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1.2 Канцеларија за младе 
 

Канцеларија за младе општине Рума је формирана новембра месеца 2008. године и 
саставни је део локалне самоуправе, односно Одељења за друштвене делатности. Канцеларија за 
младе представља спону између младих са једне стране, локане самоуправе, институција и 
организација које се баве младима и Министарства омладине и спорта са друге стране.  
Канцеларија за младе пружа институционални оквир, кроз који млади могу да утичу на одлуке 
које се директно тичу њих. Такође, канцеларија за младе омогућава свим локалним 
институцијама и организацијама које се баве младима, да се умреже, и кроз максимално 
искоришћавање постојећих ресурса унапреде квалитет услуга за младе. У раду локалне КЗМ 
ангажовано је 35 волонтера. 

Главни циљ канцеларије за младе општине Рума је стварање услова у локалној 
заједници за квалитетнији живот младих људи и њихово активно учешће у савременим 
токовима развоја друштва.   

У складу са приоритетима Националне стратегије за младе, Kанцеларија има свој делокруг 
рада: 
 

• Афирмација младих и њихово активно укључивање у друштво; 
• Пружање подршке иницијативама и пројектима младих; 
• Промовисање здравих стилова живота; 
• Омогућити подстицај за економско оснаживање младих; 
• Неформално образовање младих; 
• Информисање младих; 
• Пружање могућности за квалитетно провођење слободног времена; 
• Промовисање вредности толеранције, поштовања људских права и равноправности; 
• Превенција ризичног понашања младих; 
• Промовисање и вредновање волонтерског рада; 
• Мобилност младих; 
• Промовисање животне шансе свих група младих нарочито осетљивих група; 
• Подстицање, развијање, препознавање и вредновање изузетних постигнућа младих.  

 
Локална канцеларија за младе спроводи следеће активности - Обележавање међународних 

дана, каријерно информисање и саветовање, радионице, едукације, обуке, организовање 
културних и спортских догађаја и манифестација, информисање младих, додела бесповратних 
вредносних ваучера младим предузетницима са територије општине Рума. 
 

Канцеларија за младе општине Рума је од свог оснивања реализовала 8 пројеката:  
 
• „ Залет” , општи циљ пројекта јесте подизање квалитета живота младих у општини Рума, 

унапређивањем информисања младих, мотивисањем младих на стваралаштво и 
едуковањем о превенцији у области здравља младих;  

• „Пробуди се, покрени се” , општи циљ пројекта је повећање нивоа активизма и 
волонтеризма младих на територији општине Рума, нарочито међу средњошколском и 
студентском популацијом, као и међу младима који су чланови организација цивилног 
друштва;  

• „Румско урбано лето“ , општи циљ пројекта је унапређење квалитета слободног времена 
код средњошколске и студентске популације, као и свих младих од 15 до 30 година са 
територије општине Рума кроз увођење квалитетних културних садржаја и промоцију 
неформалног образовања;  

• „ Јачање конкурентности младих на тржишту рада кроз професионални развој“ , 
општи циљ пројекта јесте подизање нивоа конкурентности младих, нарочито 
средњошколаца и свршених средњошколаца на тржишту рада кроз професионални 
развој;  

• „Корак напред ка очувању менталног здравља“ , општи циљ пројекта јесте очување и 
унапређење менталног здравља адолесцената и студентске популације. Пружање 
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подршке и помоћи младима који се суочавају са различитим проблемима и тешкоћама у 
периоду одрастања и адолесценције.  

• „Уређење Дома омладине уз песму”, општи циљ пројекта је уређење јавног 
простора у коме млади проводе део свог слободног времена када изађу у вечерњи 
провод, као и подстицање активизма и волонтеризма код младих. 

• „Да ли те познајем или сам само слушао приче о вама”, општи циљ пројекта 
јесте истраживање етничке дистанце код деце средњошколског узраста на 
територији Војводине, као и утврђивање постојања и структуре стереотипа према 
припадницима других етничких група. Крајњи циљ истраживања јесте 
непосредно деловање на свест младих као и повећање степена толеранције и 
међусобног уважавања код младих. 

• „Локална Академска Мрежа”, општи циљ пројекта јесте интеграција младих и 
образованих људи са територије општине Рума у привредни и друштвени живот 
општине. Израда он лајн базе података студената, јединствене евиденције 
академског потенцијала, и оснивање Савеза студената општине Рума. 
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• 1.3 Радна група за израду ЛАП-а за младе 
 

На основу члана 56. став 1. тачка 8. и 12. Статута Општине Рума (''Службени лист општина Срема'', 
бр. 06/2009 и 38/2012), доносим 
  
 

РЕШЕЊЕ 
О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ 

ЗА ИЗРАДУ ЛОКАЛНОГ АКЦИОНОГ ПЛАНА ЗА МЛАДЕ 
 
I 
 

Образује се Комисија за израду Локалног акционог плана за младе општине Рума за период 2014-2019 
године (у даљем тексту Комисија). 
 

II 
 

У састав Комисије за израду Локалног акционог плана за младе општине Рума именују се: 
 

1. Бојан Русмир, координатор Канцеларије за младе општине Рума - Председник Комисије; 
2. Игор Садрија, члан Општинског већа општине Рума за образовање - члан Комисије; 
3. Мирослав Нинковић, члан Општинског већа општине Рума за културу - члан Комисије; 
4. Лазар Јешић, члан Општинског већа општине Рума за омладину - члан Комисије; 
5. Дарко Кличковић, начелник Одељења за друштвене делатности Општинске управе општине 

Рума - члан Комисије; 
6. Далиборка Петровић, Дом здравља Рума - члан Комисије; 
7. Бранислав Видаковић, Локални економски развој - члан Комисије; 
8. Никола Рогић, Туристичка организација општине Рума - члан Комисије; 
9. Светлана Михајловић - Бошњаковић, Национална служба за запошљавање - члан Комисије; 
10.  Марија Чучковић, Центар за социјални рад општине Рума - члан Комисије; 
11.  Жаклина Неговановић, професорка средње стручне школе „Бранко Радичевић“ - члан 

Комисије; 
12.  Александра Мишљијевић, члан Савета за младе - члан Комисије; 
13.  Милица Бежановић, ученица - члан Комисије; 
 

III 
Задатак Комисије је да изради нацрт Локалног акционог плана за младе Општине Рума за период од 2014-
2019. године, спроведе јавну расправу и исти достави Општинском већу општине Рума. 
Локални акциони план за младе обухвата носиоце, активности и рокове за реализацију у следећим 
областима од значаја за младе: 

- Здравство 
- Образовање 
- Запошљавање 
- Безбедност 
- Култура  
- Социјална заштита 
- Екологија 
- Спорт и туризам 
 

Циљна група Локалног акционог плана за младе су млади од петнаест до тридесет година старости. Основ 
израде Плана је Национална стратегија за младе, приказ стања на основу расположивих истраживања и 
релевантних података за општину Рума. 
 

IV    
Ово решење ступа на снагу даном објављивања у ''Службеном листу општина Срема''. 
 
 
Број: 011-98/13-I   ПРЕДСЕДНИК  
Дана: 10.07.2013. године        ОПШТИНЕ РУМА 

Горан Вуковић 
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1.4 Методологија рада 
 

 

Општина Рума је свој Локални акциони план (ЛАП) за младе реализовала у оквиру 
пројекта „Израда Локалних планова за младе“ који су партнерски спровели Министарство 
омладине и спорта (МОС) и Немачка организација за међународну сарадњу - ГИЗ1 
 Процесом израде ЛАП-а координисала је Радна група за израду ЛАП-а, а у складу са ГИЗ  
методологијом

2 која је обухватала следеће сегменте: 
 

1. Стварање предуслова за реализацију процеса израде ЛАП-а 
2. Прикупљање релевантних података за израду ЛАП-а 
3. Стратешко и акционо планирање (кроз 4 обуке) 
4. Процес јавне расправе 
5. Усвајање стратешког документа од стране скупштине општине Рума 

 
Стварање предуслова за реализацију процеса израде ЛАП-а – Први корак у процесу 

израде ЛАП-а било је формирање Радне групе за израду ЛАП-а и дефинисање динамике будућих 
активности како би финални стратешки документ био усвојен на седници Скупштине општине у 
текућој години. У припремној фази договорено је да ЛАП за младе буде стратешки документ 
који планира активности за период од 5 година (2014-2018.) уз детаљан план (акциони план) за 
2014. годину. Такође је договорено да ће у свакој наредној години коју обухвата ЛАП бити 
спроведен процес процене постигнутих резултата у предходној години (ревизија), што ће уз 
стратешке правце из ЛАП-а бити основа за креирање детаљних активности за наредну годину. 
 

Прикупљање релевантних података за израду ЛАП-а један је од кључних корака у 
процесу израде ЛАП-а. Подаци који су прикупљани подељени су у 4 категорије – 1. демографски 
и географски подаци, 2. подаци о активностима и издвајањима за младе локалне самоуправе, 3. 
подаци о потребама младих и 4. подаци о активностима и ресурсима локалних институција и 
организација које се у неком делокругу свога рада баве младима. Наведени подаци су 
прикупљани кроз упитнике који су саставни део методологије, а процесом дистрибуције и 
прикупљања упитника координисала је локална КЗМ уз стручну помоћ  Радне групе за израду 
ЛАП-а за младе. 
 

Стратешко и акционо планирање – на основу прикупљених података кроз реализацију 4 
обуке из области стратешког и акционог планирања, издефинисани су стратешки правци развоја 
општине у области омладинске политике у наредних 5 година као и општински приоритети за 
наредну годину. У дефинисању и креирању конкретних активности, поред наведених података, 
кључну улогу је имала и анализа локалних ресурса, односно реалне могућности локалне 
заједнице. Финална верзиjа ЛАП-а је буџетирана и као таква предата у процес јавне расправе. 
 

Усвајање локалног акционог плана за младе -  финални корак у процесу израде ЛАП-а за 
младе је усвајање документа са одговарајућим буџетом на седници Скупштине општине у 
текућој години. 

                                                 
1 Deutsche Gesellschaft fuer Technische Zusammenarbeit (GIZ) GmbH 
2 ГИЗ методологија израде ЛАП-а искреирана је 2009. године и препоручена од стране Министарства 
омлaдине и спорта као модел добре праксе за планирање у области омладинске политике на локалном 
нивоу. Обухвата приручник за израду ЛАП-а, Матрицу за израду ЛАП-а и сет обука из стратешког и акционог 
планирања. Према наведеној методологији искреирани су локални планови у 109 градова и општина 
Србије. 
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Одељак 2        ПРИНЦИПИ И ВРЕДНОСТИ 

 

Радна група за израду Локалног акционог плана за младе општине Рума у току свог рада и у 
креирању мера за побољшање статуса младих, користила је принципе на којима је заснована 
Национална стратегија за младе, јер произилазе из вредносног система чији су основ Устав 
Републике Србије, Универзална декларација о људским правима, Конвенција УН о правима 
детета са Протоколима, Конвенција Савета Европе о људским правима и основним слободама и 
Међународни пакет о грађанским и политичким правима. 
 
Принципи Локалног акционог плана за младе су: 
 
• Поштовање људских права - Обезбеђује се да сви млади имају иста права без обзира на пол, 
расну и националну припадност, религијско и политичко опредељење, сексуалну оријентацију, 
социјални статус, као и функционалне сметње/инвалидитет. Обезбеђују се равноправне 
могућности за развој младих засноване на једнаким правима, а у складу са потребама, властитим 
изборима и способностима. 
• Равноправност - Омогућава се да сви млади имају право на једнаке шансе, на информисање, 
на лични развој, доживотно учење, запошљавање у складу са разноврсним сопственим 
карактеристикама, изборима и способностима. Обезбеђује се поштовање родне равноправности, 
недискриминације, слободе, достојанства, безбедности, личног и друштвеног развоја младих. 
• Одговорност - Подстиче се и развија одговорност оних који раде са младима, као и 
одговорност младих у складу са њиховим могућностима. 
• Доступност - Препознају се и уважавају капацитети младих као важног друштвеног ресурса и 
исказује се поверење и подршка њиховим потенцијалима: млади знају, могу, умеју. Омогућава 
се и обезбеђује доступност свих ресурса младима у Србији. Обезбеђују се услови за очување 
здравља младих и квалитетно спровођење слободног времена. Афирмише се и стимулише 
постепено увођење и развијање инклузивног образовања на свим нивоима.  
• Солидарност - Развија се интергенерацијска солидарност и улога младих у изградњи 
демократског грађанства. Подстичу се сви облици вршњачке солидарности, подстиче се култура 
ненасиља и толеранције међу младима. 
• Сарадња - Подржава се и обезбеђује слобода удруживања и сарадња са вршњацима и подстиче 
интергенерацијска сарадња на локалном, националном и међународном нивоу. 
• Активно учешће младих - Обезбеђују се права, подршка, средства, простор и могућност, како 
би млади учествовали у процесу доношења одлука, као и у активностима које доприносе 
изградњи бољег друштва. 
• Интеркултурализам -  Омогућава се поштовање различитости у свим областима људског 
живота, толеранција, као и афирмација уметничких и креативних приступа усмерених на 
неговање и развијање интеркултуралног дијалога међу младима.  
• Целоживотно учење - Промовише се целоживотно учење у којем се афирмишу знање и 
вредности и омогућава стицање компетенција. Обезбеђује се повезивање формалних и 
неформалних облика образовања, као и развијање и успостављање стандарда у образовању. 
• Заснованост - Обезбеђује се да сви стратешки концепти, принципи и активности који се 
односе на младе буду засновани на утемељеним и релевантним подацима и резултатима 
истраживања о младима. 
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Одељак 3       ВИЗИЈА И МИСИЈА 

 

 

3.1  ВИЗИЈА 
 

Општина Рума је средина која препознаје и користи потенцијал младих. Образовани и 
способни млади људи су главни ресурс помоћу кога правимо велике и значајне промене.  
 
Млади активно учествују у друштвеном животу, узимају учешће у доношењу одлука, 
реагују на проблеме, дају допринос њиховом решавању и мењају друштво у целини. Они 
остају у својој заједници јер им се пружа могућност да нешто ураде за себе, да промене 
оно што им се не свиђа и да активно доприносе побољшању свог живота. 
 
 
 
 
 

3.2 МИСИЈА 
 
 
Визија општине Рума биће остварена координираним деловањем свих релевантних 
институција и организација које се баве унапређењем положаја младих. Учешће младих 
у доношењу одлука и креирању акција и мера биће високо вредновано и подстицано а 
локална самоуправа ће свесно и одговорно координирати јавни, приватни и цивилни 
сектор на овом задатку. 
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Одељак 4        КОНТЕКСТ 
 
4.1 ГЕОГРАФСКИ ПОДАЦИ 
 
 
Рума се налази у централном 
делу Срема, на надморској 
висини од 111 метара, у 
плодној војвођанској равници 
која додирује јужне обронке 
Фрушке горе, тог драгуља 
наше природе, надалеко 
познатом по великом броју 
православних манастира због 
којих је недавно добила и 
епитет “Света Фрушка гора”. 
Посебан географски 
куриозитет је да се град Рума налази тачно на половини северне земљине полулопте тј. 
на 45-ој паралели. 
 
Општина Рума се налази 
између две реке, Саве и 
Дунава. Граничи се са 
општинама Сремска 
Митровица, Шабац, Ириг, 
Инђија, Стара Пазова и 
Пећинци. Општина Рума се 
простире на површини од 
582 км² на којој живи 54.339 
становника. Географски 
положај Руме је веома 
значајан за све сфере живота 
наших грађана. На првом 
месту ту је близина великих 
градова Београда и Новог 
Сада.  
 
Аеродром "Никола Тесла" налази се на само 35 км од града Руме, док се аутопут Е-70 и 
железничка пруга (Коридор 10) налазе на периферији града. Коридор 10 повезује Руму 
са Хрватском, Словенијом и целом западном Европом са једне стране и са Македонијом, 
Бугарском, Грчком и даље на исток са друге стране. Осим аутопута Е-70 кроз општину 
Рума пролази и траса државног пута првог реда М-21, Нови Сад - Шабац.3 

 

                                                 
3
Текст преузет из стратешког плана развоја општине Рума  2010 – 2020 год. 
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4.2 ДЕМОГРАФСКИ ПОДАЦИ 
 
На територији општине Рума, која обухвата површину од 582км², живи 54.339 
становника (0,7% укупног броја становника Србије) у 17 насеља, односно 93 становника 
на км², што је изједначено са републичким просеком који такође износи 93 становника 
на км². 
 
Табела 1. – Број становника 

Година 

пописа 

Институционалне јединице 

Република 

Србија 

Регион 

Војводине 
Сремска област 

Општина 

Рума 

1991 7.576.837 2.032.406 333.305 55.087 

2002 7.498.001 2.031.992 335.901 60.006 

2011 7.186.862 1.931.809 312.278 54.339 

*Републички завод за статистику  - РЗС 

 

Табела 2. Тенденције у промени броја становника 

Година 

пописа 

ОПШТИНА РУМА 

Укупан број 

становника 

Промена броја 

становника  

Промена броја 

становника % 

1971 52.156 

1981 55.083 2.927 5,31 

1991 55.087 4 0.01 

2002 60.006 4.919 8.19 

2011 54.339 -5.667 -10,43 

*Републички завод за статистику  - РЗС 

 

Табела 3. Структура становништва према типу насеља  

КАТЕГОРИЈЕ 
2011 

Учешће Учешће 

Градско становништво 30.076 55,35 

Остало становништво 24.263 44,65 

Укупно становништво 54.339 100 

*Републички завод за статистику  - РЗС 
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Табела 4. Структура становништва према старости и полу / попис 2011 

КАТЕГОРИЈЕ 

Попис  2002 Попис 2011 

Број 
Удео у укупном 
становништву (%) 

Број 

Удео у 
укупном 

становништву 
(%) 

УКУПНО 
Укупно 60.006 100 54.339 100 
мушко 29.139 48,56 26.654 49,05 
женско 30.867 51,44 27.685 50,95 

      

0-4 
Укупно 2.641 4,41 2.248 4,13 
мушко 1.338 2,22 1.162 2,13 
женско 1.303 2,19 1.086 2,00 

5-9 
Укупно 3.185 5,31 2.406 4,43 
мушко 1.619 2,69 1.226 2,25 
женско 1.566 2,62 1.180 2,18 

10-14 
Укупно 3.693 6,15 2.566 4,72 
мушко 1.911 3,18 1.329 2,44 
женско 1.782 2,97 1.237 2,28 

15-19 
Укупно 4.090 6,81 3.154 5,80 
мушко 2.100 3,49 1.601 2,94 
женско 1.990 3,32 1.553 2,86 

20-24 
Укупно 4.176 6,95 3.368 6,19 
мушко 2.119 3,53 1.780 3,27 
женско 2.057 3,42 1.588 2,92 

25-29 
Укупно 3.957 6,59 3.525 6,48 
мушко 1.971 3,28 1.908 3,51 
женско 1.986 3,31 1.617 2,97 

 
** Републички завод за статистику  - РЗС 
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Табела 5. Структура становништва према етничкој или националној припадности  
/попис 2011 
 

НАЦИОНАЛНОСТ 

Попис  2002 Попис 2011 

Број 
Удео у укупном 
становништву (%) 

Број 
Удео у укупном 
становништву 

(%) 
Срби 51.957 86,58 46.891 86,29 

Црногорци 102 0,16 54 0,09 

Југословени 1.017 1,69 267 0,49 

Албанци 37 0,06 57 0,10 

Бошњаци 5 0,008 6 0,01 

Бугари 12 0,02 10 0,01 

Буњевци 5 0,008 1 0,001 

Власи - - 1 0,001 

Горанци - - - - 

Мађари 1.306 2,17 1.171 2,15 

Maкедонци 139 2,31 153 0,28 

Муслимани 59 0,09 39 0,07 

Немци 47 0,07 49 0,09 

Роми 757 1,26 1.297 2,38 

Румуни 13 0,02 7 0,01 

Руси 11 0,01 10 0,01 

Русини 14 0,02 14 0,02 

Словаци 49 0,08 50 0,09 

Словенци 38 0,06 26 0,05 

Украјинци 27 0,04 24 0,04 

Хрвати 1.987 3,31 1.719 3,16 

Чеси 10 0,01 - - 

Остали 49 0,08 60 0,11 

Неопредељени 1.149 1,91 1.696 3,12 

Регионална 

припадност 147 0,42 379 0,69 

Непознато 1.069 3,53 358 0,65 

Укупно 60.006 100 54.339 100 

*Републички завод за статистику  - РЗС 
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Табела 6. Структура становништва старог 15 година и више према школској спреми и 
писмености / попис 2011 
 

**Републички завод за статистику  - РЗС 
 
Неписмена лица - Када су у питању неписмена лица, у општини Рума, према попису из 2011 
године, 1.109 лица је регистровано као неписмено, односно 2,23% становништва. Од тога 
неписмених младих узраста од 10-14 година регистровано је 20, младих узраста од 15-19 година 
регистровано је 21 и младих од 20-34 године регистровано је 66.  
 
Табела 7. Структура становништва старог 15 година и више према компјутерској 
писмености и полу / попис 2011 
 

Категорије 

 
ОПШТИНА РУМА  

УКУПНО 

Компјутерски 
писмена лица 

Лица која 
делимично 
познају рад 
на рачунару  

Компјутерски 
неписмена лица 

УКУПНО 47.119 13.535 7.290 26.294 

мушкарци 22.937 7.019 3.749 12.169 

жене 24.182 6.516 3.541 14.125 

**Републички завод за статистику  - РЗС 
 
Када су у питању подаци о компјутерској писмености на нивоу Сремске области, 85,47% 
становништва се изјаснило као компјутерски неписмено, док делимично познавање рада на 
рачунару има 15,88% становништва, док 30,45% чине лица која су се изјаснила да су 
компјутерски писмена. Када су питању компјутерски неписмена лица 53,42% чине жене, док 
46,58% мушкарци. 
 
 
 
 
 
 
 

 
Попис  2002 Попис 2011 

укупнo младићи девојке укупнo младићи девојке 
Укупно 
становништво  15 и 
више година 

50.487 24.271 26.216 47.119 22.937 24.182 

Без школске  спреме 2.989 661 2.328 1.535 285 1.250 
Непотпуно основно 
образовање 8.843 3.383 5.460 5.804 2.014 3.790 

Основно образовање 12.664 5.960 6.704 10.420 4.851 5.569 
Средње образовање 21.620 11.912 9.708 24.105 13.256 10.849 
Више образовање 1.936 985 951 2.067 1.008 1.059 
Високо образовање 1.872 1028 844 3.049 1.456 1.593 
Непознато 563 342 221 139 67 72 
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Табела 8. Структура становништва према полу, степену стручне спреме и дужини тражења 
посла / стање на дан 31.12.2013. године  

Циљна група: Млади 
од 15 до 30 година 

УКУПНО до 3 месеца 3 до 6 месеци 6 до 9 месеци 

УКУПНО ЖЕНЕ УКУПНО ЖЕНЕ УКУПНО ЖЕНЕ УКУПНО ЖЕНЕ 
УКУПНО 1.613 759 250 117 226 88 145 67 
I степен стручне 
спреме 

392 188 49 29 40 11 28 14 

II степен стручне 
спреме 

31 16 5 3 5 1 1 0 

III степен стручне 
спреме 

520 181 71 17 72 21 49 14 

IV степен стручне 
спреме 

394 181 67 31 81 34 40 18 

V степен стручне 
спреме 

2 1 1 1     

VI-1 степен стручне 
спреме 

21 13 1 0 1 1 3 3 

VI-2 степен стру чне 
спреме 

97 65 22 13 12 8 12 8 

VII-1 степен стручне 
спреме 

156 
 

114 34 23 15 12 12 10 

  

Циљна група: Млади 
од 15 до 30 година 

9 до 12 месеци 1 до 2 године 2 до 3 године 3 до 5 година 

УКУПНО ЖЕНЕ УКУПНО ЖЕНЕ УКУПНО ЖЕНЕ УКУПНО ЖЕНЕ 
УКУПНО 140 61 372 179 211 95 168 84 

I степен стручне 
спреме 

30 7 88 45 54 20 61 32 

II степен стручне 
спреме 

1 1 3 2 2 0 5 3 

III степен стручне 
спреме 

48 17 117 41 79 30 49 21 

IV степен стручне 
спреме 

30 12 91 45 44 22 31 12 

V степен стручне 
спреме 

1 0       

VI-1 степен стручне 
спреме 

2 2 5 3 3 2 5 1 

VI-2 степен стру чне 
спреме 

9 7 22 13 9 7 8 6 

VII-1 степен стручне 
спреме 

19 15 46 30 20 
 

14 9 9 

 

Циљна група: Млади 
од 15 до 30 година 

5 до 8 година 8 до 10 година преко 10 година 

УКУПНО ЖЕНЕ УКУПНО ЖЕНЕ УКУПНО ЖЕНЕ 
УКУПНО 66 38 20 16 15 14 
I степен стручне 
спреме 

28 18 10 8 4 4 

II степен стручне 
спреме 

4 1 2 2 3 3 

III степен стручне 
спреме 

22 10 8 6 5 4 

IV степен стручне 
спреме 

7 4   3 3 

V степен стручне 
спреме 

      

VI-1 степен стручне 
спреме 

1 1     

VI-2 степен стру чне 
спреме 

3 3     

VII-1 степен стручне 
спреме 

1 1     
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Табела 9. Структура становништва према полу, степену стручне спреме и годинама 
старости / стање на дан 31.12.2013. године  
 

Укупно незапослена 
лица 

УКУПНО 15 – 19 година 20 – 24 године 25 – 29 година 

УКУПНО ЖЕНЕ УКУПНО ЖЕНЕ УКУПНО ЖЕНЕ УКУПНО ЖЕНЕ 
УКУПНО 6.426 3.178 235 96 666 299 712 364 
I степен стручне 
спреме 

2.387 1.154 57 29 163 71 172 88 

II степен стручне 
спреме 

321 182 1 1 6 4 24 11 

III степен стручне 
спреме 

1.772 747 108 32 203 68 209 81 

IV степен стручне 
спреме 

1.352 738 69 34 219 98 106 49 

V степен стручне 
спреме 

26 3     2 1 

VI-1 степен стручне 
спреме 

150 91   1 1 20 12 

VI-2 степен стру чне 
спреме 

116 75   40 29 57 36 

VII-1 степен стручне 
спреме 

300 
 

187   34 28 122 86 

VII-2 степен стручне 
спреме 

2 1       

**Национална служба за запошљавање - НСЗ 
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4.3 АНАЛИЗА ЛОКАЛНИХ РЕСУРСА 
 
 

ИНСТИТУЦИЈЕ И ОРГАНИЗАЦИЈЕ КОЈЕ СЕ БАВЕ МЛАДИМА НА НИВОУ 
ЛОКАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ 

СЕКТОР ИНСТИТУЦИЈА/ 
ОРГАНИЗАЦИЈА 

Локална самоуправа 
 
 

Канцеларија за младе општине Рума,  
Савет за младе,  
Одељење за друштвене делатности 

Социјална заштита 
 
 

Црвени Крст,  
Центар за социјални рад,  

Просвета На територији општине Рума налази се 11 основних, 4 средње 
школе, истурено одељење високе школе за пословну 
економију и предузетништво, као и основна музичка школа 
„Теодор-Тоша Андрејевић” 

Запошљавање Национална служба за запошљавање 

Здравство Дом Здравља 

Институције културе 
 

Културни Центар, Завичајни Музеј, Градска библиотека 

Цивилни сектор Центар неформалног образовања, Омладински клуб општине 
Рума, Независна омладинска организације Руме, Удружење 
предузетница општине Рума „Викторија“, Омладински Савет 
Рума,  Градско позориште Рума 

Верске заједнице Српска православна црквена организација ,  
Римокатоличка Жупа Узвишење Светог Крижа, 

Полиција Полицијска станица Рума 

Медији Сремска ТВ, Радио Срем, Сремске новине, М новине, Румске 
новине 

Спортске организације и 
удружења 
 

Савез Спортова, Спортски центар 

Друге друштвене 
организације и удружења 
која се баве младима 

Туристичка организација општине Рума,  Регионална Развојна 
Агенција Срем, КУД „Бранко Радичевић“, KУД „Плави 
Чуперак“, ХКУМ „Матија Губец“ 
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СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА 
 

Црвени Крст Рума као саставни део Црвеног крста Србије и Црвеног крста Војводине делује на 
подручју општине Рума у складу са јавним овлашћењима и програмима по основу Закона о 
Црвеном крсту Србије и Статутом Црвеног крста Србије. 
 
 

• Структура и број младих узраста од 14-30 година којима се пружају услуге - Сви 
ученици основних и средњих школа у општини. 

 
• Услуге за младе 

 
o ДИФУЗИЈА, као кључна област за деловање Међународног покрета  Црвеног 

крста подразумева првенствено промоцију хуманитарних вредности и принципа 
Црвеног крста кроз све  програмске садржаје и традиционалне кампање.У целини 
или  кроз, Женевске конвенције, Употреба и заштита знака Црвеног крста, 
Међународно Хуманитарно Право; Истраживање хуманитарног права за ученике 
другог разреда средњих школа 

o Програми добросуседске помоћи – Бриге о старима;  
o Солидарно-хуманитарних активности:Акција Друг – другу, Хумани Божић, Један 

пакетић –много љубави, Сабирне акције гардеробе, обуће, школског прибора, 
слаткиша.... 

o Здравствено превентивни програми и промоција здравих стилова живота: 
превенција полно преносивих болести и ХИВ/АИДС-а за ученике осмих разреда 
у општини Рума, Такмичење “Шта знаш о здрављу“ за ученике виших разреда 
основних школа, „Недеље здравља уста и зуба“ за ученике нижих разреда 
основних школа , превенција болести зависности за ученике седмих разреда 
основних школа; 

o Борба против трговине људима за ученике средњих школа;   
o "Безбедност деце у саобраћају" у сарадњи са саобраћајном полицијом румске 

полицијске станице кроз организовање једног школског часа на којем су 
ученицима првог разреда и предшколцима представљени основни појмови из 
безбедности у саобраћају. 

o Активности у области добровољног давалаштва крви за ученике трећих и 
четвртих разреда средњих школа, ликовни и литерарни конкурс „ Крв живот 
значи“, едукација младих мотиватора... 

o Обуке у области прве помоћи и реалистичког приказа повреда, стања и оболења 
(ученици 7. и 8. разреда основних школа и ученици средњих школа) и такмичења, 
од општинског до државног. 

o Санитетска обезбеђења следећих догађаја и манифестација: турнир у малом 
фудбалу, пливање за Богојављенски крст, Фрушкогорски маратон, 
бициклистичка трка „Кроз Србију, Румске дечије олимпијске игре, Фијакеријада, 
Мото скупови, Трка за срећније детињство.... 

o Промоција хуманих вредности ( Толеранција, Културални идентитет и 
поштовање разлика, Ненасилно решавање конфликата, Дискриминација и 
стигматизација, Родна равноправност, Дечија права, Превенција Cyber bullinga) 
за ученике од 2. до 4. разреда основних школа.         

o Летње школе и кампови у циљу обуке волонтера за горе наведене програме. 
o Програм припреме за деловање у несрећама и одговор на несреће. 

 
 
 

• Додатни (ванинституционални) програми за младе:  
 

o Програми психосоцијалне подршке, 
o Подршка ромској деци у образовању,  
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o Подршка деци са сметњама у развоју, 

 
 

• Структура и број младих узраста од 14-30 година којима се пружају услуге: 
 

o Деца (0-17) - 1107 
o Млади (18-25) - 386 
o Одрасли (26-64) - 1812 
o Укупно: 3305 

 
• Услуге за младе: Информисање, упућивање на друге пружаоце услуга, издавање 

уверења, неодложне интервенције, индивидуално саветовање, породична терапија, 
програм интензивне подршке, социо едукативни програм, програм третмана, право на 
НСП, старатељство, правна подршка и саветовање, учешће у процени и планирању 
услуге, услуге дневног боравка за младе ОСИ, смештај у установу социјалне заштите... 

 
Додатни (ванинституционални) програми за младе: 

• Дневни боравак за децу и младе са сметњама у развоју 
• Саветовалиште за брак и продицу. 

 
 
 

ОБРАЗОВАЊЕ 

 
 
На територији општине Рума налази се: 

o 11 основних школа 
o 4 средње школе 
o истурено одељење високе школе за пословну економију и предузетништво 
o основна музичка школа „Теодор-Тоша Андрејевић” 

 
 
Основне школе: 

• Основна школа „Вељко Дугошевић“, Рума 
• Основна школа „Душан Јерковић“, Рума 
• Основна школа „З.Ј.Јовановић“, Рума 
• Основна школа „Иво Лола Рибар“, Рума 
• Основна школа „Небојша Јерковић“, Буђановци 
• Основна школа „6.удар.војвођ.бриг.“, Грабовци 

Центар за социјални рад  у систему социјалне заштите спроводи организовану друштвену 
делатност од јавног интереса чији је циљ пружање помоћи и оснаживање за самосталан и 
продуктиван живот у друштву појединаца и породица, као и спречавање настајања и отклањање 
последица социјалне искључености. 

o Програми помоћи и подршке су усмерени на све категорије становништва (деца, млади, 
одрасли, стари) у смислу: 

o достизања, односно одржавања минималне материјалне сигурности и независности 
појединаца и породице у задовољавању животних потреба; 

o обезбеђивању доступности услуга и остваривању права у социјалној заштити; 
o стварању једнаких могућности за самосталан живот и подстицању на социјалну 

укљученост; 
o очувања и унапређења породичних односа, као и унапређења породичне, родне и 

међугенерацијске солидарности;  
o превенције злостављања, занемаривања или експлоатације односно отклањања њихових 

последица 
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• Основна школа „23.октобар“, Кленак 
• Основна школа „Бранко Радичевић“, Никинци 
• Основна школа „Миливој Петковић-Фећко“, Платичево 
• Основна школа „Доситеј Обрадовић“, Путинци 
• Основна школа „Милош Црњански“Хртковци 

 
 
Средње школе: 

• Гимназија “Стеван Пузић“  – 401 ученик, додатне секције - певачка група – гимназијска 
и драмска секција 

• Средња пољопривредно-прехрамбена школа “Стеван Пeтровић Бриле“  – 256 
ученика, додатне секције – драмска, рецитаторска, новинарска, математичка, спортска, 
хор, еколошка и секција менаџмент и предузетништво   

• Средња техничка школа ”Миленко Брзак Уча”  – 320 ученика, додатне активности за 
младе - саветодавни разговори, професионална оријентација и саветовање, програми 
парламента „Игре без граница” - (пројекат), слободне активности (секције) 

• Средња стручна школа „Бранко Радичевић”  - 612 ученика, додатне секције - драмска, 
еколошка, секција за фризере, моделара одеће (текстилство), клуб толеранције 

• Основна музичка школа „Теодор-Тоша Андрејевић”: 
 
Структура и број младих узраста од 14-30 година којима се пружају услуге - У школску 
2013/2014. годину уписано је 50 ученика узраста од 14 -30 година који углавном паралелно 
похађају основну или средњу школу или факултет. 
 
Услуге за младе  - Основна музичка школа пружа основно музичко образовање у 
шестогодишњем, четворогодишњем или двогодишњем трајању. 
 

 
 
 

ЗАПОШЉАВАЊЕ 

 
 
Национална сужба за запошљавање : 

 
• Структура и број младих узраста од 14-30 година којима се пружају услуге: 

o на дан 20.09.2013. број лица је 563 од 15-30 година 
 

•••• Услуге за младе: 

o Професионална оријентација 
o Обуке (активно тражење посла; обука „како постати предузетник”); мотивационо-

активационе обуке за Роме; обуке у складу са захтевима незапослених лица (за 
пословне секретаре, за књиговође, за страни језик, за рачунарске програме)... 

o Мере активне политике запошљавања (самозапошљавање, ново запошљавање, 
запошљавање приправника, запошљавање лица на стручној пракси, обука 
незапосленог лица за познатог послодавца, јавни радови)... 

o Сајам запошљавања 
 

•••• Додатни (ванинституционални) програми за младе: 

o Професионална оријентација 
o Спровођење ЛАПЗ-а у сарадњи са локалном самоуправом; израда ЛАПЗ-а и активно 

учествовање у раду локалних савета за запошљавање 
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ЗДРАВСТВО 

 
 

Дом здравља - Саветовалиште за младе: 

 
•••• Структура и број младих узраста од 14-30 година којима се пружају услуге: Млади 

школског узраста од 14-19 (око 1800) 
 
 

•••• Услуге за младе: 

o Раст и развој 
o Исхрана и поремећај исхране 
o Физичка активност 
o Здравље уста и зуба 
o Репродуктивно и сексуално здравље 
o Пушење и употреба алкохола 
o Употреба илегалних ПАС 
o Ментално здравље 
o Насиље 
o Злостављање и занемаривање 
o Хроничне болести у адолесценцији 
o Безбедност 
o Утицај животне средине на здравље 

 
 

• Додатни (ванинституционални) програми за младе: 

o Национални дан без дуванског дима 
o Светски дан вода 
o Светски дан здравља 
o Светска недеља имунизације 
o Међународни дан физичке активности 
o Светски дан срца 
o Светски дан детета 
o Међународни дан младих... 

 
 

• Здравствене станице и амбуланте: 
 
 Дом здравља Рума, Путинци, Хртковци, Платичево, Кленак, Добринци, Вогањ, 
Буђановци, Никинци,  Витојевци, Грабовци, Мали Радинци, Краљевци, Стејановци, Павловци, 
Жарковац, Доњи Петровци 
 
 
 

КУЛТУРА 

 
 

Културни центар: 

 
• Структура и број младих узраста од 14-30 година којима се пружају услуге: Ђаци и 

студенти 
 

• Услуге за младе:  Услуге у оквиру позоришног, музичког, филмског и ликовног 
програма и програми едукативног садржаја 
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Завичајни Музеј: 
 

• Структура и број младих узраста од 14-30 година којима се пружају услуге:  
Средњошколска омладина, студенти, млађе колеге из сродних установа 

 
• Услуге за младе: 

o Стручно усавршавање 
o Помоћ у реализацији школских задатака 
o Информације везане за делатност музеја 
o Организовање радионица, школских часова у Музеју 
o Пријем екскурзија и других организованих и појединачних посета младих 

 
 

Градска библиотека: 

 

• Структура и број младих узраста од 14-30 година којима се пружају услуге: 2800 
корисника 

 

• Услуге за младе: 

o Коришћење књижног фонда 

o Коришћење интернета 

o Услуге читаонице 

 

• Додатни (ванинституционални) програми за младе: 

o Радионице за најмлађе - радионице лепог писања, калиграфије, уметничко 
изражавање; литерарни конкурси, обележавање међународних дана и књижевне 
вечери, трибине, промоције 

 

Градско позориште Рума: 

 

• Структура и број младих узраста од 14-30 година којима се пружају услуге: 

o Дечија сцена  (око 30 так по сезони) 

o Омладинска сцена  - рад Драмског студија ГП Рума (15) 

o Велика сцена по пројектима (ангажовање свих узраста глумаца и сарадника из 
Руме као и учесника из других градова РС)  (око 50) 

o Експериментална сцена – радионице (ангажман стручних сарадника из нашег 
окружења као и сарадника из региона и иностранства у зависности од врсте 
пројекта) 

o Сарадња са драмским секцијама основних и средњих школа  (око 100 младих) 
током сезоне 

 
• Услуге за младе: 

 
o Драмски студио – Креативна акција младих „Ја, ти, ми, ви и Они”  
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o Презентације, перформанси, фестивали, такмичења, ревије, волонтерски – арт 
Трема камп 

o Стручне радионице из свих области сценских уметности и менторски рад 

o Арт Трема Фест – пројекат и фестивал из више сегмената: Театарска ревија 
европске мултикултуралне акције-позивни фестивал ауторских пројеката – Ревија 
представа студената академија уметности, Драмских студија, театарских 
радионица, примера добре праксе у продукцији независних трупа и копродукција 
са установама културе 

 
• Додатни (ванинституционални) програми за младе: 

 
o Арт Трема Фест Рума, међународни позивни фестивал већ 16. година 

o Креативна акција младих Руме – Ја, ти, ми, ви и Они 

o Сет радионица из области костимографије, глуме, режије, сценографије, дизајна, 
продукције, сценске музике 

o Волонтерске акције и учешће младих у хуманитарним акцијама и 
манифестацијама партнерских удружења, институција културе и других 
друштвених организација и промоције самосталних пројеката појединаца 
општине Рума 

 
 
 

ВЕРСКЕ ЗАЈЕДНИЦЕ 
 
 

Српска православна црквена организација: 
 

• Услуге за младе:  
 

o Црквени хор одраслих 

o Дечији хор 

o Организовање предавања и обука 

o Писање пројектних предлога 

o Обука рада на рачунару 
 
 
Римокатоличка Жупа Узвишење Светог Крижа: 
 

• Услуге за младе: 
 

o Превенција, саветовање, припрема и упућивање на лечење у терапијску заједницу 
Ченакол 

o Путовања младих на светске сусрете младих 

o Путовања на екуменске сусрете у Француску, Таизе 

o Дочек нових година у организацији заједнице Таизе 
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ПОЛИЦИЈА 

 
 

 
Полицијска станица Рума: 

 

• Додатни (ванинституционални) програми за младе: 

 Спровођење превентивних едукативних пројеката из области сузбијања наркоманије, 
 малолетничке деликвенције, вршњачког и осталих облика насиља, трговине људима, 
 познавања саобраћајних прописа. Пројектима су обухваћени ученици основних школа, а 
 по потреби се реализују и у средњим  школама: 

o "Безбедно детињство - развој безбедносне културе младих" 

o "Школа" 

o "Школа без дроге и насиља" 

o "Школски полицајац" 

 

 

МЕДИЈИ 

 

 

• Сремска ТВ 

• Радио Срем 

• Румске новине 

• М новине 

• Сремске новине 

 

 

СПОРТСКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ И УДРУЖЕЊА 

 

 

Савез спортова: 

 

• Структура и број младих узраста од 14-30 година којима се пружају услуге: 2000 

 

• Услуге за младе: Услуге у домену спорта које подразумевају сваки вид оспособљавања 
за бављење спортским активностима и правилном развоју омладине 

 

• Додатни (ванинституционални) програми за младе: Семинари у сарадњи са 
спортским клубовима, стручњацима из одређених области интересантним за спорт и 
физичко васпитање 
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САВЕЗ СПОРТОВА ОПШТИНЕ РУМА - ПРЕГЛЕД ЧЛАНОВА 
Р.бр. НАЗИВ 

1 СТОНОТЕНИСКИ КЛУБ“РУМА“РУМА 
2 САВАТЕ БОКС КЛУБ“РУМА“РУМА 
3 ЖЕНСКИ ОДБОЈКАШКИ КЛУБ“РУМА“РУМА 
4 КЛУБ СПОРТА ЗА СВЕ“МОСТ“РУМА 
5 ОПШТИНСКИ ФУДБАЛСКИ САВЕЗ“РУМА-ИРИГ“ 
6 ФУДБАЛСКИ КЛУБ „ФРУШКА ГОРА“РУМА 
7 ФУДБАЛСКИ КЛУБ“ДОЊИ ПЕТРОВЦИ“Д.ПЕТРОВЦИ 
8 АТЛЕТСКИ КЛУБ“РУМА“РУМА 
9 ФУДБАЛСКИ КЛУБ“НАПРЕДАК“ЖАРКОВАЦ 
10 ФУДБАЛСКИ КЛУБ“ПАРТИЗАН“ВИТОЈЕВЦИ“ 
11 ФУДБАЛСКИ КЛУБ“МЛАДОСТ“БУЂАНОВЦИ 
12 ФУДБАЛСКИ КЛУБ“ХРТКОВЦИ“ХРТКОВЦИ 
13 ФУДБАЛСКИ КЛУБ“ПСК ПУТИНЦИ“ПУТИНЦИ 
14 ТЕКВОНДО КЛУБ“ЗМАЈ“РУМА 
15 ФУДБАЛСКИ КЛУБ“ФРУШКОГОРАЦ“МАЛИ РАДИНЦИ 
16 КИК БОКС КЛУБ“РУ 09“РУМА 
17 ТЕКВОНДО КЛУБ“СРЕМ“РУМА 
18 ФУДБАЛСКИ КЛУБ“ЈЕДИНСТВО“ПЛАТИЧЕВО 
19 СПОРТСКИ КЛУБ“РУМА“РУМА 
20 КОШАРКАШКИ КЛУБ“РУ-КОШ“РУМА 
21 ГРАДСКИ ФУДБАЛСКИ КЛУБ“СЛОВЕН“РУМА 
22 ЖЕНСКИ КОШАРКАШКИ КЛУБ“РУМА 92“РУМА 
23 ОДБОЈКАШКИ КЛУБ“СЛОВЕН“РУМА 
24 ФУДБАЛСКИ КЛУБ“БОРАЦ“ СТЕЈАНОВЦИ 
25 РУКОМЕТНИ КЛУБ“ВЕТЕРАНИ 022“РУМА 
26 ФУДБАЛСКИ КЛУБ“ГРАНИЧАР“ГРАБОВЦИ 
27 ФУДБАЛСКИ КЛУБ“БОРАЦ“КЛЕНАК 
28 ФУДБАЛСКИ КЛУБ“ПОЛЕТ“НИКИНЦИ 
29 ОДБОЈКАШКИ КЛУБ“КЛЕНАК“КЛЕНАК 
30 ФУДБАЛСКИ КЛУБ“СЛОГА“ВОГАЊ 
31 АИКИДО КЛУБ“СРЦЕ СРЕМА“РУМА 
32 БОЋАРСКИ КЛУБ“ДАЛМАТИНАЦ“РУМА 
33 ЏУДО КЛУБ“РУМА“РУМА 
34 МУШКИ КУГЛАШКИ КЛУБ“СЛОВЕН“РУМА 
35 ФУДБАЛСКИ КЛУБ“1 МАЈ-АГРОРУМА“РУМА 
36 ШАХ КЛУБ“СЛОВЕН“РУМА 
37 ОФК“КРАЉЕВЦИ“КРАЉЕВЦИ 
38 ФУДБАЛСКИ КЛУБ“МЛАДОСТ“ПАВЛОВЦИ 
39 ЏУДО КЛУБ“СЛОВЕН“РУМА 
40 ФУДБАЛСКИ КЛУБ“ЈЕДИНСТВО“РУМА 
41 БОКС КЛУБ“СЛОВЕН“РУМА 
42 РУКОМЕТНИ КЛУБ“КЛЕНАК 09“КЛЕНАК 
43 СПОРТСКИ КЛУБ“FIT FORMA“РУМА 
44 ЖЕНСКИ КУГЛАШКИ КЛУБ“СРЕМ“РУМА 
45 БИЦИКЛИСТИЧКИ КЛУБ“AGRESSIVE“РУМА 
46 ОПШТИНСКИ РУКОМЕТНИ САВЕЗ РУМА 
47 ЖЕНСКИ РУКОМЕТНИ КЛУБ“СЛОВЕН“РУМА 
48 КЛУБ АМЕРИЧКОГ ФУДБАЛА“RUMA GUARDIANS“ РУМА 
49 РУКОМЕТНИ КЛУБ“ПУТИНЦИ“ПУТИНЦИ 
50 РУКОМЕТНИ КЛУБ“РУМА“РУМА 
51 РУКОМЕТНИ КЛУБ“СЛОГА“ХРТКОВЦИ 
52 КОШАРКАШКИ КЛУБ“РУМА“РУМА 
53 КАРАТЕ КЛУБ“РУМА“РУМА 
54 КАРАТЕ КЛУБ“СЛОВЕН“РУМА 
55 АЕРО КЛУБ“ФРУШКОГОРСКИ ЗМАЈ“РУМА 
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56 ФУДБАЛСКИ КЛУБ“СРЕМАЦ“ДОБРИНЦИ 
57 ПЛАНИНАРСКО-СМУЧАРСКО ДРУШТВО“БОРКОВАЦ“ 
58 ФУДБАЛСКИ КЛУБ“СУНЦЕ“РУМА 
59 ТЕНИСКИ КЛУБ“ВЕСТ-ГЕМ“РУМА 
60 АУТО-МОТО КЛУБ „МИЛИЋ“РУМА 
61 ШАХ КЛУБ“БРИЛЕ“РУМА 
62 КИНОЛОШКО ДРУШТВО“РУМА“ 
63 БОКСЕРСКИ КЛУБ“ЗЛАТНИ ГОНГ“РУМА 
64 КИК БОКС КЛУБ“МС ПАНТЕРИ“РУМА 
65 ПИЛАТЕС КЛУБ“LADY ZONE“ 
66 РУМСКИ КЛУБ МАЛОГ ФУДБАЛА 
67 ШАХ КЛУБ“БОРАЦ“КЛЕНАК 
68 ФИТНЕС КЛУБ“FITNES POWER“ 
69 КЛУБ РЕАЛНОГ АИКИДА“ВИТЕЗИ РУМСКИ“ 
70 СПОРТСКИ КЛУБ“ЦАРА“ 
71 ГИМАНСТИЧКО РИТМИЧКИ КЛУБ“РУ РИТ МА“ 
72 ПЕИНТБОЛ КЛУБ“МЕВЏА“КЛЕНАК 
73 УДРУЖЕЊЕ СПОРТСКЕ РЕКРЕАЦИЈЕ“АРЕНА“ 
74 КЛУБ МАЛОГ ФУДБАЛА“АРЕНА РУ“ 
75 УДРУЖЕЊЕ СПОРТСКИХ РИБОЛОВАЦА“ШАРАН“ 
76 КЛУБ МАЛОГ ФУДБАЛА“ВИКИНГ“ 
77 БОДИ БИЛДИНГ КЛУБ“FLEX RU“ 
78 ШАХОВСКИ КЛУБ“СЛОГА“ХРТКОВЦИ 
79 РУКОМЕТНИ КЛУБ“ДИС“РУМА 
80 КЛУБ БОРИЛАЧКИХ СПОРТОВА“КОЛОСЕУМ“РУМА 
81 МОТО КЛУБ“НЕВИДЉИВИ“БУЂАНОВЦИ 
82 ПЛИВАЧКИ И ВАТЕРПОЛО КЛУБ“СРЕМ“РУМА 
83 УДРУЖЕЊЕ СПОРТСКИХ РИБОЛОВАЦА“ЦРВЕНПЕРКА“ 
84 ГРАДСКИ ПЛИВАЧКИ КЛУБ“СЛОВЕН“РУМА 
85 ШАХ КЛУБ“ПУТИНЦИ“ПУТИНЦИ 
86 КОЊИЧКИ КЛУБ“БЕЋАР“РУМА 
87 УДРУЖЕЊЕ ЗА ОДГОЈ И ЗАШТИТУ СИТНИХ ЖИВОТИЊА 

 

 

 

 

ДРУГЕ ДРУШТВЕНЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ И УДРУЖЕЊА КОЈА СЕ БАВЕ МЛАДИМА 

 

 

Туристичка организације општине Рума: 

 

• Структура и број младих узраста од 14-30 година којима се пружају услуге: Ученици 
основних и средњих школа са територије општине Рума 

• Услуге за младе: Професионална оријентација 

 

Регионална развојна агенција Срем: 

 

• Структура и број младих узраста од 14-30 година којима се пружају услуге: 
Едукација средњошколаца 

• Услуге за младе: 

o Инфо дан 
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o Обуке за почетнике у бизнису 

 

 

АНИП „Бранко Радичевић”: 

 

• Структура и број младих узраста од 14-30 година којима се пружају услуге: Ова 
група је заступљена у мањем броју у АНИП-у, али се можемо похвалити цифром око 60 
чланова који су у овој категорији. Они представљају Извођачки састав АНИП-а 

• Услуге за младе: Са овом групом младих се редовно одржавају пробе (тренинзи) 
најмање три пута недељно у трајању од 2,5 до 3 сата. Организују се путовања и посете 
интернационалним фестивалима у иностранству као и многи наступи на територији наше 
земље. Свакако је константно присутан васпитно образовни рад  у смислу упознавања 
младих са традицијом, културом и нематеријалним и материјалним наслеђем свог 
народа. 

• Додатни (ванинституционални) програми за младе: Један од редовних пројеката јесу 
годишњи концерти, затим пројекти обнављања фундуса ношње, обнављања 
инструмената и сл. 

 

 

ХКУМ „Матија Губец”: 

 

• Структура и број младих узраста од 14-30 година којима се пружају услуге: 

o 20 чланова оркестра 

o 10 спортиста 

• Услуге за младе: 

o Школа тамбуре 

o Свирање у великом тамбурашком оркестру 

o Спортско - фудбалска секција 

 

 

КУД „Плави Чуперак”: 

 

• Структура и број младих узраста од 14-30 година којима се пружају услуге: Ученици 
основних и средњих школа и студенти 

• Услуге за младе: 

o Школа тамбуре 

o Наступи 

o Гостовања 
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• ИЗДВАЈАЊА ИЗ ЛОКАЛОГ БУЏЕТА 
 

 
Врста трошка 2010. 2011. 2012. План за  2013. 

Финансирање 
активности младих  
(Центар за таленте) 

    

Стипендирање и 
кредитирање младих 6.191.400,00 11.110.000,00 13.878.300,00 15.375.000,00 

Финансирање културно 
уметничког друштва 1.675.309,40 1.986.378,00 2.295.618,60 2.050.000,00 

Финансирање НВО у 
активностима које се 
односе на младе 

    

Средства обезбеђена за 
социјалну помоћ деци и 
омладини  

    

ТОТАЛ     
 
 
4.4 SWOT aнализа 

 
SWOT АНАЛИЗА 

Предности: 
• Подршка локалне самоуправе  

• Постојање Канцеларије за младе 

• Постојање спортских клубова и 

спортске инфраструктуре 

• Постојање културно-уметничких 

друштава 

• Постојање Саветовалишта за младе 

у оквиру Дома здравља 

• Усвојена стратешка документа на 

локалном нивоу 

• Спремност локалних медија да 

извештавају о младима и 

активностима Канцеларије за 

младе 

• Постојање система формалног 

образовања  

• Формирање базе података 

студената  

• Каријерно информисање, вођење и 

саветовање 

• Добра сарадња са школама 

• Изградња базена 

Слабости: 
• Недовољно издвајање 

материјалних средстава усмерених 

ка унапређењеу положаја младих и 

реализацију планираних 

активности 

• Немотивисаност младих услед не 

постојања подстицајних 

механизама 

• Велика незапосленост и лоше 

финансијско стање младих 

• Непостојање Омладинског клуба  

• Неактиван Савет за младе 

• Неразвијен цивилни сектор 

• Неусклађеност образовног система 

са потребама тржишта рада 

• Недовољна понуда садржаја за 

квалитетно и организовано 

провођење слободног времена 

• Недостатак просторних, техничких 

и финансијских средстава у области 

бриге о младима 

• Низак степен активности младих 

 
Шансе: 

• Могућност коришћења средстава 

из националних и међународних 

Претње: 
• Неповољна демографска слика 

• Гравитирање младих људи ка 
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фондова намењени пројектима и 

програмима усмерених на 

унапређење положаја младих 

• Могућност сарадње на 

општинском, регионалном и 

међународном нивоу 

• Усвајање Локалног акционог плана 

за младе пружа могућност 

Локалној самоуправи за системско 

вишегодишње бављење младима 

• Оснаживање невладиног сектора 

• Примена добре праксе из других 

средина 

 

већим градовима и иностранству 

• Инертност институција и 

појединаца, као и самих младих 

• Нестабилна економска и политичка 

ситуација на републичком и 

локаном нивоу 

• Недостатак финансијских средстава 

за спровођење Локалног акционог 

плана за младе 

• Негативан утицај политичких 

одлука 

• Поремећен систем вредности у 

друштву 
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Одељак 5      ПОТРЕБЕ МЛАДИХ 

 
ПОТРЕБЕ И ИНТЕРЕСОВАЊА МЛАДИХ У РУМИ 
 
У септембру 2013 године, Канцеларија за младе у Руми спровела је истраживање, 
чији је циљ било испитивање потреба и проблема младих, а ради адекватног 
планирања мера и активности у ЛАП-у за младе. 
 
Упитником је обухваћено 527 испитаника старости од 15 до 30 година који живе на 
територији општине Рума. У истраживању су учествовали ученици гимназије 
„Стеван Пузић“, Средње пољопривредно-прехрамбене школе „Стеван Петровић 
Бриле“, Средње техничке школе „Миленко Брзак - Уча“, Средње стручне школе 
„Бранко Радичевић“, млади који су завршили школовање, незапослени, запослени 
па се надамо да смо успели да стекнемо прави увид у потребе и интересовања 
младих. 

 
ПИТАЊЕ 1 - РАЧУНАРИ И СТРАНИ ЈЕЗИЦИ 

 
Када је у питању неформално образовање, млади су највеће интересовање 
показали за компјутерску играоницу (30,17%), док би нешто мањи проценат 
испитаника (28,08%) радо похађао курс енглеског језика. За напредну обуку за 
рад на рачунару заинтересовано је 21,82% младих. Што се тиче осталих курсева 
језика млади би најрадије похађали курс шпанског (19,92%) и курс немачког 
језика (11,38%). 10,25% испитаника би желело да похађа курс основне обуке за 
рад на рачунару. 

 

 
Табела 1 – одговори на питање  из области рачунара и страних језика 
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ПИТАЊЕ 2 – СПОРТСКЕ АКТИВНОСТИ 

 
Велику разноврсност млади су показали када су у питању интересовања за 
спортске активности. Највеће интересовање су показали за фудбалски клуб 
(25,23%) и за екстремне спортове (25,23%). У Руми младе поред горе наведених 
спортских активности највише занимају клуб борилачких вештина (21,25%), 
одбојкашки клуб (16,89%) као и кошаркашки клуб (12,52%). 12,14% 
заинересованих се определило за активности у природи, а 9,67% младих 
заинтересовано је за тениски клуб. 
 

 
Табела 2 – одговори младих на питање  из области спорта 
 

ПИТАЊЕ 3 – УМЕТНИЧКЕ АКТИВНОСТИ 
 
Уметничкe активности су област која привлачи одређен, не велики, број младих 
људи. Тако би највећи број младих, њих 20,11% похађао фото радионицу. 
Одређен број упитника је остао празан када су у питању уметничке активности, 
тачније 19,73%. Наставак листе заинтересованости у овој области је следећи: 
графити радионица (17,45%), филмска и видео радионица (16,32%), школа 
цртања и сликања (14,81%), драмска радионица (9,67%), течајеви свирања 
инструмената (9,29%), школа стрипа (7,41%), течајеви рукотворина (6,64%). 
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Табела 3 – одговори младих на питање  из области уметничке активности 
 

ПИТАЊЕ 4 – ИГРА И ПЛЕС 
 
Млади су у области игра и плес највише интересовања показали за брејкденс 
(29,79% испитаних). Листа интересовања за ову област је следећа: школа латино 
плесова (20,11%), фолклор (15,18%), аеробик, пилатес, џез денс (13,28%) и 
школа класичног плеса (8,35%). Значајан проценат испитаника, њих 27,13% 
остало је неопредељено. 
 

 
Табела 4 – одговори младих на питање  из области игре и плеса 
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ПИТАЊЕ 5 –  КУРСЕВИ КОРИСНИХ ВЕШТИНА 

 
Курс прве помоћи интересује четвртину испитаних (25,23%). Када су у питању 
други курсеви корисних вештина листа заинтересованости је следећа: курс 
практичних вештина (17,07%), курсеви о покретању и вођењу самосталног 
бизниса (16,88%), курсеви о контрацепцији и заштити од полних болести 
(14,42%), курсеви о тражењу посла (12,71%), курсеви о организовању догађаја 
за младе (12,71%), курсеви о здравом начину живота (9,67%). 
19,54% испитаника је остало неопредељено у овој области. 
 

 
Табела 5 – одговори младих на питање  из области курсеви корисних вештина 
 

 
ПИТАЊЕ 6 –  РАДИОНИЦЕ И ДРУЖЕЊЕ 

 
У области радионица и дружења највећи проценат испитаника је показао 
интересовање за клуб за дружење и организовање журки за младе (31,87%). За 
психолошку радионицу заинтересовано је 19,54% испитаника, док би 15,18% 
младих похађао хуманитарне акције и прикупљање новца за сиромашне, а 
14,42% бавио би се новинарском радионицом. За волонтерски клуб 
заинтересовано је 11,95% младих, за секцију за заштиту природе 8,35%, за 
радионицу упознавања обичаја других народа 7,21% младих, док би се 6,07% 
бавило дебатним клубом и тематским трибинама.  
18,59% младих остало је неопредељено у области радионица и дружења. 
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Табела 6 – одговори младих на питање  из области радионице и дружење 
 

ПИТАЊЕ 7 – О ЧЕМУ ЖЕЛИМ ДА МЕ КАНЦЕЛАРИЈА ЗА МЛАДЕ 
ИНФОРМИШЕ 

 
Доласком у Канцеларију за младе, млади би највише волели да добију 
информације о могућностима за запослење (33,21%) што наводи на чињеницу 
да је незапосленост највећи проблем. 
Информације о могућностима за јефтина путовања би волело да добије 27,71% 
младих. 19,16% би да се информише о могућностима за наставак школовања, 
док би 9,48% да се информише  о концертима и културним дешавањима. За 
информације о јефтиним путовањима и концертима и културним дешавањима 
првенствено су били заинтересовани ученици средњих школа. О контрацепцији и 
заштити од полних болести информацију би желео да добије 8,53% испитаника. 
Информације о могућностима за хуманитарни рад би волело да добије 7,02%. О 
могућностима за корисно провођење слободног времена би хтело да се 
информише 6,45% испитаника.  
14,81% испитаника који су били обухваћени овом анкетом остало је 
неопредељено по питању ове области.   
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Табела 7 - Одговори младих о томе које информације желе да добију од КЗМ 
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Oдељак 6  СТРАТЕШКИ ЦИЉЕВИ И ПРИОРИТЕТИ 
 

 

 
 

6.1  СТРАТЕШКИ ЦИЉЕВИ ОМЛАДИНСКЕ ПОЛИТИКЕ 
 
Унапређење квалитета живота младих кроз успостављање нових  услуга и 
сервиса за младе  као и унапређење квалитета постојећих - успостављање 
квалитетних и одрживих локалних услуга и сервиса за младе, усклађених са стварним 
потребама младих општине Рума, кључни је стратешки циљ локалне омладинске 
политике и представља предуслов за видљиво унапређење положаја и квалитета 
живота младих.  
Обим, структура и садржај локалних услуга и сервиса намењених младима, које ће бити 
успостављени у наредних 5 година, дефинишу како локални приоритети препознати од 
стране локалних институција и организација кроз радну групу, тако и расположиви  
локални ресурси.  
Активности које ће се спроводити у циљу успостављања локалних услуга и сервиса 
биће креиране и реализоване у складу са високим професионалним стандардима и уз 
оптимално коришћење расположивих ресурса. 

 
Успостављање функционалног и ефикасног институционалног и 
ванинституционалног система за спровођење омладинске политике -  за 
обезбеђивање квалитетних и одрживих локалних услуга за младе, неопходни су 
едуковани, добро информисани и умрежени локални актери. Стога је стицање 
компетентности за координацију и спровођење локалне омладинске политике, како 
локалне Канцеларије за младе тако и локалних институција и организација које се баве 
младима, радна група препознала као један од стратешких циљева. Препознавање 
потребе за даље улагање у развој сопствених знања и вештина, и континуиран рад на 
развоју људских ресурса у области омладинске политике, неки су од кључних 
квалитативних резултата радне групе у изради овог планског документа.  
Активности које ће обезбедити испуњење овог стратешког циља у првој години 
реализације ЛАПа (2014) биће дефинисани кроз рад на испуњењу Стандарда рада 
локалне КЗМ, док ће за наредне године бити накнадно дефинисане активности у 
односу на постигнуте резултате. 
 
Развој сарадње са кључним актерима у области омладинске политике на свим 
нивоима а у циљу стварања нових ресурса који ће унапредити квалитет живота 
младих -  сарадња са институцијама и организацијама које се баве младима, 
професионалцима у области омладинске политике као и различитим домаћим и 
међународним донаторским организацијама које подржавају програме из области 
омладинске политике. Наведена сарадња на свим нивоима, обезбедиће не само 
могућност да се примене добра пракса и искуство других, већ и могућност да се 
обезбеде алтернативни ресурси (технички, материјални, финансијски...) који недостају 
локалној средини. Активности које ће обезбедити остварење овог циља обухватају 
активну улогу КЗМ Рума у формирању како Националне асоцијације локалних КЗМ тако 
и Покрајинске мреже локалних канцеларија за младе али и индивидуални рад са 
локалним и националним партнерима. 
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6.2  ЛОКАЛНИ ПРИОРИТЕТИ 

1. Смањење броја незапослених младих   

2. Континуиран развој садржаја неформалног образовања 

3. Очување и унапређење здравља младих и социјална заштита   
4. Омогућавање квалитетног провођења слободног времена 
5. Унапређење информисаности младих 

6. Развој невладиног сектора 

7. Унапређење рада локалне КЗМ кроз примену стандарда рада КЗМ и компетенција 
локалних координатора у складу са препорукама МОСа 

8. Укључење у рад Националне асоцијације локалних КЗМ и Покрајинске мреже 
локалних КЗМ   

9. Умрежавање са другим кровним организацијама које се баве младима 

10. Успостављање формалне и стратешке сарадње са међународним донаторима и 
представницима бизнис сектора 

Повезаност стратешких праваца и локалних приоритета 
Унапређење квалитета живота 
младих кроз успостављање 
нових  услуга и сервиса за 
младе као и унапређење 
квалитета постојећих 
 

1.  Смањење броја незапослених младих   
2.  Континуиран развој садржаја неформалног 
образовања 
3.  Очување и унапређење здравља младих и 
социјална заштита   
4.  Омогућавање квалитетног провођења слободног 
времена 
5.  Унапређење информисаности младих 

Успостављање функционалног 
и ефикасног институционалног 
и ванинституционалног 
система за спровођење 
омладинске политике 

1.  Развој невладиног сектора 
2.  Унапређење рада локалне КЗМ кроз примену 
стандарда рада КЗМ и компетенција локалних 
координатора у складу са препорукама МОСа 

Развој сарадње са кључним 
актерима у области 
омладинске политике на свим 
нивоима а у циљу стварања 
нових ресурса који ће 
унапредити квалитет живота 
младих 

1.  Укључење у рад Националне асоцијације 
локалних КЗМ и Покрајинске мреже локалних КЗМ   
2.  Умрежавање са другим кровним организацијама 
које се баве младима 
3.  Успостављање формалне и стратешке сарадње са 
међународним донаторима и представницима бизнис 
сектора 
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6.3  ОПЕРАТИВНИ ЦИЉЕВИ 

ЛОКАЛНИ ПРИОРИТЕТИ ОПЕРАТИВНИ ЦИЉЕВИ 

1.  Смањење броја незапослених 
младих   

30% младих је прошло програме едукације у 
циљу повећања могућности за запослење и 
конкурентности на тржишту рада 
70% младих информисано је о могућностима 
које им се нуде на локалу 

2. Континуиран развој садржаја 
неформалног образовања 

30% младих је користило садржаје неформалног 
образовања 

3.  Очување и унапређење здравља 
младих и социјална заштита 

30 % младих је прошло едукације из области 
здравих стилова живота, очувања и унапређења 
здравља, здравих породичних односа 

4.  Омогућавање квалитетног 
провођења слободног времена 

40 % младих је учествовало у разним спортским, 
културним и другим активностима које су 
унапредиле њихово квалитетније провеђење 
слободног времена 

5.  Унапређење информисаности 
младих 

70% младих је информисано о темама које су 
препознали као приоритетне 
80% младих је информисано о раду КЗМа и 
услугама које КЗМ пружа 

6.  Развој невладиног сектора 
У периоду од 5 година у Руми је основано 10 
омладинских организација које пружају 
квалитетан садржај младима 

7.  Унапређење рада локалне КЗМ 
кроз примену стандарда рада КЗМ 
и компетенција локалних 
координатора у складу са 
препорукама МОСа 

У наредних 5 година КЗМ општине Рума је у 
потпуности испунила Стандарде рада КЗМ а 
локални координатор стекао компетенције, у складу 
са препорукама МОСа 

8.  Укључење у рад Националне 
асоцијације локалних КЗМ и 
Покрајинске мреже локалних КЗМ   

20% активности КЗМ општине Рума 
реализовано је у партнерству са Националном 
асоцијацијом локалних КЗМ и Покрајинском 
мрежом локалних КЗМ у периоду од 5 година 

9.  Умрежавање са другим кровним 
организацијама које се баве 
младима (КОМС, НАПОР) 

10%  активности КЗМ општине Рума 
реализовано је у партнерству са кровним 
организацијама које се баве младима (КОМС и 
НАПОР) у периоду од 5 година 

10.  Успостављање формалне и 
стратешке сарадње са 
међународним донаторима и 
представницима бизнис сектора 

50% од укупних средстава које користи КЗМ 
општине Рума обезбеђени су из екстерних 
извора финансирања 
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6.4  АКТИВНОСТИ 

ЛОКАЛНИ ПРИОРИТЕТИ АКТИВНОСТИ 

1.  Смањење броја 
незапослених младих 

-  Организовање информатичких обука 
-  Организовање обуке за учење страних језика 
-  Доквалификација и преквалификација младих незапослених у складу 
са потребама послодаваца и/или тржишта рада 
-  Организовање обуке младих за планирање каријере, активно тражење 
посла, писање радне биографије, састављање мотивационог писма 
-  Сајам запошљавања 
-  Сајам образовања 
-  Каријерно информисање и саветовање ученика основних и средњих 
школа 
-  Информисање младих о могућностима запошљавања, слободним 
радним местима и траженим занимањима 
-  Организовање обуке за започињање бизниса 
-  Додела бесповратних вредносних ваучера младима за покретање 
сопственог бизниса 
- Курс о freelancing-u 
- Даљи развој и вођење базе студената која је формирана у оквиру 
пројекта Локална Академска Мрежа 
- Промоција програма Локална Академска Мрежа јавном и приватном 
сектору 
- Наставак реализације пројекта Локална Академска Мрежа 
- Радна пракса, приправнички, студентска пракса, волонтерски рад  

2.  Континуиран развој 
садржаја неформалног 
образовања 

-  Конкурс за финансирање пројеката ученичких парламената -  
подршка ваннаставним активностима ученичких парламената (обуке и 
секције: новинарска, еколошка, драмска...) 
-  Курс фотографије 
-  Курс web дизајна 
-  Курс web маркетинга 
-  Курс израда web презентација и блогова 
-  Курс страног језика 
-  Курс цртања и сликања 
-  Курс прве помоћи 
-  Обука за писање пројеката 
- Истраживање о потребама младих и усклађивање садржаја 
неформалног образовања са резултатима истраживања 

3.  Очување и унапређење 
здравља младих и социјална 
заштита 

-  Организовати едукације за родитеље о здрављу младих и начинима 
заштите 
-  Организовати едукације о очувању и унапређењу репродуктивног 
здравља, заштите од ППИ и ХИВ/АИДС-а и болести зависности 
-  Промовисати тестирање на ППИ и ХИВ/АИДС 
-  Пружити информације младима о могућностима превенција 
нежељених трудноћа, поремећаја репродуктивног здравља, ППИ и 
ХИВ/АИДС-а и болести зависности, путем Саветовалишта за младе 
при Дому здравља 
-  Организовати психолошко едукативне радионице 
-  Организовати едукације о правилној исхрани и здравим стиловима 
живота 
-  Инклузивне активности деце и младих са сметњама у развоју 
-  Решавање личних и породичних криза младих путем Саветовалишта 
за брак и породицу Центра за социјални рад 

4.  Омогућавање квалитетног 
провођења слободног 
времена 

-  Конкурс за финансирање пројеката ученичких парламената- подршка 
ваннаставним активностима ученичких парламената (култура и 
слободно време младих) 
-  Организовање спортских такмичења 
-  Илустрација и стрип радионица 
-  Радионица израде графита и мурала 
-  Радионица - упознавање са културом других држава 
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-  Радионица медијацијe 
-  Филмска радионица 
-  Креативне радионице 
-  Обележавање Међународних дана 
-  Организовање Студијског путовања у оквиру пројекта Локална 
Академска Мрежа 
-  Oрганизовање изложбе радова студената ликовне академије 
-  Организовање студентске журке 
-  Организовање омладинских фестивала и манифестација 
-  Организовати волонтирање у установама културе у образовне сврхе 
-  Организовати посету за младе на велика уметничка, културна, 
спортска и друга збивања од интереса за младе 
-  Изградња парка за екстремнe спортовe (поставка монтажне стене, 
систем спуштања ужетом, платформе на дрвећу) 
-  Изградња теретане на отвореном 
-  Изградња терена за особе са инвалидитетом 
-  Формирање Омладинског клуба 
-  Обезбедити и адаптирати простор за радионице, курсеве и други 
садржај намењен младима 
-  Истраживање о потребама младих и усклађивање садржаја са 
резултатима истраживања 

5. Унапређење 
информисаности младих 

-  Информисање младих о темама које су препознали као битне кроз 
упитник о испитивању њихових потреба (информисање о 
могућностима за запослење, наставку школовања,  јефтиним 
путовањима...), путем сајта КЗМ, друштвених мрежа, као и путем 
медија 
- Израда и дистрибуција рекламног и информативног материјала о 
активностима КЗМ   
-  Покретање бесплатног омладинског часописа 
-  Успостављање Интернет клубова у руралним срединама општине  

6.  Развој невладиног сектора 

- Финансирање оснивања НВО чији су циљеви брига о младима 
- Организовање обуке о управљању НВО 
- Организовање обуке за писање пројеката 
- Финансирање активности и програма НВО које се баве младима 
- Оснивање Савеза студената општине Рума 

7. Унапређење рада локалне 
КЗМ кроз примену стандарда 
рада КЗМ и компетенција 
локалних координатора у 
складу са препорукама МОСа 

- Реализација активности из Одељка 7, у циљу постизања стандарда 
рада локалне КЗМ 
- Похађање едукација у циљу стицања компетенција наведених у 
Одељку 7 

8. Укључење у рад 
Националне асоцијације 
локалних КЗМ и Покрајинске 
мреже локалних КЗМ 

- Чланство КЗМ општине Рума у Националној асоцијацији локалних 
КЗМ и Покрајинској мрежи локалних КЗМ 
-  Активно учешће у раду и подршка Националној асоцијацији 
локалних КЗМ и Покрајинској мрежи локалних КЗМ  

9. Умрежавање са другим 
кровним организацијама које 
се баве младима (КОМС, 
НАПОР) 

- Одржавање састанака и креирање заједничких активности  
- Потписивање протокола о сарадњи и партнерству 

10.   Успостављање формалне 
и стратешке сарадње са 
међународним донаторима и 
представницима бизнис 
сектора 

- Израда пројеката у складу са приоритетима ЛАП-а у циљу 
обезбеђивања средстава из екстерних извора (међународни донатори, 
бизнис сектор) 
- Мапирање потенцијалних донатора 
- Мапирање успешних привредних субјеката 
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Одељак 7      АКТИВНОСТИ ЛОКАЛНЕ КАНЦЕЛАРИЈЕ ЗА МЛАДЕ 
 

(Стандарди рада локалних КЗМ и компетенције локалних координатора) 
 
Овај одељак дефинише одговорности локалне КЗМ у процесу примене ЛАП-а, односно 
активности које треба да реализује, и то су: 
 

1. Активности за које је диреткно задужена КЗМ у оквиру ЛАП-а  
2. Активности које имају за циљ праћење спровођење ЛАП-а  
3. Активности које проистичу из примене Стандарда рада локалне КЗМ4 

 
У даљем тексту биће укратко презентоване основе Стандарда рада локалне КЗМ, као 

део препорука Министарства омладине и спорта у циљу унапређења рада локалних 
Канцеларија за младе.  Активности за примену стандарда креира локални координaтор, а у 
складу са локалним приликама и задатим индикаторима5. 

 
7.1 Стандарди рада локалних канцеларија за младе дефинишу квалитет који је 
неопходно постићи у раду канцеларија за младе, како би локалне КЗМ успешно деловале у 
оквиру својих (различитих) локалних могућности. Да би се обезбедио успешан рад 
локалних канцеларија за младе неопходно је испуњење следећа 4 стандарда: 
 
(1)  добро управљање КЗМ,  
(2)  активно партнерство са субјектима омладинске политике, 
(3) висока партиципација младих у локалној омладинској политици и  
(4) инклузиван концепт рада.   

 
Минимум испуњења стандарда - Обим и структура активности за испуњење 

стандарда нису исти за све локалне средине будући да се општине разликују по многим 
елементима – демографским, економским, по обиму ресурса (финансијски, материјални, 
људски, технички). Стандарди рада локалних канцеларија за младе узимају у обзир 
наведену различитост општина и дефинисањем посебне категорије -  Минимум испуњења 
стандарда, препоручује се обим активности чија реализација обезбеђује минимално 
испуњење стандарда.  

 
Како се Минимум испуњења стандарда првенствено ослања на различите капацитете 
локалних средина, у одређивању тог минимума локалне КЗМ подељене су у 3 категорије. 
Категоризација је спроведена у складу са бројем становника, јер је установљено да број 
становника условљава и обим и структуру успостављених државних институција, односно 
оних који се баве младима (без залажења у проблематику успешног рада тих институција). 
У складу са категоријом, дефинисан је обим активности. Општина Рума спада у 2. 
категорију ЈЛС са бројем становника до 80.000 становника (прва категорија је до 25.000 
становника, а трећа категорија је преко 80.000 становника). Активности које ће КЗМ да 
реализује треба да обезбеде постизање следећих индикатора (минимума стандарда):  
 

                                                 
4 Према приручнику – ”примена Националне стратеије за младе на локалном нивоу - Стандарди 
рада локалних канцеларија за младе и компетенције локалних координатора” 
5 Према приручнику – ”Примена стандарда рада локалних канцеларија за младе и компетенције 
локалних координатора” 
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СТАНДАРД 1 – ДОБРО УПРАВЉАЊЕ КЗМ-ом 

ЦИЉ 
 

КВАЛИТАТИВНИ И КВАНТИТАТИВНИ 
ИНДИКАТОРИ 

 

Минимум остварености 
стандарда на годишњем 

нивоу 
ЈЛС до 80.000 
становника 

КЗМ на 
транспарентан 
начин ради на 
припреми и 
спровођењу 
омладинских 
активности; 
постојећи ресурси 
(људски, технички, 
материјални) 
користе се на 
ефикасан и 
одговоран начин, а 
одлуке су 
утемељене на 
утврђеним 
потребама младих у 
датој средини; 
усаглашен 
(координисан) рад 
осталих 
институција (или 
субјеката) 
омладинске 
политике на локалу 
као што су Савет за 
младе, Омладински 
клуб (ОК)   

1.Број запослених у КЗМ/ОК 2 
2.Број сарадника/сарадница у КЗМ/ОК 7 
3.Висина обезбеђеног локалног буџета за 
имплементацију ЛАП-а и рад КЗМ/ОК 

0,2% ЈЛС буџета 

4.Висина остварених средстава из  екстерних 
извора финансирања 

50% у односу на средства 
одобрена од стране ЈЛС 

(0,1% ЈЛС буџета) 
5.Број одобрених пројеката у којима је ЈЛС/КЗМ 
носилац апликације, а финансираних из екстерних 
извора финансирања (сви извори финансирања 
изузев општинског буџета)  

3 

6.Број одобрених пројеката у којима је ЈЛС/КЗМ 
партнер на пројекту, а финансираних из екстерних 
извора финансирања (сви извори финансирања 
изузев општинског буџета)  

2 

7.Број медијских презентација на 
локалним/регионалним медијима (ТВ, радио, 
новине) 

10 

8.Постоји/не постоји систематизација запослених и 
утврђене процедуре за ангажовање и праћење рада 
сарадника 

Да 

9.Постоји/не постоји одлука о обезебеђеном 
простору и покривености материјалних трошкова 
за КЗМ/ОК 

Да 

10.Постоји/не постоји буџетска линија која се 
односи на рад КЗМ или на спровођење ЛАП-а 

Да 

11.Спроведено/није спроведено мапирање 
локалних ресурса и припремљена анализа 

Да 

12.Постоји/не постоји годишњи план рада Да 
13.Развијен/није развијен систем праћења рада ОК   Да 
14.Развијен/није развијен систем праћења и  
самовредновања квалитета рада Да 
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СТАНДАРД 2 –  АКТИВНО ПАРТНЕРСТВО СУБЈЕКАТА ОМЛАДИНСКЕ 
ПОЛИТИКЕ У РАЗВОЈУ ОМЛАДИНСКЕ ПОЛИТИКЕ И СПРОВОЂЕЊУ 
ОМЛАДИНСКИХ АКТИВНОСТИ,  КАО И У РАЗВОЈУ И СПРОВОЂЕЊУ 

ЛОКАЛНИХ ПОЛИТИКА КОЈЕ СЕ ТИЧУ МЛАДИХ 

ЦИЉ 
 

КВАЛИТАТИВНИ И КВАНТИТАТИВНИ 
ИНДИКАТОРИ 

 

Минимум остварености 
стандарда на годишњем 

нивоу 
ЈЛС  до 80.000 становника 

КЗМ имају 
формиране 
стратешке савезе 
са организацијама 
из приватног, 
јавног и 
непрофитног 
сектора, у циљу 
стварања  услова 
за подршку 
младима у 
организовању, 
друштвеном 
деловању, развоју 
и остваривању 
потенцијала на 
личну и 
друштвену 
добробит. КЗМ 
доприносе 
промоцији 
омладинског рада 
и развоју 
омладинског 
сектора 

1.Број институција и организација са којима 
је остварено партнерство путем споразума о 
сарадњи/партнерству 

4 

2.Број заједнички реализованих активности 
са представницима локалних институција 
(школе, ДЗ, ЦСР, НСЗ, МУП...) 

6 

3. Број заједнички реализованих активности 
са представницима цивилног сектора (ЦК, 
удружења младих, удружења за младе) 

8 

4. Број заједнички реализованих активности 
са привредним субјектима 

2 

5. Број  реализованих активности са 
присуством медија  

7 

6. Број заједнички реализованих активности 
са неформалним групама младих 

10 

7. Број остварених партнерстава са медијима 
(националним, регионалним, локалним) 

3 

8. Успостављена/није успостављена база 
омладинских организација и организација 
које се баве младима на локалном нивоу 

Да 

9.Постоје активности усмерене на подршку 
развоју омладинских организација по 
питањима од значаја за њихов рад 

Да 

10.Број докумената секторских политика које 
укључују КЗМ у израду стратегија 

2 

11.Број докумената секторских политика које 
укључују КЗМ у процес спровођења 
стратегија 

2 

12.Број активности реализован у партнерству 
са другим КЗМ 

4 
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СТАНДАРД 3 –  ВИСОК СТЕПЕН УЧЕШЋА МЛАДИХ У ЛОКАЛНОЈ 
ОМЛАДИНСКОЈ ПОЛИТИЦИ 

ЦИЉ 
 

КВАЛИТАТИВНИ И КВАНТИТАТИВНИ 
ИНДИКАТОРИ 

 

Минимум остварености 
стандарда на годишњем 

нивоу 

ЈЛС до 80.000 становника 

КЗМ обезбеђује 
подстицајно 
окружење и даје 
активну подршку 
младима у 
реализацији 
омладинских 
активности, 
предузимању 
иницијативе и 
њиховом 
укључивању у 
процесе  
доношења  и 
спровођења 
одлука које 
доприносе 
личном и 
друштвеном 
развоју;  
 
млади активно 
учествују у свим 
сегментима 
омладинске 
политике на 
локалном нивоу 
(планирање, 
спровођење...)  

1. Број младих информисаних о активностима 
КЗМ/ОК 

30% од укупне 
популације младих  

2. Број младих који користе активности које 
спроводи КЗМ/ОК 

10% од укупне 
популације младих  

3. Број младих који учествују у креирању 
структуре и обима активности за младе, а 
спроводи их КЗМ/ОК, кроз неки од модела 
комуникације (анкетирање, евалуација 
постојећих услуга, организовање) 

30% младих из одређене 
циљне групе младих 

4. Број младих који директно реализује 
активности КЗМ/ОК 

50% омладинских 
активности у КЗМ 
реализују млади  

5.  Број реализованих иницијатива и активности  
иницираних од стране удружења младих и 
неформалних група младих 

10 

6. Број волонтерки и волонтера који су 
укључени у припрему и реализацију активности 
коју спроводи КЗМ 

40%-60% од укупног 
броја младих укључених 
у припрему и реализацију 
активности коју спроводи 
локална КЗМ/ОК 

7. Број младих који су чланови Савета за младе Минимум 50% од 
укупног броја чланова 
Савета за младе 

8. Број младих који су учествовали у изради и 
ревидирању локалних (општинских) докумената 

5% од укупне популације 
младих 

9. Број развијених локалних политика које се 
тичу младих, у којима учествују представници 
КЗМ/млади 

2 

10.Доступан буџет и документа/извештај о 
потрошњи средстава издвојених за младе на 
локалном нивоу 

Да 

11.Број постојећих сервиса у ЈЛС Да 

12.Постоји/не постоји годишњи план рада 1 
13.Развијен систем подршке развоју сервиса 
(волонтерски, инфо)   

Да 

14.Постоји локални савез удружења младих/за 
младе (кровна организација) у ЈЛС 

Да 
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СТАНДАРД 4 – ИНКЛУЗИВНА ОМЛАДИНСКА ПОЛИТИКА 

ЦИЉ 
 

КВАЛИТАТИВНИ И КВАНТИТАТИВНИ 
ИНДИКАТОРИ 

 

Минимум остварености 
стандарда на годишњем нивоу 

ЈЛС  до  80.000 становника 

Обезбеђено 
уважавање 
различитости 

сваког 
појединца и  
пружање 
свим 

младима  без 
обзира на 

индивидуалн

е разлике, 
једнаких 
могућности 
за учешће у 

свим 
областима 
друштвеног 
живота 

1. Број младих из осетљивих група који су 
информисани о постојећим локалним 
активностима/услугама намењеним њиховим 
потребама 

30% од укупне популације 
младих из осетљивих група 

2. Број младих из осетљивих група који 
користе услуге/активности КЗМ/ОК 

20% од укупног броја младих 
који користе услуге КЗМ 

3. Број младих из осетљивих група који су 
укључени у процес планирања активности 
локалне КЗМ/ОК 

5 % од укупне популације 
младих из осетљивих група 

4. Број младих из осетљивих група који су 
укључени у реализацију активности које 
спроводи КЗМ/ОК 

5 % од укупне популације 
младих из осетљивих група 

5. Број активности за сензибилизацију младих 
за проблеме младих из осетљивих група 6 

6. Број активности које су организоване преко 
КЗМ/ОК за оснаживање младих из осетљивих 
група 6 

7.Број активности инклузивног типа за младе 

6 

8.  Број  реализованих пројеката у којима је 
КЗМ партнер са удружењима младих/за младе 
и институцијама, а који имају за циљ 
унапређење положаја младих из осетљивих 
група 

3 

9. Спроведено/није спроведено истраживање 
усмерено на  таргетирање рањивих група 
младих 

Да 

10. Спроведена/нису спроведена истраживања 
на  одређене теме/ у вези с проблемима 
појединачних рањивих група младих 

Да 
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7.2 Компетенције локалних координатора - Координатор канцеларије за младе 
треба да поседује или да развије  следеће опште компетенце: 
 
1. Оптимална координација активности локалне КЗМ  - (1) Координатор зна и 
разуме улогу координатора и канцеларије за младе, (2) Координатор креира и 
спроводи активности намењене младима у складу са делокругом рада КзМ и 
стратешким документима из области омладинске политике. (3) Координатор зна и 
разуме улогу различитих институција које се баве младима на локалном нивоу и 
активно заговара и иницира и подржава успостав. (4) Координатор познаје рад 
локалне управе и поседује знања и компетенције неоходне за рад у ЈЛС. 
 
2. Ефикасно управљање расположивим локалним ресурсима - (1) Координатор уме 
да управља материјалним и техничким ресурсима КЗМа, (2) Координатор има 
развијене вештине управљања људским ресурсима , (3) Координатор зна да  
идентификује и да користи алтернативне изворе финансирања  
 
3. Познавање  стратешких и законских докумената из области омладинске 
политике (1) Координатор зна, разуме и примењује у пракси основна национална и 
локална   документа из области омладинске политике ( НСМ,ЗоМ,ЛАП), (2) 
Координатор поседује основна знања о европским трендовима у области 
омладинске политике.    
 
4. Писмена, усмена комуникација и дигитална писменост – (1) Координатор има 
развијене вештине писменог презентовања информација, анализа и идеја, (2)  
Координатор има развијене вештине усменог презентовања информација, анализа и 
идеја, (3) Координатор има развијене вештине коришћења информационих 
технологија, (4) Координатор поседује активно знање енглеског језика 
 
5.  Комуникација и интеракција са младима и другим субјектима омладинске 
политике - (1) Успешно комуницира, размењује информације и сарађује са 
младима, (2) Успешно комуницира, размењује информације и сарађује са локалним 
и другим институцијама, организацијама и удружењима која се баве питањима 
младих, (3) Успешно комуницира, размењује информације и сарађује са медијима, 
(4) Успешно комуницира, размењује информације и сарађује са другим КЗМ, (5) 
Координатор зна и примењује вештине преговарања и медијације  
 
6.  Планирање у омладинској политици  - Координатор је оспособљен за пројектно 
планирање и исто примењује у пракси.  
 
7. Рад са младима  - Координатор поседује знања и вештине потребне за други ниво 
компетенција омладинског радника/це.  
 
8.  Рад са осетљивим групама младих – (1) Координатор је упознат са теоријским и 
практичним аспектима рада са осетљивим групам младих , (2) Координатор разуме 
потребе младих из осетљивих група и укључује их у активности КзМ. 
 
9. Координатор  познаје основна документа везана за волонтирање и промовише 
волонтерски рад - Координатор познаје основе волонтеризма.  
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Oдељак 8  УСКЛАЂЕНОСТ СА НАЦИОНАЛНОМ  
СТРАТЕГИЈОМ ЗА МЛАДЕ 

 
Национална стратегија за младе - Локални акциони план за младе општине Рума у 
потпуности је усклађен са Националном стратегијом за младе коју је, на иницијативу 
Министарства омладине и спорта, усвојила Влада Србије.  
 
Национална стратегија за младе усклађена је са Националном стратегијом Србије за 
приступање Европској Унији, Стратегијом за смањење сиромаштва, Стратегијом развоја 
социјалне заштите у Републици Србији, Националном стратегијом запошљавања, 
Националном стратегијом привредног развоја Србије за период 2006-2012. године, 
Миленијумским циљевима развоја, Стратегијом развоја здравља младих, Стратегијом 
развоја менталног здравља, Стратегијом подстицања рађања, Стратегијом унапређења 
положаја особа са инвалидитетом у Републици Србији, Стратегијом развоја стручног 
образовања у Републици Србији, и др., као и са одговарајућим међународним 
документима.  
 
Планирајући како да ефикасно и на најбољи могући начин побољша положај младих, 
општина Рума полази од општих стратешких циљева дефинисаних Националном 
стратегијом, а то су: 
 

• Подстицање младих да активно учествују у друштву; 
• Развијање сарадње младих и обезбеђивање услова за њихово учешће у доношењу 

одлука кроз одржив институционални оквир, а на основу потреба младих и у 
партнерству са младима; 

• Изграђивање система информисања младих на свим нивоима и у свим областима; 
• Обезбеђивање остваривања права на једнакост шанси свих младих у друштву, а 

посебно младих који живе у тешким условима; 
• Подстицање и вредновање изузетних испољавања и постигнућа младих у 

различитим областима; 
• Унапређивање могућности за квалитетно провођење слободног времена младих; 
• Развијање отвореног, делотворног, ефикасног и праведног система формалног и 

неформалног образовања који је доступан свим младима и који је у складу са 
светским трендовима у образовању и контекстом образовања у Републици Србији; 

• Подстицање и стимулисање свих облика запошљавања, самозапошљавања и 
предузетништва младих; 

• Унапређивање безбедности младих; 
• Чување и унапређивање здравља младих, смањивање ризика и водећих поремећаја 

здравља и развијање здравствене заштите прилагођене младима; 
• Оснаживање младих за иницијативе и активности  које су у складу са основним 

циљевима одрживог развоја и заштите животне средине. 
 
У току свог рада, Радна група за израду ЛАП-а дефинисала је стратешке правце у даљем 
развоју локалне омладинске политике, као и локалне приоритете у форми циљева, који су 
усклађени са наведеним принципима, вредностима и препорукама датим у Националној 
стратегији за младе, а од стране Министарства омладине и спорта.  



 48

Oдељак 9 ПРАЋЕЊЕ СПРОВОЂЕЊА ЛАП-а И ОСТВАРЕНИХ 
РЕЗУЛТАТА  -  ПРОЦЕС РЕВИЗИЈЕ 

 
 

Системско и благовремено праћење спровођења ЛАП-а за младе као и стручна 
процена остварених резултата у том процесу, један је од кључних сегмената планског 
бављења локалном омладинском политиком. 
  

У складу са препорукама Министарства омладине и спорта, процес ревизије ће 
обезбедити да се наведени механизми ефикасно спроведу и када је у питању ЛАП за младе 
општине Рума.  

 
Процес ревизије ће се радити на крају сваке календарске године ( у периоду 

октобар - децембар) и обезбедиће релевантне податке о реализованим активностима из 
ЛАП-а као и о постигнутим резултатима  у текућој години.  

 
Како ЛАП за младе општине Рума садржи детаљне активности само за 2014. 

годину и пројекцију активности за преостале 4 године, процес ревизије ће обезбедити 
релавантне податке за детаљну израду плана активности за сваку следећу годину. 

 
Процес Када се ради Садржај Производ 

Процес 
планирања - 
израда ЛАП-а 
за младе6 

Једном у 5 
година 

(1) Даје стратешке правце развоја локалне 
омладинске политике за наредних 5 
година. 
 
(2) Детаљан план активности за прву 
годину спровођења ЛАП-а 
 
(3) Пројекцију активности за преостале 4 
године ЛАП-а 

ЛАП за 
младе  

Процес 
ревизије7 

Сваке 
године 

(1) Подаци о реализованим активностима 
наведеним у ЛАП-у 
 
(2) Подаци о оствареним резултатима у 
процесу спровођења ЛАП-а 
 
(3) Детаљан план активности за наредну 
годину (ГОП) базиран на прикупљеним 
подацима и постављеним циљевима у 
ЛАП-у 
 
* процес ревизије није могућ без 
предходно усвојеног и имплементираног 
ЛАП-а 

Годишњи 
оперативан 
план за 
наредну 
годину 

 
ЛАП за младе општине Рума почиње са имплементацијом  у јануару 2014. године, прва 
ревизија ће бити спроведена крајем 2014. године.  

                                                 
6 Према приручнику – ”Приручник за израду локалног акционог плана за младе – ЛАП-а”  
7 Према приручнику – ”ЛАП за младе – процес ревизије” 
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Aнекс 1   Годишњи план активности за 2014. годину 

ПРИОРИТЕТ Активности 
Очекивани 
резултат Индикатор Носиоци 

финансијска 
средства 
ДИН 

Смањење броја 
незапослених 
младих 

-  Организовање информатичких обука 
-  Организовање обуке за учење страних 
језика 
-  Доквалификација и преквалификација 
младих незапослених у складу са 
потребама послодаваца и/или тржишта 
рада 
-  Организовање обуке младих за 
планирање каријере, активно тражење 
посла, писање радне биографије, 
састављање мотивационог писма 
-  Сајам запошљавања 
-  Сајам образовања 
-  Каријерно информисање и саветовање 
ученика основних и средњих школа 
-  Информисање младих о 
могућностима запошљавања, 
слободним радним местима и траженим 
занимањима 
- Даљи развој и вођење базе студената 
која је формирана у оквиру пројекта 
Локална Академска Мрежа 
- Промоција пројекта Локална 
Академска Мрежа јавном и приватном 
сектору 
- Наставак реализације пројекта 
Локална Академска Мрежа 
- Радна пракса, приправнички, 
студентска пракса, волонтерски рад 

Повећана 
запосленост младих 

- Број спроведених обука 
- Број младих који су 
прошли програм обуке 
- Број младих који су 
прошли програме 
доквалификације и 
преквалификације 
- Број младих који су 
посетили сајам 
образовања/запошљавања 
- Број послодаваца/школа 
- Број младих 
информисаних о 
могућностима запослења 
- Број младих уписаних у 
базу 
- Број младих који су 
учествовали у 
активностима на пројекту 
Локална Академска мрежа 
- Број младих који су 
обавили  радну праксу, 
приправнички, студентску 
праксу или волонтерски 
рад 
- Број младих који су се 
запослили 
 

КЗМ,НСЗ, 
ШКОЛЕ 

500.000,00 
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Континуиран развој 
садржаја 
неформалног 
образовања 

-  Конкурс за финансирање пројеката 
ученичких парламената -  подршка 
ваннаставним активностима ученичких 
парламената (обуке и секције: 
новинарска, еколошка, драмска...) 
-  Курс фотографије 
-  Курс web дизајна 
-  Курс израда web презентација и 
блогова 
-  Курс страног језика 
-  Курс цртања и сликања 
-  Курс прве помоћи 
-  Обука за писање пројеката 

Успостављен 
одржив систем 
неформалног 
образовања 

 - Број подржаних 
пројеката 
- Број ученичких 
парламената обухваћених 
конкурсом 
- Број младих укључених 
у реализацију подржаних 
пројеката 
- Број одржаних курсева 
- Број младих који су 
користили садржаје 
неформалног образовања 
 

КЗМ, НВО 400.000,00 

Очување и 
унапређење здравља 
младих и социјална 
заштита 

-  Организовати едукације за родитеље 
о здрављу младих и начинима заштите 
-  Организовати едукације о очувању и 
унапређењу репродуктивног здравља, 
заштите од ППИ и ХИВ/АИДС-а и 
болести зависности 
-  Промовисати тестирање на ППИ и 
ХИВ/АИДС 
-  Пружити информације младима о 
могућностима превенција нежељених 
трудноћа, поремећаја репродуктивног 
здравља, ППИ и ХИВ/АИДС-а и 
болести зависности, путем 
Саветовалишта за младе при Дому 
здравља 
-  Организовати психолошко едукативне 
радионице 
-  Организовати едукације о правилној 
исхрани и здравим стиловима живота 
-  Инклузивне активности деце и 
младих са сметњама у развоју 
-  Решавање личних и породичних криза 
младих путем Саветовалишта за брак и 
породицу Центра за социјални рад 

Спроведени 
едукативни 

програми путем 
којих је младима 
подигнута свест о 
здрављу и пружена 

помоћ у 
савладавању  
социјалних 
препрека 

-Број одржаних едукација 
-Број младих који су 
прошли кроз едукације 
-Број младих који су 
учествовали у 
инклузивним 
активностима 
-Удео и проценат младих 
који се добровољно 
тестира на ППИ и 
ХИВ/АИДС 
-Број младих који су 
посетили Саветовалиште 
за младе 
-Број младих који су 
посетили Саветовалиште 
за брак и породицу 
 

КЗМ, ДЗ, 
ЦСР, ЦК 

100.000,00 
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Омогућавање 
квалитетног 
провођења 
слободног времена 

-  Конкурс за финансирање пројеката 
ученичких парламената- подршка 
ваннастваним активностима ученичких 
парламената (култура и слободно време 
младих) 
-  Организовање спортских такмичења 
-  Илустрација и стрип радионица 
-  Радионица израде графита и мурала 
-  Радионица - упознавање са културом 
других држава 
-  Радионица медијацијe 
-  Филмска радионица 
-  Креативне радионице 
- Обележавање Међународних дана 
-  Организовање Студијског путовања у 
оквиру пројекта Локална Академска 
Мрежа 
-  Oрганизовање изложбе радова 
студената ликовне академије 
-  Организовање студентске журке 
-  Организовање омладинских 
фестивала и манифестација 
-  Организовати волонтирање у 
установама културе у образовне сврхе 
-  Организовати посету за младе на 
велика уметничка, културна, спортска и 
друга збивања од интереса за младе 
-  Изградња парка за екстремнe 
спортовe (поставка монтажне стене, 
систем спуштања ужетом, платформе на 
дрвећу) 
-  Обезбедити и адаптирати простор за 
радионице, курсеве и други садржај 
намењен младима 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Унапређен обим и 
квалитет садржаја 
који ће младима  
пружити веће 
могућности за 
квалитетно 
провођење 

слободног времена 

-Број подржаних 
пројеката 
- Број ученичких 
парламената обухваћених 
пројектом  
- Број младих укључених 
у реализацију подржаних 
пројеката 
- Број реализованих 
радионица 
- Број младих који су 
прошли радионице 
- Број изграђених терена 
- Број реализованих 
активности поводом 
обележавања 
Међународних дана 
-Број одржаних турнира 
-Број младих уметника 
који су изложили своје 
радове 
-Број младих који су 
посетили журку 
-Број младих учесника 
студијских посета 
- Број организованих 
омладинских фестивала и 
манифестација 
- Број младих који су 
волонтирали 
-Број установа културе у 
којима су млади 
волонтирали 
- Број младих који су 
посетили збивања  
-Обезбеђен и опремљен 
простор 
 

КЗМ, НВО 3.000.000,00 
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Унапређење 
информисаности 
младих 

-  Информисање младих о темама које 
су препознали као битне кроз упитник о 
испитивању њихових потреба 
(информисање о могућностима за 
запослење, наставку школовања,  
јефтиним путовањима...), путем сајта 
КЗМ, друштвених мрежа, као и путем 
медија 
- Израда и дистрибуција рекламног и 
информативног материјала о 
активностима КЗМ   
-  Покретање бесплатног омладинског 
часописа 

Повећана 
информисаност 

младих 

-Број посета сајту на 
месечном нивоу 
-Удео у медијском 
простору 
-Количина подељеног 
промотивног материјала 
-Број издања/Тираж 
новина 
 

КЗМ 500.000,00 

Развој невладиног 
сектора 

- Финансирање оснивања НВО чији су 
циљеви брига о младима 
- Организовање обуке о управљању 
НВО 
- Организовање обуке за писање 
пројеката 
- Финансирање активности и програма 
НВО које се баве младима 
- Оснивање Савеза студената општине 
Рума 

Повећан број НВО 
које су активне и 
које пружају 
младима разне 
услуге путем 
пројеката које 
реализују 

-Број новооснованих 
организација које се баве 
младима 
-Број одржаних обука 
-Број организација које су 
прошле обуке 
-Број подржаних 
пројеката 
-Број организација 
обухваћених конкурсом 
-Основан Савез студената 
општине Рума 
 
 

КЗМ 400.000,00 

Унапређење рада 
локалне КЗМ кроз 
примену стандарда 
рада КЗМ и 
компетенција 
локалних 
координатора у 
складу са 
препорукама МОСа 

- Реализација активности из Одељка 7, у 
циљу постизања стандарда рада локалне 
КЗМ 
- Похађање едукација у циљу стицања 
компетенција наведених у Одељку 7 

Спровођење 
ефикасне локалне 
омладинске 
политике 

- Број реализованих 
активности 
- Ниво стечених 
компетенци ЛК 

КЗМ 0 
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Укључење у рад 
Националне 
асоцијације 
локалних КЗМ и 
Покрајинске мреже 
локалних КЗМ 

- Чланство КЗМ општине Рума у 
Националној асоцијацији локалних 
КЗМ и Покрајинској мрежи локалних 
КЗМ 
-  Активно учешће у раду и подршка 
Националној асоцијацији локалних 
КЗМ и Покрајинској мрежи локалних 
КЗМ 

Унапређење 
омладинске 
политике на 

локалном нивоу 

-Сагласност за чланство 
-Број реализованих 
заједничких активности 
 

КЗМ 0 

Умрежавање са 
другим кровним 
организацијама које 
се баве младима 
(КОМС, НАПОР) 

- Одржавање састанака и креирање 
заједничких активности  
- Потписивање протокола о сарадњи и 
партнерству 

Унапређење 
омладинске 
политике на 

локалном нивоу 

-Број одржаних састанака 
-Број реализованих 
заједничких активности 
-Потписани протоколи о 
сарадњи/партнерству 
 

КЗМ 0 

Успостављање 
формалне и 
стратешке сарадње 
са међународним 
донаторима и 
представницима 
бизнис сектора 

- Израда пројеката у складу са 
приоритетима ЛАП-а у циљу 
обезбеђивања средстава из екстерних 
извора (међународни донатори бизнис 
сектор) 
- Мапирање потенцијалних донатора 
- Мапирање успешних привредних 
субјеката 

Успостављена 
сарадња са новим 
партнерима на 
локалном, 

националном и 
међународном 

нивоу 

-Број израђених пројеката 
-Број донатора са којима 
је упостављена сарадња 
-Број формално 
успостављених 
партнерстава  
 

КЗМ 0 

Aнекс 2   Годишњи план активности за период 2015-2019. годину 

ПРИОРИТЕТ Активности 
Очекивани 
резултат Индикатор Носиоци 

финансијска 
средства 
ДИН 

Смањење броја 
незапослених 
младих 

-  Организовање информатичких обука 
-  Организовање обуке за учење страних 
језика 
-  Доквалификација и преквалификација 
младих незапослених у складу са 
потребама послодаваца и/или тржишта 
рада 
-  Организовање обуке младих за 
планирање каријере, активно тражење 
посла, писање радне биографије, 
састављање мотивационог писма 
-  Сајам запошљавања 

Повећана 
запосленост 
младих 

 

- Број спроведених обука 
- Број младих који су 
прошли програм обуке 
- Број младих који су 
прошли програме 
доквалификације и 
преквалификације 
- Број младих који су 
посетили сајам 
образовања/запошљавања 
- Број послодаваца/школа 
- Број младих 

КЗМ,НСЗ, 
ШКОЛЕ 

2.000.000,00 
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-  Сајам образовања 
-  Каријерно информисање и саветовање 
ученика основних и средњих школа 
-  Информисање младих о 
могућностима запошљавања, 
слободним радним местима и траженим 
занимањима 
-  Организовање обуке за започињање 
бизниса 
-  Додела бесповратних вредносних 
ваучера  младима за покретање 
сопственог бизниса 
- Курс о freelancing-u 
- Даљи развој и вођење базе студената 
која је формирана у оквиру пројекта 
Локална Академска Мрежа 
- Промоција програма Локална 
Академска Мрежа јавном и приватном 
сектору 
- Наставак реализације пројекта 
Локална Академска Мрежа 
- Радна пракса, приправнички, 
студентска пракса, волонтерски рад 

информисаних о 
могућностима запослења 
- Број додељених 
бесповратних вредносних 
ваучера 
- Број младих уписаних у 
базу 
- Број младих који су 
учествовали у 
активностима на пројекту 
Локална Академска мрежа 
- Број младих који су 
обавили  радну праксу, 
приправнички, студентску 
праксу или волонтерски 
рад 
- Број младих који су се 
запослили 
 

Континуиран развој 
садржаја 
неформалног 
образовања 

-  Конкурс за финансирање пројеката 
ученичких парламената -  подршка 
ваннаставним активностима ученичких 
парламената (обуке и секције: 
новинарска, еколошка, драмска...) 
-  Курс фотографије 
-  Курс web дизајна 
-  Курс web маркетинга 
-  Курс израда web презентација и 
блогова 
-  Курс страног језика 
-  Курс цртања и сликања 
-  Курс прве помоћи 
-  Обука за писање пројеката 
- Истраживање о потребама младих и 
усклађивање садржаја неформалног 
образовања са резултатима 
истраживања 

Успостављен 
одржив систем 
неформалног 
образовања 

- Број подржаних 
пројеката 
- Број ученичких 
парламената обухваћених 
конкурсом 
- Број младих укључених у 
реализацију подржаних 
пројеката 
- Број одржаних курсева 
- Број младих који су 
користили садржаје 
неформалног образовања 
- Број анкетираних 
 

КЗМ, НВО 500.000,00 
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Очување и 
унапређење здравља 
младих и социјална 
заштита 

-  Организовати едукације за родитеље 
о здрављу младих и начинима заштите 
-  Организовати едукације о очувању и 
унапређењу репродуктивног здравља, 
заштите од ППИ и ХИВ/АИДС-а и 
болести зависности 
-  Промовисати тестирање на ППИ и 
ХИВ/АИДС 
-  Пружити информације младима о 
могућностима превенција нежељених 
трудноћа, поремећаја репродуктивног 
здравља, ППИ и ХИВ/АИДС-а и 
болести зависности, путем 
Саветовалишта за младе при Дому 
здравља 
-  Организовати психолошко едукативне 
радионице 
-  Организовати едукације о правилној 
исхрани и здравим стиловима живота 
-  Инклузивне активности деце и 
младих са сметњама у развоју 
-  Решавање личних и породичних криза 
младих путем Саветовалишта за брак и 
породицу Центра за социјални рад 

Спроведени 
едукативни 

програми путем 
којих је младима 
подигнута свест о 

здрављу и 
пружена помоћ у 
савладавању  
социјалних 
препрека 

-Број одржаних едукација 
-Број младих који су 
прошли кроз едукације 
-Број младих који су 
учествовали у 
инклузивним 
активностима 
-Удео и проценат младих 
који се добровољно 
тестира на ППИ и 
ХИВ/АИДС 
-Број младих који су 
посетили Саветовалиште 
за младе 
-Број младих који су 
посетили Саветовалиште 
за брак и породицу 
 

КЗМ, ДЗ, 
ЦСР, ЦК 

100.000,00 

Омогућавање 
квалитетног 
провођења 
слободног времена 

-  Конкурс за финансирање пројеката 
ученичких парламената- подршка 
ваннастваним активностима ученичких 
парламената (култура и слободно време 
младих) 
-  Организовање спортских такмичења 
-  Илустрација и стрип радионица 
-  Радионица израде графита и мурала 
-  Радионица - упознавање са културом 
других држава 
-  Радионица медијацијe 
-  Филмска радионица 
-  Креативне радионице 
- Обележавање Међународних дана 
-  Организовање Студијског путовања у 
оквиру пројекта Локална Академска 
Мрежа 

Унапређен обим и 
квалитет садржаја 
који ће младима  
пружити веће 
могућности за 
квалитетно 
провођење 

слободног времена 

-Број подржаних пројеката 
- Број ученичких 
парламената обухваћених 
пројектом  
- Број младих укључених у 
реализацију подржаних 
пројеката 
- Број реализованих 
радионица 
- Број младих који су 
прошли радионице 
- Број изграђених терена 
- Број реализованих 
активности поводом 
обележавања 
Међународних дана 
-Број одржаних турнира 

КЗМ, НВО 4.000.000,00 
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-  Oрганизовање изложбе радова 
студената ликовне академије 
-  Организовање студентске журке 
-  Организовање омладинских 
фестивала и манифестација 
-  Организовати волонтирање у 
установама културе у образовне сврхе 
-  Организовати посету за младе на 
велика уметничка, културна, спортска и 
друга збивања од интереса за младе 
-  Изградња парка за екстремнe 
спортовe (поставка монтажне стене, 
систем спуштања ужетом, платформе на 
дрвећу) 
-  Изградња теретане на отвореном 
-  Изградња терена за особе са 
инвалидитетом 
-  Формирање Омладинског клуба 
-  Истраживање о потребама младих и 
усклађивање садржаја са резултатима 
истраживања 

-Број младих уметника 
који су изложили своје 
радове 
-Број младих који су 
посетили журку 
-Број младих учесника 
студијских посета 
- Број организованих 
омладинских фестивала и 
манифестација 
- Број младих који су 
волонтирали 
-Број установа културе у 
којима су млади 
волонтирали 
- Број младих који су 
посетили збивања  
- Формиран Омладински 
клуб 
-Број анкетираних 
 

Унапређење 
информисаности 
младих 

-  Информисање младих о темама које 
су препознали као битне кроз упитник о 
испитивању њихових потреба 
(информисање о могућностима за 
запослење, наставку школовања,  
јефтиним путовањима...), путем сајта 
КЗМ, друштвених мрежа, као и путем 
медија 
- Израда и дистрибуција рекламног и 
информативног материјала о 
активностима КЗМ   
-  Успостављање Интернет клубова у 
руралним срединама општине 

Повећана 
информисаност 

младих 

-Број посета сајту на 
месечном нивоу 
-Удео у медијском 
простору 
-Количина подељеног 
промотивног материјала 
- Успостављени Интернет 
клубови 

КЗМ 1.000.000,00 

Развој невладиног 
сектора 

- Финансирање оснивања НВО чији су 
циљеви брига о младима 
- Организовање обуке о управљању 
НВО 
- Организовање обуке за писање 
пројеката 
- Финансирање активности и програма 

Повећан број НВО 
које су активне и 
које пружају 
младима разне 
услуге путем 
пројеката које 
реализују 

-Број новооснованих 
организација које се баве 
младима 
-Број одржаних обука 
-Број организација које су 
прошле обуке 
-Број подржаних пројеката 

КЗМ 400.000,00 
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НВО које се баве младима 
 

-Број организација 
обухваћених конкурсом 
 

Унапређење рада 
локалне КЗМ кроз 
примену стандарда 
рада КЗМ и 
компетенција 
локалних 
координатора у 
складу са 
препорукама МОСа 

- Реализација активности из Одељка 7, у 
циљу постизања стандарда рада локалне 
КЗМ 
- Похађање едукација у циљу стицања 
компетенција наведених у Одељку 7 

Спровођење 
ефикасне локалне 
омладинске 
политике 

- Број реализованих 
активности 
- Ниво стечених 
компетенци ЛК 

КЗМ 0 

Укључење у рад 
Националне 
асоцијације 
локалних КЗМ и 
Покрајинске мреже 
локалних КЗМ 

-  Активно учешће у раду и подршка 
Националној асоцијацији локалних 
КЗМ и Покрајинској мрежи локалних 
КЗМ 
-  Увођење нових активности 
дефинисаних кроз процес ревизије 

Унапређење 
омладинске 
политике на 

локалном нивоу 

-Број реализованих 
заједничких активности 
- Број новоуспостављених 
активности 
 

КЗМ 0 

Умрежавање са 
другим кровним 
организацијама које 
се баве младима 
(КОМС, НАПОР) 

- Одржавање састанака и креирање 
заједничких активности  
-  Увођење нових активности 
дефинисаних кроз процес ревизије 

Унапређење 
омладинске 
политике на 

локалном нивоу 

-Број одржаних састанака 
-Број реализованих 
заједничких активности 
- Број новоуспостављених 
активности 
 

КЗМ 0 

Успостављање 
формалне и 
стратешке сарадње 
са међународним 
донаторима и 
представницима 
бизнис сектора 

- Израда пројеката у складу са 
приоритетима ЛАП-а у циљу 
обезбеђивања средстава из екстерних 
извора (међународни донатори бизнис 
сектор) 
- Мапирање потенцијалних донатора 
- Мапирање успешних привредних 
субјеката 

Успостављена 
сарадња са новим 
партнерима на 
локалном, 

националном и 
међународном 

нивоу 

-Број израђених пројеката 
-Број донатора са којима је 
упостављена сарадња 
-Број формално 
успостављених 
партнерстава  
 

КЗМ 0 
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