштва 

2025. 

 

 

1.000.000,00 

 

 

Обезбеђивање стамбених 

јединица и грађевинског 

материјала за потребе 

социјалног становања лица из 

угрожених категорија 

Број лица која су подржана у 

циљу обезбеђивања стамбеног 

простора 

Општина, Установа 

„Солидарност“ Рума 

Центар за социјални рад и 

организације цивилног друштва 

2021. 

 

2022. – 2025. 

континуирано 

1.000.000,00 

 

1.000.000,00 додатних на 

годишњем нивоу 

ПОСЕБНИ ЦИЉ 2 – Обезбеђивање неопходних ресурса (људских, материјалних, техничких финансијских)  за ефикасно спровођење локане социјалне 

политике 

2.1 Обезбеђивање просторних, 

материјалних и техничких 

услова за пружање локалних 

социјалних услуга 

Број лиценцираних услуга које се 

спроводе професионалци 

едуковани кроз акредитоване 

програме 

Општина, Установа 

„Солидарност“ Рума 

и организације цивилног друштва 

2021. 

 

2022. – 2025. 

континуирано 

за нове услуге 

1.000.000,00 

 

500.000,00 додатних на 

годишњем нивоу 

2.2 Израда пројеката и 

конкурисање за екстерне 

изворе финансирања 

Број пројеката са којима се 

конкурисало 

Број нових услуга које су 

успостављене из екстерних 

извора финансирања 

Општина, Установа 

„Солидарност“ Рума, ЦК Рума 

и организације цивилног друштва 

2021. 

 

2022. – 2025. 

континуирано 

300.000,00 

 

1.000.000,00 учешће ЈЛС 

по пројекту 

2.3 Едукација представника 

цивилног сектора за пружање 

социјалних услуга 

Број нових лиценцираних 

пружалаца услуга 

 

Установа „Солидарност“ Рума 

Центар за социјални рад 

2021. 

 

2022. – 2025. 

200.000,00 

 

200.000,00 додатних на 
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 континуирано годишњем нивоу 

ПОСЕБНИ ЦИЉ 3 -  Унапређење социјалне инклузије лица из осетљивих категорија становништва у ширу друштвену заједницу 

3.1 Успостављање ИНФО пулта у 

оквиру сеоских МЗ 
Успостављена 3 ИНФО ПУЛТА 

Општина, Установа 

„Солидарност“ Рума 

Центар за социјални рад и 

организације цивилног друштва 

2021. 

 

2022. – 2025. 

континуирано 

200.000,00 

 

50.000,00 додатних на 

годишњем нивоу 

3.2 Успостављање мобилног 

сервиса информисања 

Успостављена и едукована 2 тима 

стручних лица за теренски рад 

Реализовано 10 теренских посета 

лицима из сеоских и угрожених 

делова општине 

Општина, Установа 

„Солидарност“ Рума 

Центар за социјални рад медији и 

организације цивилног друштва 

2021. 

 

2022. – 2025. 

континуирано 

150.000,00 

 

50.000,00 додатних на 

годишњем нивоу 

3.3 Спровођење медијске 

кампање 

Реализоване 2 медијске кампање: 

превенција породичног насиља 

превенција коришћења 

наркотика и деликвентног 

понашања 

Општина, Установа 

„Солидарност“ Рума 

Центар за социјални рад медији и 

организације цивилног друштва 

2021. 

 

2022. – 2025. 

континуирано 

200.000,00 

 

100.000,00 додатних на 

годишњем нивоу 

3.4 Идентификација институција 

за уклањање физичких баријера 

на територији општине  уз 

израду архитектонске 

документације 

Израђена листа институција за 

уклањање баријера и израђена 2 

архитектонска решења 

Општина, Установа 

„Солидарност“ Рума 

Центар за социјални рад и 

организације цивилног друштва 

2021. 

 

2022. – 2025. 

континуирано 

Нема трошкова за израду 

листе 

 

300.000,00  по 

архитектонском решењу 

3.5 Инклузија Рома - „Подршка 

Ромској деци у образовању“ 
Укључивање Ромске деце у 

образовни систем 

Општина, ЦСР Рума, Установа 

„Солидарност“ Рума, ЦК Рума, 

УПВО „Полетарац“ 

2021.-2025. 

континуирано 

250.000,00 на годишњем 

нивоу 
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ОДЕЉАК 7  - ПРАЋЕЊЕ И ИЗВЕШТАВАЊЕ 
 

Праћење имплементације Стратегије развоја социјалне заштите Општине Рума 2021-2025 биће реализовано континуирано, кроз инструменте и 

механизме који су већ функционални на нивоу локалне самоуправе: финансирање услуга социјалне заштите и праћење њиховог рада кроз 

извештавање, финансирање редовних делатности, програма и пројеката у области социјалне заштите и праћење њиховог рада кроз редовно 

извештавање.  

Праћење реализације општег и посебних циљева вршиће се израдом годишњег извештаја који садржи и квантитативне и квалитативне податке за 

све циљне групе дефинисане Стратегијом.  

Целукупна оцена ефеката планираних услуга и мера биће предмет екстерне евалуације која ће бити обезбеђена по истеку важења овог документа.  

Потребно је да председник општине, по усвајању Стратегије, именује Тим за праћење реализације овог документа. Задаци Тима обухватиће:  

 праћење реализације,  

 ревизију документа по потреби,  

 израду акционих планова и извештаја о њиховој реализацији.  

Тим ће имати одговорно лице - координатора Тима. Председник општине ће у формирању тима одредити координатора за послове праћења и 

извештавања. Тим ће бити сачињен од чланова које ће предложити носиоци реализације мера из документа.  

За процену потребе финансијских средстава и осталих нематеријалних ресурса, биће одговорано Одељење за друштвене делатности.  

Рокове за спровођење мера и начин обезбеђивања средстава припремаће на годишњем нивоу Одељење за друштвене делатности, у партнерству 

са Тимом. 

 

 




