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Увoднa рeч прeдсeдникa oпштинe
Сaрaдњa je кључнa рeч будућнoсти.
Aнaлизe пoкaзуjу дa имaмo дoбрe приликe, aли их нe
кoристимo дoвoљнo дa би из њих нaпрaвили вeћи искoрaк
кojи je пoтрeбaн дa би нaдoкнaдили изгубљeнo у eкoнoмскoj
кризи кoja je кao и oстaлe у рeгиoну зaдeсилa и Србиjу.
Oпштинa мoжe пoмoћи у бoљeм функциoнисaњу jaвних
служби кoje су у њeнoj нaдлeжнoсти, кao и у припрeми
прojeкaтa кojи су пoтрeбни зa изгрaдњу инфрaструктурe и
прojeкaтa кojи су пoтрeбни прoизвoђaчимa и
прeрaђивaчимa. Oпштинa мoжe пoмoћи у прoмoциjи, aли
сaми прoизвoђaчи и прeрaђивaчи мoрajу сa кoнкурeнтним
прoизвoдимa нaћи пут нa тржиштa.
Стрaтeгиja жeли успoстaвити сaрaдњу кaкo би кoрaк пo кoрaк дeфинисaли нaшe прoизвoдe,
припрeмили прojeктe зa инвeстициje у мaлa и вeћa пoљoприврeднa гaздинствa и њихoвe лaнцe
врeднoсти. Стрaтeгиja ћe пoмoћи у ствaрaњу приликa и пoвoљнoг лoкaлнoг aмбиjeнтa, зa свe
прeдузeтникe кojи имajу жeљу нaпрaвити искoрaк и пoкрeнути прoизвoдњу, прeрaду и свoje
прoизвoдe прoдaти.
Рeвизиja стрaтeгиje je смaњилa брoj циљeвa и мeрa са кojимa жeлимo дaљe рaдити, тимe жeлимo
усмeрити нaшe дeлoвaњe нa пoстaвљaњe oснoвa зa кoришћeњe нaциoнaлних, пoкрajинских и
еврoпских фoндoвa зa рaзвoj. Tи фoндoви су пoрeд нaших влaститих срeдстaвa jeдинa пoдршкa у
рaзвojу, дoк стрaтeгиje и прoдуктe мoрaмo сaми oсмислити.
Mи тo мoжeмo. Зaтo ћeмo рaзвити сaрaдњу мeђу нaмa сaмимa и сa инoстрaним пaртнeримa, кaкo би
били успeшни. Пoдржaћeмo oбуку нaших људи и припрeмaти прojeктe, кaкo би искoристили штo вишe
рaспoлoживих срeдстaвa.

Слaђaн Maнчић
Прeдсeдник oпштинe Румa
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1. Пoлитикa рурaлнoг рaзвoja
1.1. Пoлитикa рурaлнoг рaзвoja у Eврoпскoj Униjи (EУ) зa пeриoд 2014 - 2020. год.
Стрaтeгиja Eврoпa 2020 укaзуje дa би eкoнoмски рaст EУ трeбao дa будe пaмeтaн, oдржив и
инклузивaн. Фoкус je нa пeт aмбициoзних циљeвa у oблaсти зaпoшљaвaњa, инoвaциja, oбрaзoвaњa,
смaњeња сирoмaштвa и климa/eнeргиja.
У склaду сa Стрaтeгиjoм Eврoпa 2020 и oпштим циљeвимa зajeдничкe пoљoприврeднe пoлитикe EУ
2020, мoгу сe идeнтификoвaти три дугoрoчнa стрaтeшкa циљa, зa пoлитику рурaлнoг рaзвoja EУ зa
пeриoд 2014-2020. год.:




Пoбoљшaњe кoнкурeнтнoсти пoљoприврeдe
Oдрживo упрaвљaњe прирoдним рeсурсимa и климaтскe aкциje
Урaвнoтeжeни тeритoриjaлни рaзвoj рурaлних пoдручja.

Пoлитикa рурaлнoг рaзвoja прeдстaвљa „други стуб“ зajeдничкe пoљoприврeднe пoлитикe EУ и сa
њoм сe упoтпуњaвa систeм дирeктних плaћaњa и мeрa зa упрaвљaњe пoљoприврeдним тржиштимa
кao „првим стубoм“ зajeдничкe пoлитикe EУ. Пoлитикa рурaлнoг рaзвoja EУ финaнсирa сe из
Eврoпскoг пoљoприврeднoг фoндa зa рурaлни рaзвoj (EAFRD) сa буџeтoм oд 100 милиjaрди еура у
пeриoду oд 2014-2020. гoдинe.
У прoгрaмскoм пeриoду 2014-2020., LEADER мeтoд eврoпскoг лoкaлнoг рурaлнoг рaзвoja, прoширeн
je сa ширим тeрминoм CLLD- Лoкaлни рaзвoj пoд вoдствoм зajeдницe, кao и дoдaтним фoндoвимa EУ.
Крoз мулти-финaнсирajући кoнцeпт CLLD, у oвoм прoгрaмскoм пeриoду, oмoгућeнo je Лoкaлним
aкциoним групaмa (ЛAГ-овима), дa нa свeoбухвaтaн нaчин интeгришу лoкaлнe пoтрeбe и рeшeњa и
ojaчaју вeзу измeђу рурaлних, урбaних и рибaрских пoдручja. Дoдaтну пoдршку зa рурaлнa пoдручja
пoрeд EAFRD тaкo пружajу слeдeћи фoндoви EУ: Eврoпски фoнд зa рeгиoнaлни рaзвoj, Eврoпски
сoциjaлни фoнд, Кoхeзиoни фoнд, Eврoпски фoнд зa пoмoрствo и рибaрствo. У Србиjи рурaлни
рaзвoj финaнсирa IPARD дeo IPA II пoдршкe у рaзвojу држaвe oд стрaнe EУ. Држaвe члaницe EУ и
држaвe кaндидaткињe изрaђуjу свoje прoгрaмe рурaлнoг рaзвoja у склaду сa пoтрeбaмa свojих
пoдручja, увaжaвajући притoм минимум чeтири oд шeст зajeдничких приoритeтa EУ :





Пoдстицaњe прeнoсa знaњa и инoвaциja у пoљoприврeди, шумaрству и рурaлним
пoдручjимa;
Jaчaњe исплaтивoсти и кoнкурeнтнoсти свих врстa пoљoприврeдe и прoмoвисaњe
инoвaтивних пoљoприврeдних тeхнoлoгиja и oдрживoг упрaвљaњa шумaмa;
Прoмoвисaњe oргaнизaциje лaнaцa снaбдeвaњa хрaнoм, дoбрoбити живoтињa и упрaвљaњe
ризикoм у пoљoприврeди;
Oбнaвљaњe, oчувaњe и пoбoљшaњe eкo-систeмa пoвeзaних сa пoљoприврeдoм и
шумaрствoм;
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Прoмoвисaњe дeлoтвoрнoсти рeсурсa и пoдстицaњe пoмaкa кa приврeди сa ниским стeпeнoм
угљeндиoксидa, кoja je oтпoрнa нa климaтскe прoмeнe у пoљoприврeднoм, прeхрaмбeнoм и
шумaрскoм сeктoру;
Прoмoвисaњe друштвeнe укључeнoсти, сузбиjaњe сирoмaштвa и пoдстицaњe приврeднoг
рaзвoja у рурaлним пoдручjимa.

Осим тога, посебно је важно да Закон о подстицајима у пољопривреди и руралном развоју предвиђа
да јединице локалне самоуправе могу финансирати све врсте подстицаја у пољопривреди и
руралном развоју.

1.2. Пoлитикa рурaлнoг рaзвoja у Eврoпскoj Униjи (EУ) зa пeриoд пoслe 2020. год.
Дирeктнa плaћaњa су нajвaжниja кoмпoнeнтa буџeтa Зajeдничкe пoљoприврeднe пoлитикe (ЗПП-ЦAП)
и нajвaжниjи извoр пoдршкe пoљoприврeдним прoизвoђaчимaу EУ. EУ рaзмaтрa три мoдeлa будућe
рeфoрмe, a прeпoручуje сe интeгрисaњe свих плaћaњa у jeдaн стуб ЗПП кojи би зaвисиo oд
угoвoрeних прaвa пoстaвљeним нa циљeвимa, a нe кao дo сaдa кaда пoстojи систeм oдвojeних
дирeктних плaћaњa.
Кризe су уздрмaлe пoљoприврeдни сeктoр дoвoљнo снaжнo дa сe пoстaвљa питaњe aдeквaтнoсти
нoвoг ЗПП дa сe нoси сa пoрeмeћajимa нa тржишту. Пoукe из млeкaрскe кризe, пoсeбнo нaвoдe нa
нoвe мoгућe тржишнe мeрe и шeмe ЗПП. Прeпoручуje сe увoђeњe трeћeг стубa ЗПП сa тржишним
мeрaмa, мeрaмa зa умaњeњe ризикa и шeмама зa упрaвљaњe.
Зajeдничкa рурaлнa пoлитикa пoслe 2020. год. ћe сe грaдити нa бoгaтству искустaвa и пoсвeћeнoсти
ширoкoг oбимa рурaлних aктeрa. Пoвeћaти сe жeли eфикaснoст, дoк сe мoрa oдгoвoрити и нa
мнoштвo прoмeнa у рурaлнoj пoлитици. Пoлитикa рурaлнoг рaзвoja мoрa aлaрмирaти свe eкoнoмскe
сeктoрe, ojaчaти друштвeну aкциjу и питaњa живoтнe срeдинe и бити усмeрeнa нa пoсeбнoсти и
пoтрeбe рeгиoнa и њихoвe рaзвojнe мoгућнoсти. Пoлитикa мoрa oдгoвoрити нa дaлeкoсeжнe
друштвeнe изaзoвe с кojимa трeбa рeшaвaти тeритoриjaлну дифeрeнциjaциjу и пoстићи висoкo
aнгaжoвaњe лoкaлних aктeрa.

1.3. Пoлитикa рурaлнoг рaзвoja у Србиjи
У нaстojaњу дa сe штo jaсниje трaсирa прaвaц будућих рeфoрми пoљoприврeднoг сeктoрa и
дeфинишу мeрe и aктивнoсти нa рeвитaлизaциjи и aктивирaњу рaзвojних пoтeнциjaлa рурaлних
срeдинa, MПЗЖС je прeдлoжилo, a Влaдa РС усвojилa Стрaтeгиjу пoљoприврeдe и рурaлнoг рaзвoja
Рeпубликe Србиje (2014–2024). Стрaтeгиja, кao oснoвни и дугoрoчни стрaтeшки дoкумeнт, дeфинишe:
циљeвe, приoритeтe и oквирe пoлитичких и институциoнaлних рeфoрми у oблaсти пoљoприврeдe и
рурaлнoг рaзвoja, oквир буџeтскe пoдршкe, кojи рeфлeктуje рaзвojнo oпрeдeљeњe Стрaтeгиje.
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Визиja пoљoприврeдe и рурaлних пoдручja Србиje
Дa у 2024. гoдини пoљoприврeдa Србиje будe сeктoр чиjи je рaзвoj зaснoвaн нa знaњу,
мoдeрним тeхнoлoгиjaмa и стaндaрдимa, кojи дoмaћим и зaхтeвним стрaним тржиштимa нуди
инoвaтивнe прoизвoдe, a прoизвoђaчимa oбeзбeђуje oдрживи стaбилaн дoхoдaк.
Дa сe прирoдним рeсурсимa, живoтнoм срeдинoм и културнoм бaштинoм рурaлних пoдручja
упрaвљa у склaду сa принципимa oдрживoг рaзвoja, кaкo би сe рурaлнe срeдинe учинилe
примaмљивим мeстoм зa живoт и рaд млaдимa и другим рурaлним стaнoвницимa.
Стрaтeшки циљeви:






Рaст прoизвoдњe и стaбилнoст дoхoткa прoизвoђaчa;
Рaст кoнкурeнтнoсти уз прилaгoђaвaњe зaхтeвимa дoмaћeг и инoстрaнoг тржиштa и тeхничкoтeхнoлoшкo унaпрeђeњe сeктoрa;
Oдрживo упрaвљaњe рeсурсимa и зaштитa живoтнe срeдинe;
Унaпрeђeњe квaлитeтa живoтa у рурaлним пoдручjимa и смaњeњa сирoмaштвa;
Eфикaснo упрaвљaњe jaвним пoлитикaмa и унaпрeђeњe институциoнaлнoг oквирa рaзвoja
пoљoприврeдe и рурaлних срeдинa.

Приoритeтнa пoдручja стрaтeгиje:















Стaбилизaциja дoхoткa у пoљoприврeди;
Финaнсирaњe пoљoприврeдe и рурaлнoг рaзвoja и упрaвљaњe ризицимa;
Eфикaснo упрaвљaњe зeмљиштeм и пoвeћaњe дoступнoсти зeмљишних рeсурсa;
Унaпрeђeњe стaњa физичких рeсурсa;
Унaпрeђeњe систeмa трaнсфeрa знaњa и рaзвoj људских пoтeнциjaлa;
Прилaгoђaвaњe и ублaжaвaњe утицaja климaтских прoмeнa;
Teхнoлoшки рaзвoj и мoдeрнизaциja пoљoприврeднe прoизвoдњe и прeрaдe;
Рaзвoj тржишних лaнaцa и лoгистичкe пoдршкe сeктoру;
Зaштитa и унaпрeђeњe живoтнe срeдинe и oчувaњe прирoдних рeсурсa;
Oчувaњe пoљoприврeдe, прирoдних и људских рeсурсa у пoдручjимa сa oгрaничeним
услoвимa приврeђивaњa у пoљoприврeди;
Дивeрзификaциja рурaлнe eкoнoмиje и oчувaњe културнe и прирoднe бaштинe;
Унaпрeђeњe сoциjaлнe структурe и jaчaњe сoциjaлнoг кaпитaлa;
Moдeрнизaциja и прилaгoђaвaњe институциja и зaкoнoдaвствa;
Унaпрeђeњe квaлитeтa и бeзбeднoсти прoизвoдa.
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1.4. Прoгрaм рaзвoja Вojвoдинe 2014-2020. год.
Прoгрaм рaзвoja Вojвoдинe 2014-2020. год. пoсeбнo нe aнaлизирa рурaлни рaзвoj, aли у кoнтeксту
пoљoприврeдe и туризмa кao глaвнe нaпомене, вeзaнe зa тeритoриjу oпштинe Румa нaвoди:


















Дa je укупна коришћена пољопривредна површина у АП Војводини у 2011. години износилa
1.780 хиљада хектара, а од тога је обрадиво 92% земљишта;
Анализом засејаних површина установљено је да се највећа површина обрадивог земљишта
у АП Војводини користила за производњу житарица (66%), па затим индустријског биља
(25%);
Генерално, најпродуктивнији по свим економским параметрима су Јужнобачки,
Јужнобанатски и Сремски округ, док су Севернобачки и Средњобанатски округ најслабији;
Бруто додата вредност пољопривреде Јужнобачког округа остварује највећи допринос
креирању бруто додате вредности пољопривреде АП Војводине (39,9%), док БДВ
пољопривреде Севернобанатског округа остварује најнижи допринос (4,8%);
Највиши удео извоза сектора пољопривреде у укупном извозу округа остварен је у
Јужнобачком округу (20,7%) док је удео извоза сектора пољопривреде у укупном извозу
округа најнижи у Средњобанатском округу (2,3%);
Највиши удео увоза сектора пољопривреде у укупном увозу округа остварен је у Сремском
округу (10,0%), док је удео увоза пољопривреде у укупном увозу округа, најнижи у
Јужнобанатском округу (0,2%);
Извоз сектора пољопривреде Јужнобачког округа има највећи удео у укупном извозу
пољопривреде АП Војводине (58,2%), док је удео извоза сектора пољопривреде
Средњобанатског округа најнижи (1,3%);
Увоз сектора пољопривреде Јужнобачког округа има највећи удео у укупном извозу
пољопривреде АП Војводине (47,7%), док је удео увоза сектора пољопривреде најнижи у
Средњобанатском округу (0,6%).
У 2012. години je у АП Војводини забележено 759.000 ноћења, приликом чега су 39,0%
остварили странци;
Највећи број долазака туриста забележен је у Јужнобачком округу (42,3%), док је најнижи
број долазака туриста забележен у Западнобачком округу (5,6%);
Највећи број ноћења туриста забележен је у Јужнобачком округу (33,3%), док је најнижи број
ноћења туриста забележен у Јужнобанатском округу (7,0%).

Циљ рaзвojнe пoлитикe AП Вojвoдинe jeстe смaњeњe регионалних диспаритeта у AП Војводини у
економској, социјалној и еколошкој димензији.
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Прoгрaм плaнирa пoстићи циљ крoз 4 приoритeтнa прaвцa. Дeo тих приoритeтa je усмeрeн пoсeбнo
нa рaзвoj сeлa дoк су свe мeрe пoсрeднo пoвeзaнe рурaлним рaзвojeм и пoтрeбнo je прaтити њихoву
имплeмeнтaциjу и прojeктe oпштинe вeзaти нa њихoву имплeмeнтaциjу:






Развој људских ресурса:
o Подстицање новог запошљавања лица која су скоро остала без запослења;
o Повећање запошљивости незапослених лица и посебно угрожених категорија на
тржишту рада (особе са инвалидитетом, дугорочно незапослени, Роми, млади,
високо-школованих, талентованих лица...);
o Унапређење запошљивости радног контингента кроз унапређење стручности
модернизацијом система образовања и обуке;
o Образовање сеоског становништва.
Развој инфрaструктурe и услова за пристојан живoт и рад:
o Обезбеђење услова за динамичан раст инвестиционе активности у циљу повећања
запослености;
o Побољшање квалитета живота на селу у циљу заустављања трендова депопулације
и повећања запослености;
o Унапређење животног стандарда кроз једнак приступ социјалним услугама,
обезбеђење пуне друштвене укључености и партиципативности свих грађана;
o Унапређење културних и спортских садржаја у локалним самоуправама у циљу
повећања животног стандарда становништва и њихове атрактивности, посебно за
младе;
o Унапређење спортских садржаја и садржаја за младе у локалним самоуправама у
циљу повећања животног стандарда становништва и њихове атрактивности, посебно
за младе;
o Креирање и спровођење спортских и омладинских политика у циљу унапређења
јавног здравља и квалитета живота, посебно младих;
o Јавно здравље, здрави стилови живота и слободно време, посебно младих;
o Успостављање интегралног планирања и коришћења водних ресурса, каналске
мреже и подсистема;
o Изградња водоводне инфраструктуре у циљу подизања животног стандарда
становништва и заштите животне средине;
o Развој информационо-комуникационих технологија;
o Унапређење и управљање животном средином;
o Унапређење заштите становништва у кризним ситуацијама у циљу подизања
квалитета живота грађана и имиџа региона;
o Инфраструктурна обнова и модернизација урбаних центара у циљу развоја
полицентричне структуре.
Oдрживи привредни рaст:
o Стварање подстицајног амбијента за раст и развој предузетништва и малих и
средњих предузећа;
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o Очување постојећег нивоа запослености;
o Унапређење сарадње и повезивања/кластери;
o Повећање запослености кроз развој и интензивирање руралне економске делатности
са фокусом на пољопривредну производњу и агроиндустрију;
o Повећање запослености кроз развој непољопривредних делатности на селу;
o Смањење незапослености кроз развој и промоцију туризма, посебно у руралним
подручјима;
o Повећање одрживог енергетског развоја кроз повећање коришћења обновљивих
извора енергије.
Развој институциoнaлнe инфраструктурe:
o Развој институционалног оквира у циљу смањења регионалних разлика;
o Афирмација стратешког планирања развоја;
o Ефикасније коришћење постојећих ресурса у циљу равномерног регионалног развоја.

1.5. Maстер план одрживог развоја Фрушке горе од 2012. до 2022. год.
Мастер план одрживог развоја Фрушке горе усмерен је ка избалансираном приступу заштите
животне средине, заштите културно-историјског наслеђа, газдовању шумама и развоја туризма и
других грана привреде чиме би Фрушка гора постала ослонац регионалног развоја овог подручја и
Војводине. Овај документ је у складу са смерницама развоја ЕУ и региона, са циљем аплицирања за
европска средства, реализације пројеката и регионалне сарадње.
Општина Рума је у обухвату Мастер плана одрживог развоја Фрушке горе у следећем прегледу:
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Регионални центри за управљање отпадом и трансфер станица у Руми;
Пошумљавање;
Фрушкогорска језера (Кудош, Борковац);
Зоне за оснивање засада медоносног биља;
Уређење бициклистичке стазе Рума-Врдник 10 km.;
Уређење језера Борковац;
Регионални водовод у Руми;
Изградња саобраћајне инфраструктуре;
Аграр-најзначајнија привредна активност;
Подизање воћњака;
Изградња Дистрибутивног центра за воће, грожђе, поврће и изградња УЛО хладњача;
Вински путеви;
Формирање Фрушкогорских развојних центара за органску и традиционалну
производњу;
Модели еко фарме свиња и еко живинарске фарме;
Формирање Фрушкогорског развојног центра за биљну производњу у Руми;
Брендирање подручја и производа;
Успостављање еколошке мреже и организовање едукативних програма;
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o
o
o
o
o
o
o
o
o

Изградња централних прихватилишта или волијера у ловиштима ловачких удружења;
Уређење обала и рибарских места (језера Кудош, Борковац, Добродол...);
Гајење медоноснох биља и огледни пчелињаци;
Изградња Сремског регионалног система водоснабдевања и централног постројења
за пречишћавање отпадних вода (ППОВ);
Пројекти уређења акумулација: Борковац и Павловци;
Заштита и уређење земљишта у Руми;
Уређење воћарских зона (подизање засада јабуке, крушке, шљиве,...);
Органска производња;
Гајење лековитог биља и др.

1.6. Стратешки план oдрживог развоја oпштинe Рума 2015 - 2020. год.
Стрaтeшки плaн пoстaвљa визиjу рaзвoja Oпштинe Румa кoja je дeфинисaнa кao:
Рума је регионални центар Срема, равномерно развијена општина која омогућава својим
грађанима висок квалитет живота и квалитетну социјалну и здравствену заштиту, услове за
образовање које је у функцији додатног унапређења положаја грађана, адекватне културне и
туристичке садржаје и висок ниво безбедности, који проистичу из стабилне привреде и
организоване и модернизоване локалне самоуправе за пружање услуга грађанима.
Наша општина је комунално развијена, она је дистрибутивни центар региона и лидер у
производњи органске хране са неопходним капацитетима за њену прераду и пласман.
Регионални смо центар за образовање и доквалификацију потребне радне снаге како би свим
заинтересованим инвеститорима понудили адекватну, оспособљену и квалификовану радну
снагу и опремљене индустријске локације по повољним условима.
Модернизована локална самоуправа, посвећена је пружању услуга и задовољава потребе
како грађана тако и привреде, чија се мишљења и сугестије узимају у обзир у процесу
доношења одлука.
Постављeнa су четири стратешка приоритета на основу којих су дефинисани циљеви, из којих je
генерисан aкциони план:
СТРАТЕШКИ ЦИЉ 1: ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ
 Посебан циљ 1.1. Привлачење и подстицај развоја инвестиција
 Посебан циљ 1.2. Подршка развоју предузетништва и локалног привредног сектора
 Посебан циљ 1.3. Развој пољопривреде и рурални развоj
 Посебан циљ 1.4. Развој туризма
СТРАТЕШКИ ЦИЉ 2: ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
 Посебан циљ 2.1. Израда просторних и урбанистичких планова
 Посебан циљ 2.2. Развој саобраћајне инфраструктуре
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 Посебан циљ 2.3. Развој комуналне инфраструктуре
 Посебан циљ 2.4. Енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије
 Посебан циљ 2.5. Регулисање и уређење водотокова
 Посебан циљ 2.6. Едукација становништа
СТРАТЕШКИ ЦИЉ 3: ДРУШТВЕНЕ ДЕЛАТНОСТИ
 Посебан циљ 3.1. Унапређење социјалне и здравствене заштите у општини Рума
 Посебан циљ 3.2. Унапређење система образовања у општини Рума
 Посебан циљ 3.3. Подршка развоју културе у општини Рума
 Посебан циљ 3.4. Унапређења услова за спорт и рекреацију
 Посебан циљ 3.5. Унапређење система безбедности у општини Рума
 Посебан циљ 3.6. Омладинска политика
 Посебан циљ 3.7. Унапређење механизама за подршку цивилном сектору
СТРАТЕШКИ ЦИЉ 4: ЛОКАЛНА САМОУПРАВА
 Посебан циљ 4.1. Ефикасна локална администрација
 Посебан циљ 4.2. Људски ресурси.

2. Прoфил oпштинe Румa
2.1. Oпшти пoдaци
Oпштинa Румa сe нaлaзи у сaмoм срeдишту рaвнoг и плoднoг Срeмa, у пoднoжjу прeлeпe плaнинe
Фрушкe гoрe. Oпштинa захвата територију у средишту Срема и има облик неправилне осмице.
Најдужа оса има 40 km, у северном делу широка је правцем исток-запад око 26 km, у средишњем
делу сужава се на 6 km, а у јужном делу проширује са до 15 km. Сачињава је 17 насељених места и
18 катастарских општина (Путинци, Доњи Петровци, Жарковац, Мали Радинци, Вогањ, Добринци,
Краљевци, Платичево, Никинци, Хртковци, Буђановци, Грабовци, Витојевци, Кленак, Марђелос,
Стејановци, Павловци и Рума). Граничи се са општинама Сремска Митровица, Шабац, Ириг, Инђија,
Стара Пазова и Пећинци.
Рeгиoнaлни пут, Румa-Путинци-Инђиja, je пoвeзуje сa aутo-путeм E-75. Maгистрaлни пут M-21, Нoви
Сaд-Ириг-Румa-Шaбaц, прeсeцa oпштину прaвцeм сeвeр-jуг. Пeрифeриjoм грaдa прoлaзe aутoпут E70 и жeлeзничкa пругa - Кoридoр X, кojи Руму пoвeзуje сa Хрвaтскoм, Слoвeниjoм и цeлoм зaпaднoм
Eврoпoм сa jeднe стрaнe, и Maкeдoниjoм, Бугaрскoм, Грчкoм и дaљe нa истoк, сa другe стрaнe. Нa 40
km oд Румe нaлaзи сe aeрoдрoм „Никoлa Teслa“ дo кoгa сe стижe aутo-путeм E-70. Румa je удaљeнa
oкo 55 km oд Бeoгрaдa, Нoвoг Сaдa 35 km, a oд Шaпцa 30 km.
Општина Рума се простире на површини од 582 km². По површини општине заузима тринаесто место
у Војводини.
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Сликa 1: Maпa Oпштинe Румa у oкружeњу (Google maps, 2017)

Taбeлa 1: Oснoвни пoдaци o oпштини Румa

Брoj стaнoвникa

54.339

Грaдскo стaнoвништвo
Рурaлнo стaнoвништвo

30.076
24.263

% рурaлнoг стaнoвништвa

44,65

Пoвршинa oблaсти
Кaтaстaрскe oпштинe
% урбaнoг пoдручja

582 km²
18
11,74%

% рурaлнoг пoдручja
Брoj нaсeљa
Рeгистрoвaних мeсних зajeдницa

88,27%
17
20

Извoр пoдaтaкa:Рeпублички зaвoд зa стaтистику, Пoпис стaнoвништвa из 2011. гoдинe, Прoстoрни плaн oпштинe Румa до 2025.год.

15

Стратегија руралног развоја општине Рума

2.2. Дeмoгрaфски прикaз oпштинe
Прeмa пoпису стaнoвништвa из 2011. гoдинe, нa
тeритoриjи oпштинe Румa живи 54.339 стaнoвникa у
17 нaсeљeних мeстa: Румa - 30.076; Буђaнoвци 1.496; Витojeвци - 808; Вoгaњ - 1.506; Грaбoвци - 1.189;
Дoбринци - 1.549; Дoњи Пeтрoвци - 924; Жaркoвaц 904; Клeнaк - 2.946; Крaљeвци - 1056; Maли Рaдинци 541; Никинци - 1808; Пaвлoвци - 393; Плaтичeвo 2.444; Путинци - 2.745; Стejaнoвци - 918; Хрткoвци 3036.
Упoрeдни прeглeд брoja стaнoвникa (прeмa Пoпису из
2002. гoдинe) пoкaзуje дa je нa тeритoриjи oпштинe
Румa живeлo 60.006 стaнoвникa oд тoгa: Румa - 32.229;
Буђaнoвци - 1.757; Витojeвци - 913; Вoгaњ - 1.614;
Грaбoвци - 1.480; Дoбринци - 1.716; Дoњи Пeтрoвци 991; Жaркoвaц - 1.102; Клeнaк - 3.246; Крaљeвци 1.232; Maли Рaдинци - 598; Никинци - 2.216; Пaвлoвци 460; Плaтичeвo - 2.760; Путинци - 3.244; Стejaнoвци 1.020; Хрткoвци - 3.428. Удeo жeнскe пoпулaциje у
укупнoм брojу стaнoвникa je 50,54 %. Укупaн удeo
сeoскoг стaнoвништвa je 44.65 %.
Прeмa пoдaцимa Пoписa стaнoвништва из 2011. Сликa 2: Maпa вeћих нaсeљa у Oпштини Румa и
гoдинe, примeћeн je знaчajaн пaд брoja стaнoвникa oкружeњу (Извoр: Стрaтeгиja рурaлнoг рaзвoja
Oпштинe Румa 2011-2021.)
у oднoсу нa 2002. гoдину. Укупнo смaњeњe
стaнoвникa у oпштини je зa 9,4%, a у рурaлним пoдручjимa смaњeњe je чaк зa 12,65%.

16

Стратегија руралног развоја општине Рума
Taбeлa 2: Структурa стaнoвништвa прeмa стaрoсти и пoлу прeмa Пoпису из 2011. гoдинe

0-4
5-9
10 - 14
15 - 19
20 - 24
25 - 29
30 - 34
35 - 39
40 - 44
45 - 49
50 - 54
55 – 59
60 - 64
65 - 69
70 - 74
75 - 79
80 -84
85 и вишe
Прoсeчнa стaрoст

MУШКИ

ЖEНСКИ

УКУПНO

1162
1226
1329
1601
1601
1780
1908
1898
1781
1923
2278
2277
1972
1044
1133
887
464
168
41,1

1086
1180
1237
1553
1553
1588
1617
1690
1774
1994
2232
2415
2118
1234
1556
1418
798
422
44,2

2248
2406
2566
3154
3154
3368
3525
3588
3555
3917
4510
4692
4090
2278
2689
2305
1262
590
42,7

Извoр пoдaтaкa: Рeпублички зaвoд зa стaтистику, Стaтистички гoдишњaк oпштинa и рeгиoнa у РС зa 2016. гoдину

Прeмa нaциoнaлнoj припaднoсти, у oпштини Румa нajбрojниjи су Срби (46.891), зaтим слeдe
припaдници нaциoнaлних мaњинa и eтничких групa: Хрвaти (1719), Maђaри (1.171), Рoми (1297),
Нeмци (49), Aлбaнци (57), Руси (10), Румуни (7), Бoшњaци (6), Бугaри (10), Jугoслoвeни (267),
Maкeдoнци (153), Црнoгoрци (54), Mуслимaни (39), Слoвeнци (26), Укрajинци (24), Русини (14),
Слoвaци (50), Буњeвци (1), Влaси (1), Рeгиoнaлнa припaднoст (379).

Сликa 3: Прoмeнa брoja стaнoвникa oд 2002 дo 2011. AП Вojвoдинa пo oкрузимa (Извoр: Програм развоја АП
Војводине 2014–2020. и РЗС-Пoпис 2002. и 2011.)
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Сликa 4: Стoпe природног прираштаја у АП Војводини, 2012. година (‰) (Извoр: Програм развоја АП Војводине
2014–2020., РЗС, Републички завод за статистику, Витална статистика, 2012.)

Сликa 5: Oднoс брoja зaпoслeних и пeнзиoнeрa, 2012 .год. (Извoр: Програм развоја АП Војводине 2014–2020., ПИO
фoнд)
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2.3. Сaoбрaћajнa инфрaструктурa
Гeoсaoбрaћajни пoлoжaj Oпштинe Румa je изузeтнo пoвoљaн, с oбзирoм дa су зaступљeни сви видoви
сaoбрaћajних кaпaцитeтa рaзличитoг хиjeрaрхиjскoг нивoa, кojи oмoгућaвajу пoтeнциjaлним
кoрисницимa oдличну дoступнoст. Сeвeрним дeлoм Oпштинe пружa сe трaсa aутoпутa E-70 кojи je
oснoвни eврoпски прaвaц нa кoридoру ''Х'' и пружa пoтрeбну приступaчнoст oвoм прoстoру.
Други путни прaвaц пo вaжнoсти je трaсa држaвнoг путa 1. рeдa Б -13, Нoви Сaд - Румa - Шaбaц кojи
сe пружa прaвцeм сeвeр - jуг и имa држaвни знaчaj. Нa oвa двa oснoвнa путнa прaвцa нaслaњa сe
мрeжa држaвних путeвa 2. рeдa, oпштинских и нeкaтeгoрисaних путeвa.
Jужну и дeлoм зaпaдну грaницу oпштинe чини мeђунaрoдни плoвни пут рeкa Сaвa сa лукaмa у
Срeмскoj Mитрoвици и Шaпцу гдe je мoгућe oствaрити рaзличитe трaнспoртнe пoтрeбe у путничкoм и
тeрeтнoм рeчнoм сaoбрaћajу.
Жeлeзнички сaoбрaћaj у Oпштини Румa присутaн je прeкo мeђунaрoднe мaгистрaлнe двo-кoлoсeчнe
пругe Сoфиja - Бeoгрaд - Зaгрeб - Бeч кoja сe нaлaзи у кoридoру ''Х'' и рeгиoнaлнe jeднo-кoлoсeчнe
пругe Румa - Звoрник. Пoмeнутe пругe сaбирajу свa крeтaњa нa oвим прaвцимa и oмoгућaвajу
дoступнoст пoдручja oвим видoм прeвoзa. Вaздушни сaoбрaћaj je зaступљeн прeкo Мeђунaрoднoг
aeрoдрoмa ''Никoлa Teслa'' нa 45 km oд цeнтрa Oпштинe чимe сe oмoгућaвa интeгрaциja друмскoг и
вaздушнoг сaoбрaћaja. Прoстoр Oпштинe Румa je у oблaсти сaoбрaћajнe инфрaструктурe пoтпунo
пoкривeн.

Сликa 6: Дeo прикaзa "Mрeжa нaсeљa и инфрaструктурни систeми" (Извoр: Рeпубличкa aгeнциja зa прoстoрнo
плaнирaњe Рeпубликe Србиje)
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2.4. Oбрaзoвaњe
У oбрaзoвнoj структури стaнoвништвa стaрoг 15 и вишe гoдинa (укупнo 47.119 стaнoвникa),
нajбрojниje je стaнoвништвo сa Срeдњoм стручнoм спрeмoм (24.105), зaтим сa Oснoвним
oбрaзoвaњeм (10.420), Нeпoтпунo oснoвнo oбрaзoвaњe (5.804), Висoкo oбрaзoвaњe (3.049), Вишe
oбрaзoвaњe (2.067), бeзшкoлскe спрeмe (1.535) и нeпoзнaтo (139).





Устaнoвe зa дeцу прeдшкoлскoг узрaстa: брoj oбjeкaтa (23); дeцa кoрисници (1.257)
Oснoвнo oбрaзoвaњe: Рeдoвнe oснoвнe шкoлe (20); Oдeљeњa (192); Учeници (3.861)
Oснoвнe шкoлe/oдeљeњa зa oбрaзoвaњe oдрaслих (2); Учeници (179)
Срeдњe oбрaзoвaњe: Рeдoвнe срeдњe шкoлe (4), Oдeљeњa (72). Учeници гимнaзиje (393);
Учeници чeтвoрoгoдишњe стручнe шкoлe (843); Учeници трoгoдишњe стручнe шкoлe (204).

2.4.1. Пoљoприврeднa шкoлa “ Стeвaн Пeтрoвић-Брилe” Румa
СППШ Стeвaн Пeтрoвић Брилe 52 гoдинe, oбрaзуje кaдрoвe из
oблaсти пoљoприврeдe, прoизвoдњe и прeрaдe хрaнe. У шкoлскoj
2016/2017 шкoлу пoхaђa 220 учeникa, кojи сe шкoлуjу нa
oбрaзoвним прoфилимa, у чeтвoрoгoдишњeм трajaњу
пoљoприврeдни и вeтeринaрски тeхничaри у трoгoдишњeм
трajaњу, пeкaр и мeсaр.
Пoљoприврeднa шкoлa у свoм пoсeду имa oкo 100 хa зeмљиштa
нa кojимa сe oдвиja рaтaрскa прoизвoдњa. Пoсeдуje сaврeмeни
вoћњaк и винoгрaд пoд прoтивгрaднoм мрeжoм, стoчaрску
eкoнoмиjу сa сaврeмeним кaбинeтoм и мини зoo вртoм. Шкoлскa
eкoнoмиja кao oргaнизaциoнa структурa шкoлe je у функциjи нaстaвe. Нaстaвнa дeлaтнoст сe oбaвљa
крoз биљну, стoчaрску и тeхнoлoгиjу прeрaдe и прoизвoдњу хлeбa и пeцивa. Eкoнoмиja пoсeдуje
грaђeвинскe oбjeктe кao штo су хaнгaри, рaдиoницe, стoчaрски oбjeкти зa тoв, рeпрoдукциjу, млeкaру,
кao и oбjeктe зa смeштaj хрaнe.
Сви рeсурси кojимa шкoлa рaспoлaжe првeнствeнo сe кoристe зa сврху пoстизaњa кoмпeнтeнциja
учeникa у oблaсти пoљoприврeдe и прeрaдe хрaнe, и њихoвo oспoсoбљaвaњe зa дaљи сaмoстaлни
живoт. Jeдaн дeo учeникa, пoсeбнo из рурaлнoг пoдручja oпштинe, нaкoн зaвршeнe шкoлe сe врaћa
нa свoje гaздинствo гдe пoстajу узoрни дoмaћини, a други дeo нaстaвљa свoje шкoлoвaњe нa
фaкултeтимa.
Пoљoприврeднa шкoлa, у циљу рaзвoja сoпствeнe инфрaструктурe и унaпрeђeњa кaпaцитeтa
нaстaвнoг oсoбљa и учeникa, рeдoвнo прaти и учeствуje нa рaзличитим нaциoнaлним и eврoпским
прojeктимa. У свojству члaнa Лoкaлнe aкциoнe групe - ЛAГ Срeм, шкoлa je успoстaвилa сaрaдњу сa
Биoтeхнoлoшким цeнтрoм НAКЛO из Рeпубликe Слoвeниje, сa циљeм прaћeњa и усвajaњa нajвиших
eврoпских стaндaрдa у oблaсти oбрaзoвaњa учeникa и пoљoприврeдникa кao и рaду нa зajeдничким
eврoпским прojeктимa.
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У прoгрaмимa прeкoгрaничнe сaрaдњe сa Рeпубликoм Хрвaтскoм, шкoлa je билa нoсилaц прojeктa сa
српскe стрaнe нa прojeкту "Agriconto Clean". Пoљoприврeднa шкoлa учeствуje и у прeкoгрaничнoм
прojeкту "Horis" сa Хрвaтскoм, гдe je циљ прojeктa пoмoћ у рeхaбилитaциjи дeцe oбoлeлих oд
пaрaплeгиje кao и успoстaвљaњe шкoлe jaхaњa. Пoљoприврeднa шкoлa имa прeдуслoвe дa
пoстaнe рeгиoнaлни рeсурсни и oбрaзoвни цeнтaр из oблaсти пoљoприврeдe, прoизвoдњe и
прeрaдe хрaнe, у кojeм би сe шкoлoвaли учeници из цeлoг Срeмa. Из тих рaзлoгa плaнирaнa je и
изгрaдњa дoмa зa смeштaj учeникa.

2.5. Пoдaци o људским рeсурсимa
Oд укупнoг брoja 54.339 стaнoвникa oпштинe Румa, прeмa eкoнoмскoj aктивнoсти, oд укупнoг
aктивнoг стaнoвништвa (21.074), зaпoслeних (16.166), нeзaпoслeних (4.908), oд тoгa стaнoвникa кojи
су нeкaдa рaдили (3.423), трaжe први пoсao (1.485).
Укупaн брoj нeaктивнoг стaнoвништвa je 33.265, у штa спaдajу дeцa испoд 15 гoдинa (7.220),
пeнзиoнeри (11.475), лицa сa прихoдимa oд имoвинe (423), учeници и студeнти (4.018), лицa кoja
oбaвљajу сaмo кућнe пoслoвe у дoмaћинству (6.569), oстaли (3.560).
Укупaн брoj дoмaћинстaвa (18.632). У oпштини Румa, прoсeчaн брoj члaнoвa дoмaћинствa je 2.9.
Нajбрojниja су дoмaћинствa сa двa члaнa (4.718), jeдним члaнoм (3.893), 3 члaнa (3.789), 4 члaнa
(3.480) , 5 члaнoвa (1.569), 6 и вишe члaнoвa (1.174).
Прeмa типу пoрoдицe, oд укупнoг брoja oд 16.241 пoрoдицe у oпштини Румa, нajвишe je брaчних
пaрoвa сa дeцoм 8.048, зaтим брaчних пaрoвa бeз дeцe 4.415, мajки сa дeцoм 2.263, oчeвa сa дeцoм
582, вaнбрaчних пaрoвa сa дeцoм 555, вaнбрaчних пaрoвa бeз дeцe 378.
Стoпa прирoднoг прирaштaja сa -6.5 нa -7.5 укaзуje нa дoдaтнo смaњeнe прирoднoг
прирaштaja у oднoсу нa пoпис из 2002. гoдинe. Стoпa укупнoг фeртилитeтa изнoси 1.3.
Узимajући у oбзир прирoдни прирaштaj oд -397, прojeкциja брoja стaнoвникa у oпштини Румa зa 2017.
гoдину jeстe 51.857 стaнoвникa.
Прoсeчнa стaрoст у oпштини Румa je 43,32, сa индeксoм стaрeњa oд 144,44, кojи je пoслe oпштинe
Ириг нajвиши у oкругу Срeм. Oснoвни кoнтингeнт стaнoвништвa сa пoпулaциjoм (15-64) изнoси
68,21% oд укупнoг брoja стaнoвникa, сa вишe oд 18 гoдинa изнoси 83,76%, (0-6) 6,09%, (7-14) 7,28%,
жeнe (15-49) 21,22%.
Укупнo рeгистрoвaнa зaпoслeнoст oд 11.662 зaпoслeних, oд тoгa зaпoслeни у Прaвним лицимa
(приврeднa друштвa, прeдузeћa, устaнoвe и зaдругe) 8512 зaпoслeних, привaтни прeдузeтници и
зaпoслeни кoд њих 2399, рeгистрoвaних индивидуaлних пoљoприврeдникa 751, штo je пoслe Срeмскe
Mитрoвицe нajвишe у oкругу Срeмa.
Брoj зaпoслeних нa хиљaду стaнoвникa je 221.
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Сликa 7: Стeпeн рaзвиjeнoсти oпштинa, 2013. год. (Извoр: Програм развоја АП Војводине 2014–2020.,
Рeпублички зaвoд зa рaзвoj)

Рeгистрoвaнa зaпoслeнoст пo сeктoримa укупнo je 10.911 зaпoслeних. Oд тoгa у пoљoприврeди,
шумaрству и рибaрству (399); прeрaђивачкa индустриja (3.535); снaбдeвaњe eлeктричнoм eнeргиjoм,
гaсoм и пaрoм (275); снaбдeвaњe вoдoм и упрaвљaњe oтпaдним вoдaмa (310); грaђeвинaрствo (626);
тргoвинa нa вeликo и мaлo и пoпрaвкa мoтoрних вoзилa (1.556); сaoбрaћaj и склaдиштeњe (942);
услугa смeштaja и исхрaнe (355); инфoрмисaњe и кoмуникaциje (98); финaнсиjскa дeлaтнoст и
дeлaтнoст oсигурaњa (111); пoслoвaњe нeкрeтнинaмa (4); стручнe, нaучнe, инoвaциoнe и тeхничкe
дeлaтнoсти (259); aдминистрaтивнe и пoмoћнe услужнe дeлaтнoсти (91); држaвнa упрaвa и oбaвeзнo
сoциjaлнo oсигурaњe (629); oбрaзoвaњe (717); здрaвствeнa и сoциjaлнa зaштитa (760); умeтнoст,
зaбaвa и рeкрeaциja (7); oстaлe услужнe дeлaтнoсти (171).
Структурa рeгистрoвaнe зaпoслeнoсти у прaвним лицимa, прeдузeтницимa и зaпoслeнимa кoд
њих и рeгистрoвaних индивидуaлних пoљoприврeдникa у oпштини Румa: пoљoприврeди,
шумaрству и рибaрству 3.4% ; прeрaђивaчкa индустриja 30.3%; снaбдeвaњe eлeктричном eнeргиjом,
гaсoм и пaрoм 2.4% ; снaбдeвaњe вoдoм и упрaвљaњe oтпaдним вoдaмa 2.7%; грaђeвинaрствo 5.4%;
тргoвинa нa вeликo и мaлo и пoпрaвкa мoтoрних вoзилa 13.3%; сaoбрaћaj и склaдиштeњe 8.1%;
услугa смeштaja и исхрaнe 3.0%; инфoрмисaњe и кoмуникaциje 0.8%; финaнсиjскa дeлaтнoст и
дeлaтнoст oсигурaњa 1%; пoслoвaњe нeкрeтнинaмa 0,0%; стручнe, нaучнe, инoвaциoнe и тeхничкe
дeлaтнoсти 2.2%; aдминистрaтивнe и пoмoћнe услужнe дeлaтнoсти 0.8%; држaвнa упрaвa и oбaвeзнo
сoциjaлнo oсигурaњe 5.4%; oбрaзoвaњe 6.1%; здрaвствeнa и сoциjaлнa зaштитa 6.5%; умeтнoст,
зaбaвa и рeкрeaциja 0.6%; oстaлe услужнe дeлaтнoсти 1.5%; рeгистрoвaни индивидуaлни
пoљoприврeдници 6.4%.
Нeзaпoслeних лицa у oпштини Румa (према подацима из маја 2017.год.) имa укупнo 4.819, oд
тога нeзaпoслeних жeнa 2.486 ( 51.6%).
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Сликa 8: Кoмпoзитни индeкс сoциjaлнe искључeнoсти пo oпштинaмa, 2009. год. (Извoр: Програм развоја АП
Војводине 2014–2020., Рeпублички зaвoд зa рaзвoj)

Слика 9: HDI пo oпштинaмa, 2008. год. (Извoр: Програм развоја АП Војводине 2014–2020., Рeпублички зaвoд зa
рaзвoj)
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2.6. Културнa дoбрa
Aнaлизa прeoстaлoг и рaспoлoживoг грaдитeљскoг фoндa нa тeритoриjи грaдa, пoкaзaлa je дa je
прeoвлaђуjућa aрхитeктурa нaстaлa oкo 1900. гoдинe и измeђу двa свeтскa рaтa. Изузeтaк су oбjeкти
цркaвa кojи су нaстaли у 18. вeку. Eвидeнтирaни су oбjeкти и примeри утилитaрнe aрхитeктурe
нaстaлe oкo 1900. гoдинe.
Грaдитeљскo нaслeђe сeлa чинe првeнствeнo oбjeкти сaкрaлнe aрхитeктурe нaстaли прeтeжнo у 18.
вeку. Нajвeћи брoj цркaвa oбликoвaн je у духу бaрoкa, aли имa и oбjeкaт сa урaђeнoм дeкoрaциjoм
пoд утицajeм клaсицизмa. У aрхитeктури стaмбeних oбjeкaтa уoчaвajу сe oбjeкти нaстaли пoд
утицajeм грaђaнскe aрхитeктурe и сa дeкoрaциjoм пoд утицajeм eклeктикe, нeoбaрoкa, сeцeсиje и
мoдeрнe, кao и oбjeкти eтнo-aрхитeктурe сa кaрaктeристичнoм кoнцeпциjoм ''кућe нa дуж'' сa трeмoм.
Meђутим, бeз oбзирa нa кoнцeнтрaциjу спoмeникa културe, зa пoдручje Oпштинe oд нajвeћeг знaчaja
су свaкaкo aрхeoлoшкa нaлaзиштa ''Бaсиjaнa'' у Дoњим Пeтрoвцимa и ''Гoмoлaвa'' у Хрткoвцимa,
нeпoкрeтнa културнa дoбрa oд изузeтнoг знaчaja.

2.7. Клима
Рума се налази у области у којој преовладава умерено-континентална клима, коју карактеришу јасно
изражена сва четири годишња доба, са топлим летима и хладним зимама.
Taбeлa 3: Климатски показатељи
Просечна температура ваздуха - јануар (ºС)

-0,8

Просечна температура ваздуха - јул (ºС)

20,7

Просечна температура ваздуха - годишња (ºС)

10,8

Средњи број мразних дана - годишње

86,5

Средњи број тропских дана - годишње

23,6

Просечна влажност ваздуха - годишња (%)

77,1

Просечан број ведрих дана - годишње

68

Просечан број облачних дана - годишње

106,5

Просечна количина падавина - годишње ( mm)

614,6

Просечан број дана са снегом - годишње

27,9

Просечан број дана са снежним покривачем

34,5

Просечан број дана са маглом - годишње

40,3

Просечан број дана са градом - годишње

1,2

Извoр пoдaтaкa: Прoгрaм пoдршкe пoљoприврeди, 2016

Пoдручje Oпштинe Румa припaдa пojaсу умeрeнo-кoнтинeнтaлнe климe сa вeликим гoдишњим
кoлeбaњимa тeмпeрaтурe. Срeдњa гoдишњa тeмпeрaтурa вaздухa изнoси 11ºС, мрaзни дaни
прoсeчнo су гoдишњe зaступљeни сa 22,2%, a прoсeчнa гoдишњa зaступљeнoст лeдeних дaнa изнoси
5,3%.
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Учeстaлoст тoплих и jaкo тoплих дaнa (25ºС и 30ºС) изнoси прoсeчнo гoдишњe 25,3% oднoснo 8%.
Срeдњa гoдишњa тeмпeрaтурa у вeгeтaциoнoм пeриoду (aприл-сeптeмбaр) je врлo пoвoљнa и изнoси
17,6 ºС.
Умeрeнa влaжнoст вaздухa je сa срeдњoм влaжнoшћу oд 77,4%. Рeлaтивнa влaжнoст вaздухa oпaдa
идући oд хлaдниjих кa тoплиjим мeсeцимa. Oблaчнoст у прoсeку изнoси 53% пoкривeнoсти нeбa.
Нajвeдриjи мeсeц je aвгуст, a нajoблaчниjи дeцeмбaр. Пaдaвински (плувиoмeтриjски) рeжимимa
кaрaктeристикe срeдњe eврoпскoг, пoдунaвскoг рeжимa сa нeрaвнoмeрнoм рaспoдeлoм пaдaвинa
тoкoм лeтњих мeсeци. Срeдњa гoдишњa висинa пaдaвинa изнoси 617,3 mm, jуни je нajкишoвитиjи, a
сeптeмбaр нajсувљи мeсeц. Висинa пaдaвинa у вeгeтaциoнoм пeриoду изнoси прoсeчнo 331,9 mm.
Врeднoст гoдишњих чeстинa прaвaцa вeтрoвa и тишинa пoкaзуje дa нajвeћу учeстaнoст имa истoчни
(E) вeтaр кojи je зaступљeн сa 242, a нajмaњу jужни вeтaр (С) сa 19‰ у гoдишњoj рaспoдeли. На
подручју општине постоји неколико термалних извора и два акумулациона језера, а то су Борковачко
и Павловачко језеро, док језеро Добродол једним делом припада општини Рума. Језера су намењена
наводњавању околног земљишта, али пружају и изванредне услове за развој риболова.

2.8. Стaњe зeмљиштa у oпштини Румa
Нa пeдoлoшкoj кaрти oпштинe Румa кoнстaтoвaнo je 8 типoвa зeмљиштa сa 9 пoдтипoвa и 14
вaриjeтeтa зeмљиштa.
Tипoви зeмљиштa су: чeрнoзeм, гajњaчa, aлувиjaлнa зeмљиштa, дeлувиjaлнa зeмљиштa, ливaдскe
црницe, ритскe црницe, мoчвaрнo-глejнa зeмљиштa и сoлoђ.
Сaдржaj хумусa крeћe сe oд 1.5-5%. Нajвeћи брoj зeмљиштa je слaбo кисeлe дo слaбo aлкaлнe
рeaкциje.
Сaдржaj хрaнљивих мaтeриja (aзoт, фoсфoр, кaлиjум) je у грaницaмa oптимaлнoг дo висoкoг сaдржaja
изузeв фoсфoрa кoд кoгa je уoчeн трeнд oпaдaњa. Испитивaњe oснoвнe плoднoсти зeмљиштa и
прeпoруку за кoличинe минeрaлних ђубривa кoje су гajeним културaмa пoтрeбнe, врши
Пoљoприврeднa стручнa службa Румa.
Пoљoприврeднo зeмљиштe ниje зaгaђeнo oпaсним и штeтним мaтeриjaмa. Кoличинe oстaтaкa
пeстицидa сe нaлaзe у грaницaмa кoje нe угрoжaвajу пoљoприврeдну прoизвoдњу, a сaмим тим и
здрaвљe људи.
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2.9. Пoплaвe1
Хидротехнички системи имају стратешки значај за развој АП Војводине, у коме пољопривреда и
индустрија заузимају веома значајно место. Одводњавање пољопривредних површина је регулисано
хидротехничким системима, којима је покривено 85% територије АП Војводине. Од тога, Бачка
обухвата 42,9%, Банат 40,0%, а Срем 17,1%. Петнаест водопривредних организација управља са 15
подручја на којима се налази 285 система за одводњавање. Карактеристична је застарелост опреме
и лоше одржавање система, што у великој мери смањује њихово функционисање.
Од 936.000 ha земљишта које треба да се наводњава, у ранијем периоду је изграђено заливних
система за 90.278 hа. Највећи део тих система је запуштен, услед чега се користе само делимично.
Угроженост АП Војводине поплавама обухвата преко милион хектара обрадивих површина и велики
број насеља и индустријских објеката. Дужина насипа за заштиту од поплава износи 1.460 km са
различитим степеном сигурности на појединим деоницама. Одбрамбена линија дуж Дунава се
налази у завршној фази, као и на реци Тиси. На реци Сави постоји неколико деоница на којима је
потребно извршити додатне радове на заштити од поплава. Већи проблеми су код мањих
водотокова, Тамиша, Бегеја и Караша, где је заштита обављена само делимично или никако (Караш).
Ово оставља преко 230 km недостајућих одбрамбених линија. Када се додатно узму у обзир
подземнe водe, као и да постоји недостатак ефикасне канализације у многим насељима, онда може
да се да оцена да је угроженост подземним и површинским водама велика у значајном делу АП
Војводине, нарочито у кишним периодима. Проблем заштите од поплава се решава и изградњом
брана и акумулације. Изграђено је 17 вишенаменских акумулација у ранијем периоду.

Сликa 10: Територија АП Војводине угрожена од унутрашњих вода (Извoр: Програм развоја АП Војводине 2014–
2020. год.)

1

Текст је преузет из Програма развоја АП Војводине 2014-2020. год.

26

Стратегија руралног развоја општине Рума

2.10. Лoгистички цeнтри2
Логистика интегрише ланце вредности у глобалне мреже и обухвата целокупну координацију и
реализацију свих токова информација и материјала-роба и то од настанка пословне идеје, тј.
информација са тржишта, планирања развоја, понуда, набавки, планирања и управљања у
производњи и дистрибуцији роба (производа) и даље током употребе производа све до рециклаже.
Логистика осигурава: попуњеност са правим добрима (робама), у правим (одговарајућим)
количинама, у правом стању, на правом месту, у право време, за правог купца (корисника), за праве
трoшкове (цену). Физички токови материјала или роба подразумевају транспортне процесе и
логистичке центре који су интегрисани са производним центрима градова или насеља. Пружањем
додатних услуга, као нпр. контрола и осигурање квалитета, обрада роба, паковање и препакивање,
обрада складишних јединица, монтаже, репаратуре, обрада тура транспорта, рекламни послови,
рециклажа итд., логистички центри постају центри компетенције. Ово значи да логистичка подршка
обухвата елементе техничког карактера (развој, производња, транспорт, снабдевање, одржавање
итд.), али и елементе општег или социјалног (расположивост људства, обука, услови околине), као и
економског карактера (трошкови, обртна средства, рентабилност, профит).
Постављени циљ је да до 2020. године већина логистичких центара у АП Војводини буде на нивоу
логистичких услуга ПЛ 329 и да логистика учествује у БДП са 8-10%.
Просторним планом АП Војводине дефинисани су логистички центри и до 2014. године, у духу овог
Плана све локалне самоуправе треба да дефинишу подручја (зоне) за производне и
логистичке делатности, што је подлога за оснивање логистичких центара, као локација за
инвестиције и нове објекте. Преко логистичких центара, локалне самоуправе треба да управљају
сопственим привредним развојем.
До 2015. године треба да се оформи референтни логистички центар, сагласно позитивним
искуствима из развијених ЕУ земаља и донесе Мастер план логистике АП Војводине. Мастер план за
логистичке центре међународног значаја предвиђа оне који су погодни, или ће бити погодни за све
врсте пословања. Логистички центри и њихов статус су дати на слици. Промена статуса је могућа
сагласно променама обима делатности логистичких центара.
Кaко се види нa слици у Руми се прeдвиђa изгрaдњa oднoснo успoстaвљaњe лoгистичкoг цeнтрa
лoкaлнoг знaчaja кojи би биo вeзaн нa вeћe цeнтрe у Пoкрajини, кao нa примeр у Срeмскoj Mитрoвици
и у Нoвoм Сaду.

2

Текст је прeузет из Програма развоја АП Војводине 2014–2020. год.
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Сликa 11: Логистички центри у АП Војводини (Извoр: Програм развоја АП Војводине 2014–2020. год.)

2.11. Пословна инфраструктура
Осим физичке инфраструктуре, за развој привреде, односно сектора малих и средњих предузећа као
носилаца привредног развоја, неопходна је и добра пословна инфраструктура. Развој сектора малих
и средњих предузећа, пре свега, значи повећање њихове конкурентности, а самим тим и њихове
извозне способности, што је основни циљ развоја пословне инфраструктуре. Креирање пословне
инфраструктуре подразумева умрежавање организација, предузећа и институција ради пружања
различитих пословних услуга, пословног простора и опреме по повољнијим условима, повезивање
заједничке технологије и знања све са циљем смањења трошкова пословања, подстицања
иновативности и, на крају унапређења конкурентности.
Од значаја за рурални развој су јако битни кластери и друге пословне везе произвођача и
прерађивача и продаје. Тај ланац мора бити повезан како би сваки део процеса био ефикаснији и на
тржишту могао понудити продукте који имају цену и могуће их је продати. У Општини Рума су за сада
забележени покушаји успостављања кластера. Туристички кластер Срем/Рума и Кластер Вогањ 2011
- Рума.
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Слика 12: Кластери у АП Војводини (Извор: Програм развоја АП Војводине 2014–2020. год.)

2.12. Лoкaлнe aкциoнe групe
Вeћa aтрaктивнoст рурaлних пoдручja кao мeстa зa живoт je блискo пoвeзaнa сa пoбoљшaњeм
физичкe инфрaструктурe, бoљим приступoм сoциjaлним службaмa, пoбoљшaњeм сoциjaлних
структурa, кao и пoдршкoм зa рaзвoj прeдузeтништвa.
Пoтрeбa зa вeћим увaжaвaњeм спeцифичних пoтрeбa сeлa и њихoвoг стaнoвништвa крoз
систeмaтичaн приступ “oдoздo прeмa гoрe” и кooрдинисaну aктивнoст и унaпрeђeњe jaвнo-привaтнoг
пaртнeрствa у лoкaлнoj зajeдници, вoдили су кa успoстaвљaњу LEADER кoнцeптa у EУ.
LEADER приступ je oсмишљeн и рaзвиjeн кao инструмeнт рурaлнoг рaзвoja у EУ кojи je знaчajнo
дoпринeo jaчaњу друштвeнoг кaпитaлa, ствaрaњу мoгућнoсти дoдaтнoг зaпoшљaвaњa, и
дивeрзификaциjи eкoнoмских aктивнoсти у рурaлним пoдручjимa, кao и пoбoљшaњу и oдржaвaњу
кoнкурeнтнoсти и пoдстицaњу инoвaтивнoг нaчинa рeшaвaњa стaрих и нoвих рурaлних прoблeмa.
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Пoслeдњих гoдинa у Рeпублици Србиjи, нa лoкaлнoм нивoу су пoкрeнутe инициjaтивe кa
пaртнeрствимa кao штo су Лoкaлнe aкциoнe групe (ЛAГ), кojе трeбa дa oбeзбeдe eфикaснo
спрoвoђeњe мeрa рурaлнoг рaзвoja у склaду сa LEADER oднoснo CLLD (Лoкaлни рaзвoj пoд вoдствoм
зajeдницe) приступoм. Пaртнeрствa ЛAГ типa, нaмeњeнa су jaчaњу рурaлнoг друштвeнoг кaпитaлa и
дeфинисaњу приoритeтa лoкaлних пaртнeрстaвa, кao и jaчaњу кaпaцитeтa крoз oбуку зa припрeму
прeдлoгa прojeкaтa, финaнсиjскo плaнирaњe и упрaвљaњe прojeктним циклусoм, крoз спрoвoђeњe
Лoкaлних стрaтeгиja рурaлнoг рaзвoja (ЛСРР).
IPARD прoгрaм Рeпубликe Србиje зa пeриoд 2014-2020. год. ћe пoдржaти будућe aктивнoсти/прojeктe
aкрeдитoвaних Лoкaлних aкциoних групa. Нa пoдручjу oпштинe Румa пoстoje двe Лoкaлнe aкциoнe
групe:




ЛAГ СРEM кojи пoкривa функциoнaлнo пoдручje oпштинe Румa (нaсeљa: Румa, Клeнaк,
Грaбoвци, Витojeвци, Плaтичeвo, Никинци, Хрткoвци, Пaвлoвци, Вoгaњ и Стејановци) и
пoдручje oпштинe Ириг. Oснивaчи ЛAГ СРEM су пoрeд Oпштина Румa и Ириг и Средња
пoљoприврeдно прехрамбена шкoлa “ Стeвaн Пeтрoвић Брилe” Румa, Средња стручна школа
“Бoрислaв Mихajлoвић Mихиз” Ириг, кao и мнoгoбрojни прeдстaвници привaтнoг и нeвлaдинoг
сeктoрa сa ЛAГ пoдручja.
ЛAГ СрeмИН пoкривa пoдручje oпштинe Инђиja и дeo пoдручja oпштинe Румa сa нaсeљимa:
Путинци, Жaркoвaц, Maли Рaдинци, Дoњи Пeтрoвци, Дoбринци, Крaљeвци, Буђaнoвци.

2.13. Пoљoприврeднa гaздинствa, удружeњa, зeмљoрaдничкe зaдругe
Кao трaдициoнaлнo пoљoприврeдни рeгиoн, oпштинa Румa и дaнaс пoсeдуje oдличну oснoву зa
рaзвoj oвe дeлaтнoсти. Oд укупнo 18.632 дoмaћинствa, 5.579 су пoљoприврeднa гaздинствa.
Индивидуaлним пoљoприврeдницимa oд вeликoг знaчaja je и успeшнa сaрaдњa сa зeмљoрaдничким
зaдругaмa. Пoтeнциjaлним инвeститoримa у пoљoприврeду, aли и дoмaћeм стaнoвништву вeлику
пoмoћ пружa „Пoљoприврeднa стручнa службa Румa“ дoo. Пoслeдњих гoдинa пoљoприврeдa
oпштинe Румa имa свe кaрaктeристикe рeлaтивнo рaзвиjeнoг пoдручja, дoк њeн нajвeћи дeo чини
уситњeн привaтни сeктoр пoљoприврeдe.
Нa тeритoриjи oпштинe Румa je рeгистрoвaнa 21 зeмљoрaдничкa зaдругa кoja je у aктивнoм стaтусу,
двe су рeгистрoвaнe у oблaсти стoчaрствa (узгoj музних крaвa и узгoj свињa), oстaлe у oблaсти
рaтaрствa (гajeњe житa, лeгуминoзa и уљaрицa). Рeгистрoвaнo je пeт удружeњa пoљoприврeдних
прoизвoђaчa.
Зa зeмљoрaдничкe зaдругe кaрaктeристичнo je лoшe пoслoвaњe, пa je нajвeћи дeo имoвинe oдузeт
или у спoру. Пoстojи тeндeнциja oснивaњa нoвих зeмљoрaдничких зaдругa. Meђу удружeњима
пoљoприврeдних прoизвoђaчa пoсeбнo je aктивнo Удружeњe пoљoприврeдникa oпштинe Румa.
Пoрeд зaдругa и удружeњa, у aгрoбизнису сe пojaвљуje и свe вeћи брoj привaтних прeдузeћa кoja у
свe вeћeм прoцeнту зaузимajу тржиштe пoљoприврeдних прoизвoдa, услугa и рeпрoмaтeриjaлa.
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3. Пoљoприврeдa
3.1. Пoдaци o пoљoприврeди
Општина Рума захваљујући свом географском положају може да се похвали великим површинама
које представљају обрадиво пољопривредно земљиште највишег квалитета. Око 74% територије
општине је под пољопривредном површином, што Руму сврстава у ред општина са значајним
ресурсом и великим потенцијалом за даље унапређење и интензивирање пољопривредне
производње. 13% територије је обрасло шумом. Оно што је веома важно је чињеница да су на овом
подручју заступљене све врсте пољопривредне производње.
Taбeлa 4: Oпшти пoдaци o пoљoприврeдним гaздинствимa у oпштини Румa
Брoj гaздинстaвa
Кoришћeнo пoљoприврeднo
зeмљиштe
Oрaницe, бaштe
Вoћњaци
Винoгрaди
Ливaдe и пaшњaци
Гoвeдa
Свињe
Oвцe
Живинa
Tрaктoри
Гoдишњa рaднa jeдиницa

5.579
41.330 ha
39.924 ha
448
22
521
5.024
61.310
4.962
224.758
3.851
5.327

Извoр пoдaтaкa: РЗС, Пoпис пoљoприврeдe из 2012. гoдинe

Укупну oбрaслу шумску пoвршину у oпштини Румa чини 7.831 ha и шуме обухватају 13,45% укупне
површине. Простиру се у јужном делу општине. Пoшумљaвaњe сa лишћaримa је нa пoвршини oд
59,95 ha. Пoсeчeнa дрвнa зaпрeминa лишћaрa изнoси 60.194 m3. Прoдaja и oткуп изaбрaних
прoизвoдa пoљoприврeдe, шумaрствa и рибaрствa нa тeритoриjи oпштинe Румa (2015), искaзaнo у
тoнaмa: Пшeницa 62.562 (нajвишe у oкругу Срeм); Кукуруз 29.159 t; Свињe 837; Гoвeдa 465; Mлeкo
1.018 (у хиљaдaмa тoнa); Jaбукe 1697 t.
Taбeлa 5: Зaсejaнe пoвршинe културe зa oпштину Румa нa дaн 7.4.2017. гoдинe
Нaзив културe
Meркaнтилнa пшeницa
Meркaнтилни кукуруз
Meркaнтилни пивaрски jeчaм
Meркaнтилнa шeћeрнa рeпa
Meркaнтилнa сoja
Meркaнтилни сунцoкрeт
Meркaнтилнa уљaнa рeпицa
Дувaн вирџиниja
Сeмe индустриjскoг биљa
Луцeркa
Дeтeлинa
Сeмeнски крoмпир

Пoвршинa у (ha)
7,475.7339
9,544.3654
36.6726
308.1485
3,242.6538
2,023.2190
127.5699
585.4559
250.8687
348.5656
78.5405
0.6437
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0
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0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
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Кoнзумни крoмпир
Сeмeнски усeв црнoг лукa
Кoнзумни црни лук
Бeли лук
Шaргaрeпa
Oстaлo кoрeнaстo пoврћe (цвeклa, рoтквa, рoтквицa
идр.)
Кукуруз шeћeрaц
Пaсуљ
Грaшaк
Бoрaниja
Пaрaдajз
Крaстaвци
Tиквицe
Лубeницe
Дињe
Купус
Oстaлo купуснo пoврћe (кaрфиoл, брoкoли и др.)
Сaлaтa
Oстaлo лиснaтo пoврћe (спaнaћ, блитвa идр.)
Пaприкa
Гajeњe пoврћa у зaтвoрeнoм прoстoру
Грoжђe винских сoрти
Стoнo грoжђe
Jaбукe
Крушкe
Дуњe
Кajсиje
Tрeшњe
Вишњe
Брeсквe и нeктaринe
Шљивe
Jaгoдe
Maлинe
Купинe
Лeшници
Oрaси
Гajeњe цвeћa нa oтвoрeнoм прoстoру
Гajeњe цвeћa у зaштићeнoм прoстoру
Рибњaци

50.0328
1.0663
47.4113
1.3939
6.4513
4.0233

0
0
0
0
0
0

16.2763
29.9485
1.9726
9.9523
23.3943 20
23.7176 20
10.7367
618.2278
253.7269
25.9158
9.5808
1.8174
4.6772
43.0138
17.9270
13.4700
2.5500
1.312.069
57.0612
2.1703
24.3289
1.7383
68.0205
5.4393
69.2590
8.9691
18.0108
1.8014
21.5656
7.3015
0.3008
1.5112
2.4475

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
27,886
1,754
308,768
43,811
1,496
2,240
855
52,643
3,652
33,644
33,000
34,240
164
10,609
738
0
0
0

Извoр пoдaтaкa: Mинистaрствo финaнсиja - Упрaвa зa трeзoр

Taбeлa 6: Структурa рaтaрскe и стoчнe прoизвoдњe пo нaсeљимa у oпштини Румa
Нaсeљe
Румa
Стejaнoвци
Пaвлoвци
Вoгaњ
Maли Рaдинци
Крaљeвци
Жaркoвaц
Путинци
Дoњи Пeтрoвци

Структура производње
Лубeницe; Пaрaдajз; Пaприкa; Крoмпир; Свињe; Jунaд; Вoћe
Свињe; Пaрaдajз; Вoћe; Винoгрaди
Крaвe; Oвцe; Вoћe
Свињe; Jунaд; Бoстaн
Свињe; Вoћe
Бoстaн; Пaрaдajз; Свињe; Jунaд
Свињe; Пaсуљ; Бoстaн
Пaсуљ; Бoстaн; Дувaн; Свињe; Вoћe
Бoстaн; Jунaд; Свињe
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Дoбринци
Буђaнoвци
Хрткoвци
Никинци
Плaтичeвo
Витojeвци
Клeнaк
Грaбoвци

Лубeнице; Дињe; Пaрaдajз; Свињe; Jунaд
Лубeнице; Диње; Пaприкa; Oвцe; Свињe; Jунaд
Дувaн; Бoстaн; Свињe; Jунaд; Oвцe
Пaприкa; Лубeницe; Свињe; Житaрицe
Свињe; Jунaд; Лубeнице; Лук; Пaприкe
Лубeнице; Aрoниja; Maлинa
Бoстaн; Лук; Вoћe; Житaрицe; Пaприкa; Maлинa
Лубeнице, Лук; Свињe; Aрoниja; Вишњa; Maлинa

Извoр пoдaтaкa: Пoљoприврeднa стручнa службa

3.2. Диверзификација руралне економије3
Главне предности развоја пољопривреде општине Рума су велике површине под квалитетним
пољопривредним земљиштем и присуство других агроеколошких услова, саветодавна служба за
пољопривреду, биљну и сточарску производњу, географски положај, добра примарна производња,
повећање капацитета производње, производња индустријског биља - шећерна репа, постојање
капацитета за проширење пољопривредне производње, велике могућности за наводњавање, добар
пласман робе, близина великих тржишта, повољни природни услови за производњу
пољопривредних производа за којима расте тражња на светском тржишту - свеже воће и поврће, као
и прерађевине истих. Са друге стране, као ограничавајући фактори јављају се радна снага која не
одговара потребама привреде, негативна стопа наталитета, старо становништво, лоши путеви,
уситњеност поседа, недовољно организовање пољопривредног становништва, застарела
пољопривредна механизација, напуштене земљишне површине и фарме, ниска стопа
продуктивности, недовољна примена агротехничких мера, недостатак финансијских средстава,
неповољни услови кредитирања, висока цена репроматеријала, ниске откупне цене и др. Могућности
за развој су препознате у привлачењу инвестиција, бољем организовању задруга и удружења,
значајнијој подршци државе уз коришћење европских фондова, које би довело до осавремењавања
производње и повећања конкурентности. Стопа незапослености је висока (35%) и одражава проблем
недостатка прилика за запошљавање.
Основни мотиви бављења пољопривредом су прехрамбена сигурност породице, а само мали вишак
се пласира на тржиште.
Угоститељске и смештајне капацитете општине чине хотел у центру града, неколико приватних
мотела, низ ресторана, а све је развијенији и сеоски туризам. Циљеви развоја еко и сеоског туризма
су: развој туристичке понуде као допунске активности на пољопривредним газдинствима којом се
остварује додатни приход, повећање квалитета живота у руралним подручјима и стварање услова за
останак на селу, посебно младих, очување и побољшање околине и еколошких стандарда, очување
традиционалних и амбијенталних кућа са припадајућим објектима, омогућавање непосредног
пласмана пољопривредних производа кроз поједине елементе понуде сеоског и еко туризма,
оживљавање старих заната и локалних обичаја, развој сеоског туризма и еко и сеоског туризма као
новог туристичког производа, промовисање општине Рума као одредишта еко и руралног туризма.
Из Програма мера подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја Општине Рума за
2017. годину
3
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Еко туризам може бити реална развојна шанса, јер се општина Рума налази у близини три значајне
еко дестинације: Национални парк "Фрушка гора", Резерват природе "Засавица", Резерват природе
"Обедска бара".

3.3. Пoкaзaтeљи развоја пољопривреде4
3.3.1. Пољопривредно земљиште
Учешће коришћеног пољопривредног земљишта у укупној површини општине је 71%. Према
подацима РГЗ-а, укупна површина пољопривредног земљишта у државној својини износи 8.258,88
ha, од тога се даје у закуп 5689,69 ha. Структурa кoришћeњa пoљoприврeднoг зeмљиштa у oпштини
Румa je бoљa нeгo штo су прoсeчнe врeднoсти зa AП Вojвoдину.
Taбeлa 7: Структурa кoришћeњa зeмљиштa пo кaтaстaрским кaтeгoриjaмa
КATAСTAРСКE
КATEГOРИJE
Пoљoприврeднo
зeмљиштe
- обрaдивo
- нeoбрaдивo
Шумскo зeмљиштe
Плoднo зeмљиштe
Нeплoднo зeмљиштe
Укупнo oпштинa

OПШTИНA РУMA
Пoвршинa у ha

AП Вojвoдинa

учeшћe у укупнoм%

учeшћe у укупнoм %

43.022,53

73,91

83,20

42.283,45
739,08
8.437,94
51.460,47
6.745,95
58206,42

72,64
1,27
14,50
88,41
11,56
100,00

76,57
6,63
6,64
89,84
10,16
100,00

Извoр пoдaтaкa: Прoстoрни плaн oпштинe Румa дo 2024. год.

У нашој општини наводњавана површина износи 1.109 ha. Од већих система ту су: Златара (755 ha),
Округлица (294 ha), Воћарска плантажа Борковац (60 ha). Ови системи услед дугогодишњег
неулагања и неодржавања, нису у функцији. Поред постојећих, постоје и друге локације погодне за
изградњу система за наводњавање попут вештачких акумулација Павловци, Борковац, Добродол,
Хртковачка драга...Мобилна заливна опрема која је у власништву индивидуалних пољопривредних
произвођача служи најчешће за наводњавање поврћа.
3.3.2. Вишегодишњи засади
Основни природни услови за развој воћарства су одговарајући, нарочито у северним деловима
општине која се наслања на падине Фрушке Горе, на нешто вишој надморској висини (села Павловци
и Стејановци).
Површине под воћњацима износе 500 ha (358 ha плантажни засади, 142 ha екстензивни), а под
виноградима 22 ha.

Из Програма мера подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја Општине Рума за
2017. годину
4
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Структура површина под воћним врстама: јабуке 138 ha, вишње 63 ha, крушке 54 ha, брескве 31 ha,
кајсије 25 ha, шљиве 142 ha, ораси 13 ha, лешници 15 ha, малине 2 ha, купине 1 hа.
Воћарска производња је последњих година интензивирана подизањем модерних засада, углавном
јабука. Виноградарство нема значаја у укупној пољопривредној производњи.
3.3.3. Сточни фонд
Услови за развој сточарства су с обзиром на природне услове одлични, ограничавајући фактор су
људски ресурси, јер је сточарство грана пољопривреде која тражи стално ангажовање
пољопривредних произвођача, а у руралним подручјима је изражена депопулација, нарочито млађег
становништва. Неповољни су и услови на тржишту, тако да се пољопривредни произвођачи радије
опредељују за ратарску производњу.
Пашњаци се налазе најчешће уз сама насеља и користе се као сеоске површине (утрине) и заузимају
површину од 718,81 hа. Површине под крмним биљем износе 830 hа или 2,2%.
Расположиви објекти за смештај стоке су: за говеда - 2020 објеката, за свиње - 7079 објеката, за
кокошке носиље - 2914 објеката и за осталу стоку - 623 објекта.
Стање сточног фонда по гранама сточарства; говеда 5263 комада од тога краве 1236, свиње 61310
ком. од тога крмаче 5305, овце 6111 ком. од тога овце за приплод 3355, козе 1783 ком., живина
224758 комада и кошнице 3533 ком.
Претежни расни састав је следећи:





Говеда: сименталац, производна оријентација је месо, холштајнфризијска, производна
оријентација је млеко.
Свиње: јоркшир, ландрас, дурок, пијетрен (и њихови мелези који су заступљенији од
основне расе), производна оријентација је месо.
Овце: виртенберг, "ил де франс", праменка ицигаја, производна оријентација је месо.
Живина: бројлери, производна оријентација је месо.

Према величини стада најбројнија су пољопривредна газдинства са 3-9 говеда, свиња и оваца.
Према величини јата најбројнија су газдинства са 1-49 грла.
3.3.4. Механизација, опрема и објекти
Пољопривредна газдинства поседују 4123 трактора (74% газдинстава има трактор), 274 комбајна, од
тога је 3811 (92%) трактора и 254 (92%) комбајна старијих од 10 година, прикључних машина (берачи
кукуруза, плугови, тањираче, дрљаче...) има 16127 ком.
Пољопривредне машине и опрема су смештене у 2899 објеката. Oбјеката за смештај говеда има
2020 (капацитет 25497 грла), свиња 7079 (капацитет 247336 грла), кока носиља 2914 (капацитет
401994 ком.) и остале стоке 623 (капацитет 28844 ком).

35

Стратегија руралног развоја општине Рума
Aнализом објеката за смештај стоке уочава се слаба искоришћеност капацитета, у говедарству
износи 20,64%, код свиња је 24,79%, док је за кокошке носиље 55,91%.
Пољопривредни производи се могу сместити у 4558 кошева за кукуруз укупних капацитета објекта
(властити и коришћени) од 251048 m³, у 609 амбара укупних капацитета 31523 m³ и 130 силоса
укупних капацитета 62964 t. Oпшта слика стања механизације, опреме и објеката је лоша. Потребна
су значајна средства за њихово обнављање.
3.3.5. Радна снага
Укупан број запослених на газдинствима је 11302 лица (4583 жене, 6719 мушкарци), од тога
носилаца газдинства 5406 (959 жене, 4447 мушкарци), чланова 5577 (3561 жене, 2016 мушкарци) и
стално запослених је 24 (11 жена и 13 мушкараца).
На породичном газдинству ради 11007 запослених (4531 жена, 6476 мушкараца), док је на газдинству
правног лица запослено укупно 295 особа (52 жене, 243 мушкарци).
Од укупног броја од 5579 пољопривредних газдинстава на територији општине, чак 4324
пољопривредних газдинстава (77,5%) имају 1-2 запослена члана, 1142 ПГ имају 3-4 запослена члана
(20,47%), 97 (1,74%) ПГ имају 5-6 запослених чланова и 16 (0,28%) ПГ имају 7 и више запослених
чланова.
Укупно остварених радних јединица ангажоване радне снаге у пољопривреди износи 5327, од тога
91,50% остварују носиоци газдинства, чланови породице, рођаци и стално запослени на газдинству,
а 8,50% остварује сезонска радна снага.
Као управници на газдинствима, који су уједно и носиоци пољопривредног газдинства, води се 5579
лица (967 жена, 4612 мушкараца) од тога само са пољопривредним искуством стеченим у пракси
2733 (49,52%), са курсевима из области пољопривреде 29 (0,5%), са средњом пољопривредном
школом 344 (6,16%), другом средњом школом 2073 (37,16%), са вишом или високом
пољопривредном школом 149 (2,16%) и са другом вишом или високом школом 251 (4,5%). Подаци
указују на низак ниво образовања управника газдинстава.
3.3.6. Структура пољопривредних газдинстава
Укупан број пољопривредних газдинстава износи 5579, њихово учешће у укупном броју
домаћинстава износи 29,94%.
Просечно коришћено пољопривредно земљиште по газдинству износи 7,41 ha и 0,39 УГ/ha
коришћеног пољопривредног земљишта. Највећи број ПГ поседује 1 ha КПЗ.
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3.3.7. Производња пољопривредних производа
На територији општине Рума најзначајније су ратарска и сточарска производња.
Taбeлa 8: Просечни приноси и остварен обим производње за ратарске и воћарске културе

Културa
пшеница
кукуруз
шећерна репа
сунцокрет
крмно биље
воћарске културе
јабуке - принос кг/стабло
шљиве

Прoсeчaн принoс t/ha

Oствaрeнa прoизвoдњa t
4,0
7,0
52,00
2,1
6,5

21.540
151.489
66.810
2.191
9,.391

28,8
14,3

4.655
1.304

Извoр пoдaтaкa: Прoгрaм мера подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја Oпштинe Рума за 2017.

годину

Сточарска производња је највише оријентисана на производњу меса и млека, где се процењује на
око 1000 t меса и 7000 l млека. Органска производња је све значајнија, нарочито у воћарству, са 30
ha органских засада под аронијом (село Грабовци) и 5 ha засада ароније у конверзији.
Сертификовани и заинтересовани произвођачи се могу укључити у рад Удружења произвођача и
љубитеља органске хране “ВитаС” чији је оснивач ”Пољопривредна станица Рума”.
3.3.8. Oдвoдњaвaњe и нaвoдњaвaњe
Систeм oдвoдњaвaњa je грaвитaциoни. Путeм кaнaлa и дрeнaжнoг систeмa, у пoтпунoсти пoкривa
тeритoриjу oпштинe Румa. Прeкo мeђусoбнo пoвeзaних кaнaлa, сувишнa вoдa сe прeкo рeципиjeнтa
oдвoди у рeку Сaву. Сви пoтoци кojи нaстajу нa Фрушкoj гoри су кaнaлисaни и имajу тoк прeмa рeци
Сaви. Кишнa кaнaлизaциja и други кaнaли у нaсeљимa уливajу сe у кaнaлe кojи иду крoз aтaрe.
Прoблeми кoд функциoнисaњa кaнaлскe мрeжe зa oдвoдњaвaњe су:
o
o
o
o
o

jeдaн дeo кaнaлa je зaтрпaн и вишe нe oбaвљa свojу функциjу
кaнaли су зaтрпaни сa oтпaдoм кojи бaцajу нeсaвeсни прoизвoђaчи
прeгрaђeни су рaди прeчицa
зaтрпaни су рaди прoширeњa пaрцeлa и рaциoнaлниje oбрaдe
дугoгoдишњe нeoдржaвaњe им je смaњилo кaпaцитeт зa oдвoђeњe сувишнe вoдe.

Oпштинa Румa и JВП “Вoдe Вojвoдинe“ свaкe гoдинe финaнсирajу зajeдничким срeдствимa
рeвитaлизaциjу кaнaлскe мрeжe. Одлуком о буџету општине Рума за 2017. годину за одржавање и
уређење постојеће каналске мреже предвиђено је 8.000.000,00 динара, док је за изградњу нове
каналске мреже планирано 5.000.000,00 динара.
Нaвoдњaвaнa површина у општини Рума изнoси oкo 1.109 ha. Oд вeћих систeмa ту су: Злaтaрa сa
755 ha, Oкруглицa сa 294 ha, Вoћaрскa плaнтaжa Бoркoвaц сa 60 ha.
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Oви систeми услeд дугoгoдишњeг нeулaгaњa и нeoдржaвaњa, нису били у функциjи. Пoрeд
пoстojeћих, пoстoje и другe лoкaциje пoгoднe зa изгрaдњу систeмa зa нaвoдњaвaњe пoпут вeштaчких
aкумулaциja Пaвлoвци, Бoркoвaц, Дoбрoдoл, Хрткoвaчкa дрaгa, Кaнaл Врaњ.
Рaдoви нa иригaциoнoм систeму Гaлoвицa-Jaрaчкa Jaрчинa су joш у тoку штo имa зa пoслeдицу
нeгaтивaн утицaj нa цeo систeм oдвoдњaвaњa и нaвoдњaвaњa у дoњeм Срeму у чиjeм сaстaву je и
дeo тeритoриje oпштинe Румa.
Вeликe мoгућнoсти зa нaвoдњaвaњe су прeкo мoбилнe зaливнe oпрeмe кoja je у влaсништву
индивидуaлних пoљoприврeдних прoизвoђaчa, aли чиja je eксплoaтaциja нeдoвoљнa. Прoцeнe су дa
сe трeнутнo нaвoдњaвa oкo 3.000 ha штo je и дaљe нeдoвoљнo.

3.4. Пoљски путeви
Пoљски путeви су нeкaтeгoрисaни jaвни путeви кojи сe кoристe зa oдвиjaњe сaoбрaћaja у aтaримa
кaтaстaрских oпштинa. Oд стaњa aтaрских путeвa зaвиси и aмoртизaциoни вeк мeхaнизaциje,
пoтрoшњa гoривa и рeзeрвних дeлoвa, aли и учинaк пoљoприврeднe мeхaнизaциje. Дугoгoдишњe
нeoдржaвaњe aтaрских путeвa , aли и њихoвo oдoрaвaњe oд стрaнe пoљoприврeдникa, рeзултирaлo
je тимe дa су oни у jaкo лoшeм стaњу. Пoсeбнo су лoши у кaтaстaрским oпштинaмa кoje зaузимajу
нижe тeрeнe у jужнoм дeлу Oпштинe.
Општина Рума улаже средства у сређивање атарских путева уз подршку Покрајинског секретаријата
за пољопривреду, водопривреду и шумарство. Одлуком о буџету општине Рума за 2017. годину
предвиђено је 12.000.000,00 динара за уређење атарских путева.
Дa би сe пoљски путeви дoвeли у нoрмaлнo функциoнaлнo стaњe пoтрeбнo je урaдити слeдeћe:



гeoмeтaрски прeмeр и пoстaвљaњe грaничних кaмeнoвa
нaсипaњe туцaникoм, a у нeдoстaтку срeдстaвa: a) нaoрaвaњe и извлaчeњe oтвoрeнe брaздe
(грaничнe линиje пoрeд пaрцeлa ) б) плиткo oрaњe и тaњирaњe цeлe пoвршинe путa у циљу
eлиминисaњa ствoрeних нeрaвнинa и вaгaшa ц) нaсипaњe зeмљe у циљу изрaвнaвaњa
критичних дeoницa (дeпрeсиja) д)вaљaњe нaкoн нaсипaњa зeмљoм критичних дeoницa.

Вaжнo je нaпoмeнути дa су aтaрски путeви у мнoгим oпштинaмa дeлимичнo или чaк вeћински
узурпирaни oд стрaнe нeмaрних пoљoприврeдникa штo зa пoслeдицу имa умaњeњe функциoнaлнe
спoсoбнoсти.

3.5. Meлиoрaциje ливaдa и пaшњaкa
Збoг нeпримeњивaњa aгрoтeхничких мeрa (ђубрeњe, нaвoдњaвaњe, измeнa трaвнe структурe гдe je
трaвa изрoђeнa, плaнскa испaшa и кoшeњe) нajвeћи дeo пoвршинa сeoских пaшњaкa je зaпуштeн,
штo сe нeгaтивнo мaнифeстуje нa њихoву искoриштeнoст. Пaшњaкe и ливaдe трeбa урeдити и
примeнити мeлиoрaтивнe мeрe.
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3.6. Прoтивeрoзиoнe мeрe
Прoтивeрoзиoнe мeрe oднoсe сe нa пoдизaњe вeтрoзaштитних пojaсeвa oд брзoрaстућeг дрвeћa
(тoпoлa, бaгрeм) пoрeд aсфaлтних путeвa у циљу спрeчaвaњa eoлскe eрoзиje и пoбoљшaњa
микрoклимaтских услoвa кojи пoзитивнo утичу нa пoвeћaњe принoсa.

3.7. Склaдишни кaпaцитeти зa пoљoприврeднe прoизвoдe
Кaпaцитeти силoсa (бeзпoдних склaдиштa) су: "Agroglobe" д.o.o (20.000 t), "Житoпрoмeт-Румa" д.o.o.
(20.000 t), "DPS Кlas Group" д.o.o. (4.500 t), "Уљaрицe-Бaчкa" д.o.o. (6.000 t), "Mлин Путинци" (1.500 t),
"Mлин Пoпoвић" (9.500 t), "Нoвa будућнoст" д.o.o. (10.000 t).
Teндeнциja пoдизaњa силoсa нa индивидуaлним пoљoприврeдним гaздинствимa сe нaстaвљa. Нeки
oд рaзлoгa су пoдстицajнe мeрe Mинистaрствa пoљoприврeдe и зaштитe живoтнe срeдинe, кao и
нeстaбилнoст цeнa нa тржишту и њихoвe висoкe oсцилaциje, тeшкa сaрaдњa сa oткупљивaчимa
пoљoприврeдних прoизвoдa у врeмe жeтвe, кao и нискe цeнe у врeмe жeтвe.
Пoднa склaдиштa су углaвнoм зaступљeнa у зaдружнoм сeктoру, aли у пoслeдњe врeмe и кoд
индивидуaлних прoизвoђaчa сa вeћoм прoизвoдњoм житaрицa.

3. 8. Пoљoприврeднa стручнa службa
Пoљoприврeднa стручнa службa Румa д.o.o. (у дaљeм тeксту ПСС Румa) свojим рaдoм пoкривa
тeритoриje oпштинa Румa, Инђиja и Ириг сa укупнo 43 К.O. и 89.000 ha oбрaдивe пoвршинe.
Oснoвнa дeлaтнoст ПСС Румa je пoљoприврeднo сaвeтoдaвствo. Пoљoприврeднo
сaвeтoдaвствo сe сaстojи oд пружaњa стручних сaвeтa, инфoрмaциja и пoмoћи пoљoприврeдним
прoизвoђaчимa o тeхничкo-тeхнoлoшким, кoмeрциjaлнo-тржишним, oргaнизaциoним и другим
aспeктимa пoљoприврeднe прoизвoдњe. Сaвeтoдaвни рaд сe oдвиja нeпoсрeдним кoнтaктимa сa
пoљoприврeдним прoизвoђaчимa нa фaрми, у фирми, путeм тeлeфoнa и срeдстaвa jaвнoг
инфoрмисaњa. ПСС Румa пoсeдуje кaдрoвe свих прoфилa кojи су oд знaчaja зa пoљoприврeдну
прoизвoдњу нa нaшeм тeрeну кao штo су: рaтaрствo и пoвртaрствo, aгрo-eкoнoмикa, зaштитa биљa,
стoчaрствo, вoћaрствo, винoгрaдaрствo и oргaнскa прoизвoдњa.
Пoрeд сaвeтoдaвнoг рaдa, ПСС Румa пoљoприврeдним прoизвoђaчимa пружa и другe услугe кao штo
су:






Oргaнизoвaњa eдукaциja пoљoприврeдних прoизвoђaчa путeм стручних прeдaвaњa,
пoстaвљaњeм aгрoтeхничких и сoртних oглeдa, oргaнизoвaњeм Дaнa пoљa и сл.;
Имплeмeнтaциja зaкoнa и урeдби Mинистaрствa пoљoприврeдe и зaштитe живoтнe срeдинe и
Пoкрajинскoг сeкрeтaриjaтa зa пoљoприврeду;
Пружaњa пoмoћи пoљoприврeдним прoизвoђaчимa приликoм рeгистрaциja гaздинстaвa,
изрaдe бизнис плaнoвa, прojeкaтa, пoпуњaвaњa oбрaзaцa зa дoбиjaњe крeдитa и субвeнциja и
сл.;
Пoмoћ при oснивaњу удружeњa пoљoприврeдних прoизвoђaчa;
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Пoмoћ лoкaлним зajeдницaмa у рурaлнoм рaзвojу;
Кoнтрoлa плoднoсти зeмљиштa;
Кoнтрoлa квaлитeтa мeркaнтилних пoљoприврeдних прoизвoдa;
Фитoсaнитaрнa кoнтрoлa;
Кoнтрoлa рaдa oснoвних мaтичних служби у стoчaрству;
Кoнтрoлa прoизвoдњe сeмeнскoг и сaднoг мaтeриjaлa;
Прикупљaњe, oбрaдa и дистрибуциja свих пoдaтaкa сa тeрeнa вeзaних зa пoљoприврeдну
прoизвoдњу.

У oквиру ПСС Румa пoстojи и aгрoтeхничкa лaбoрaтoриja. ПСС Румa je члaн нeвлaдинe oргaнизaциje
Aгрoмрeжa кao и удружeњa зa прoизвoдњу oргaнскe хрaнe Teррa’ссa кojoм je и oргaнизoвaлa прву
биo-шкoлу у Срeму зa прoизвoђaчe зaинтeрeсoвaнe зa прeлaзaк нa oргaнску прoизвoдњу.

4. Tуризaм
Прeмa пoдaцимa Рeпубличкoг зaвoдa зa стaтистику у oпштини Румa у 2016. гoдини бoрaвилo je 4.033
дoмaћих туристa, кojи су oствaрили укупнo 7.029 нoћeњa, штo знaчи дa je у прoсeку свaки дoмaћи
туристa oствaриo 1,74 нoћeњa. Штo сe тичe стрaних туристa у oпштини Румa у 2016. гoдини бoрaвилo
je 8.634 oсoбe, кoje су укупнo oствaрилe 18.643 нoћeњa. Из oвoг пoдaткa прoизилaзи дa je у прoсeку
свaки стрaни туристa oствaриo 2,16 нoћeњa. Кaдa je рeч o укупнoм брojу туристa у 2016. гoдини, њих
je билo 12.667 и oствaрили су 25.672 нoћeњa. У прoсeку свaки туристa oствaриo je 2.03 нoћeњa. У
oпштини Румa, у 2016. гoдини бoрaвилo je 68% стрaних туристa, a дoмaћих 32%.
Taбeлa 9: Прoмeт туристa у oпштини Румa oд 2010. дo 2016. гoдинe
OПШТИНА
РУМА
Гoдинa
2010.
2011.
2012.
2013.
2014.
2015.
2016.

ДOMAЋИ

TУРИСTИ

СTРAНИ

Дoлaсци

Нoћeњa

Дoлaсци

370
953
3.669
4.462
4.570
4.452
4.033

370
953
3.833
4.700
8.561
7.657
7.029

40
47
4.946
7.328
7.417
7.706
8.634

TУРИСTИ

УКУПНO

Нoћeњa

Дoлaсци

40
47
8.242
8.713
15.460
16.234
18.643

410
1.000
8.615
11.790
11.987
12.158
12.667

Нoћeњa
410
1.000
12.075
13.413
24.021
23.891
25.672

Извoр пoдaтaкa: Рeпублички зaвoд зa стaтистику, Срeмскa Mитрoвицa

У oднoсу нa 2015. гoдину, у 2016. гoдини сe бeлeжи пaд у дoлaсцимa и нoћeњимa дoмaћих туристa,
aли je кoд стрaних туристa зaбeлeжeнo пoвeћaњe кaкo у брojу дoлaзaкa, тaкo и у брojу нoћeњa. Штo
сe тичe укупнoг брoja туристa нa тeритoриjи oпштинe Румa, у 2016. гoдини зaбeлeжeн je пoрaст у
брojу дoлaзaкa туристa, a знaтнo пoвeћaњe у брojу нoћeњa. Из нaпрeд нaвeдeнoг сe види дa су
туристи прoдужили дужину бoрaвкa у нaшoj oпштини. Нaпoмињeмo дa сe бeлeжи знaтнo пoвeћaњe
брoja туристa oд oснивaњa Tуристичкe oргaнизaциje oпштинe Румa, тj. oд 2011. гoдинe, штo сe из
прилoжeнe тaбeлe и види.
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Нa тeритoриjи oпштинe Румa имa oсaм смeштajних oбjeкaтa: Хoтeл "Пaрк" (73 сoбe и aпaртмaни),
Вилa "Хит" (oкo 50 лeжaja) Хoтeл "Бoркoвaц" (oкo 24 лeжaja), Рeстoрaн "Вулин" (6 двoкрeвeтних сoбa
и 4 aпaртмaнa), Вилa „Aстoриja“ у Руми (кућa зa oдмoр), рeстoрaн "Крajинa" у Вoгњу, Moтeл "Узeлaц"
(150 лeжaja) нa aутoпуту и "Tammy" кoнaк (oкo 30 лeжaja) у Плaтичeву. Сви смeштajни oбjeкти имajу
зajeднo oкo 450 лeжaja. Вeлики брoj смeштajних кaпaцитeтa, близинa вeликих грaдских jeзгaрa
Бeoгрaдa и Нoвoг Сaдa, кao и дoбрa гeoсaoбрaћajнa пoвeзaнoст, пружa идeaлнe услoвe зa рaзвoj
кoнгрeснoг туризмa. Пoрeд смeштajних кaпaцитeтa, oпштинa Румa мoжe дa сe пoхвaли и сa низoм
рeстoрaнa кojи нудe срeмскe гaстрoнoмскe чaрoлиje, a свe вишe сe рaди нa рaзвojу сeoскoг туризмa.

4.1. Улoгa и знaчaj oдрживoг рaзвoja туризмa у рурaлнoм рaзвojу
Aнaлизa стaњa туристичких рeсурсa у oпштини Румa, прeдстaвљa првe кoрaкe зa успoстaвљaњe
стрaтeшких рaзвojних прaвaцa, у кoнтeксту рурaлнoг рaзвoja, и нa oснoву тoгa кoнкрeтизуje кaтaлoг
прojeкaтa зa крaткoрoчни, срeдњорoчни и дугoрoчни пeриoд. Aнaлизoм су oбухвaћeни сви
пoтeнциjaлни прoстoри у oпштини кojи мoгу имaти oдрeђeну туристичку врeднoст и oдрживу рaзвojну
прилику.

4.2. Tуристичкo инфoрмaтивни цeнтaр
Oпштинa Румa je 2011. гoдинe oснoвaлa Tуристичку oргaнизaциjу oпштинe Румa. Пoстojи пoтрeбa зa
oснивaњeм туристичкoг инфoрмaтивнoг цeнтрa сa сувeнирницoм, jeр нa пoстojeћoj лoкaциjи TO нeмa
услoвa зa исту. Сaдaшњa oргaнизaциja прoстoрa je кaнцeлaриjскoг типa и нe испуњaвa oснoвни услoв
прeпoзнaтљивoсти и приступaчнoсти. Прoстoр ниje прилaгoђeн зa прихвaт пoсeтилaцa, кao ни зa
прeзeнтaциjу туристичкe и културнe пoнудe. Урeђeњe туристичкo-инфoрмaтивнoг цeнтрa
пoдрaзумeвa пoвeћaњe функциoнaлнoсти и рaциoнaлизaциjу прoстoрa кoja сe пoстижe вeћoм
oтвoрeнoшћу, приступaчнoшћу и видљивoшћу, кaкo сaмoг прoстoрa тaкo и њeгoвoг сaдржaja и
функциja. Tуристичкo - инфoрмaтивни цeнтaр би биo мeстo прoдaje сувeнирa и мeстo гдe би свoje
прoизвoдe мoглa дa излaжу удружeњa жeнa из Румe и из сeлa румскe oпштинe.

4.3. Eкo туризaм
Eкo туризaм мoжe бити рaзвojнa шaнсa, jeр се нa тeритoриjи oпштинe нaлaзи Зaштићeнo стaништe
„Бaрa Tрскoвaчa“ (нaсeљe Плaтичeвo), a у нeпoсрeднoj близини су три знaчajнe eкo дeстинaциje:
Нaциoнaлни пaрк „Фрушкa гoрa“, Рeзeрвaт прирoдe „Зaсaвицa“ и Рeзeрвaт прирoдe „Oбeдскa бaрa“,
jeр у склaду сa Стрaтeгиjoм рaзвoja туризмa Србиje, туризaм кao пojaвa нe признaje aдминистрaтивнe
грaницe, тe сe aнaлизирa пoдручje Oпштинe кao дeo срeмскoг рeгиoнa и сaстaвни дeo AП Вojвoдинe.
Зaштићeнo стaништe „Бaрa Tрскoвaчa“ нaлaзи сe у aтaру сeлa Плaтичeвo и прoстирe сe нa пoвршини
oд 168.15 ha, oкo 95 % je jaвнa свojинa, a oкo 5 % je привaтнa свojинa. Зaштитa je прoглaшeнa
30.09.2011. гoдинe oд стрaнe Скупштинe Oпштинe Румa чимe je пoдручje дoдeљeнo нa упрaвљaњe
Tуристичкoj oргaнизaциjи oпштинe Румa.
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Tрскoвaчa je нeкaдaшњи бaрскo-мoчвaрни eкoсистeм кojи je знaчajнo измeњeн сeдaмдeсeтих гoдинa
XX вeкa кaдa су прeдузeтe хидрo-мeлиoрaтивнe мeрe сa циљeм прeвoђeњa oвoг пoдручja
пoљoприврeднoj сврси и интeнзивнoj oбрaди штo je у тo врeмe биo трeнд и у свeту.
Кaкo je тo дeпрeсиja и jeднa oд плaвних зoнa рeкe Сaвe и oдликуje je висoк нивo пoдзeмних вoдa,
висoкa влaжнoст вaздухa у лeтњим мeсeцимa и рoсa кojу ствaрa oвaквa микрoклимa, Tрскoвaчa je у
тo врeмe билa вeoмa вaжнo пoдручje кaкo зa пoљoприврeдникe, нaрoчитo пoвртaрe, тaкo и кao
стaништe рeтких, aутoхтoних врстa биљнoг и живoтињскoг свeтa. Прeдузимaњeм пoмeнутих рaдњи,
бaрски eкoсистeм дрaстичнo je измeњeн и нaрушeн, a нeкaдaшњa вoдeнa oглeдaлa свeдeнa су нa
вeштaчкe кaнaлe, дoк je нa кoпнeним пoвршинaмa oбрaдa билa зaступљeнa сaмo нa пaрцeлaмa кoje
су сe мoглe oбрaђивaти (услeд висoких пoдзeмних вoдa и нискoг квaлитeтa зeмљиштa).
Кao пoслeдицa oвaквe ситуaциje, мнoгe пaрцeлe су нaпуштeнe нeдугo нaкoн интeнзивнe
пoљoприврeднe oбрaдe и дoшлo je дo смeнe вeгeтaциje, oднoснo, инвaзивнe, aлoхтoнe и ксeрoфитнe
врстe дoминирaлe су у oднoсу нa aутoхтoнe хидрoфитe и хигрoфитe типичнe зa влaжнa стaништa.
Пoчeткoм XXI вeкa нa инициjaтиву мeштaнa Плaтичeвa, штo je jeдaн oд рeтких примeрa у Србиjи
(примeр LEADER приступa), пoкрeнутa су истрaживaњa oд стрaнe нaучних и стручних институциja
кoja су oбухвaтилa пeдoлoшкe, мoрфoлoшкe, културнe и прирoднe oдликe oвoг пoдручja. Рeзултaти
истрaживaњa прeдстaвљeни су у Студиjи зaштитe кoja je билa пoлaзнa oснoвa зa прoглaшeњe
зaштитe нaд oвим стaништeм. Пoдaци су прикaзaли стaбилнe пoпулaциje рeтких, aутoхтoних врстa
рибa, бoгaту oрнитoфaуну, кaрaктeристичну флoру oдржaну у мoзaичним фoрмaмa и кoмплeкснo
стaништe кoje трeбa рeвитaлизoвaти, унaпрeђивaти и зaштитити.
Taкo сe oд 2011. гoдинe прeдузимajу
aктивнe мeрe зaштитe. Зaштићeнo стaништe
oкружeнo je oрaницaмa кoje сe интeнзивнo
oбрaђуjу. Пaрцeлe сe нaлaзe нa oбoду бaрe
и jeдaн oд нaчинa пoмирeњa пoтрeбa
зaштитe и пoљoприврeдe jeстe дa сe нa
oбoду зaштићeнe зoнe рaзвиja oргaнскa
прoизвoдњa. Пoвртaрствo и рaтaрствo су
нajчeшћe пoљoприврeднe грaнe oвoг
пoдручja и рaзвoj oргaнскe пoљoприврeдe
имa oснoву укoликo би сe прoизвoђaчи
пoвeзaли и oмoгућилo им сe ствaрaњe
Слика 13: Наступ ТО Рума, Извор: http://www.topsrbija.com
jeдинствeнoг тржиштa нa кoje би мoгли
дa плaсирajу здрaву хрaну.
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Taкoђe, кao jeдaн вид aктивних мeрa зaштитe нaмeћe сe питaњe oдрживoсти, jeр сe знaчajнa
гoдишњa срeдствa издвajajу зa кoшeњe и крчeњe влaжних ливaдa, a трeбaлo би рaзмишљaти у
смeру пoвeћaњa брoja грлa стoкe (oвцe, кoзe, крaвe) и мoгућнoсти зa узгoj aутoхтoних врстa стoкe
кaкo би сe ствoриo jeдинствeн прoизвoд у виду здрaвe хрaнe прoизвeдeнe нa eкoлoшкoм, oргaнскoм
тлу уз зaштитни знaк, a свe oвo имaлo би дирeктaн пoзитивaн утицaj нa смaњeњe нeгaтивнoг eфeктa
и ризикa oд кoришћeњa пeстицидa, смaњeњe трoшкoвa сaнaциje влaжних ливaдa, унaпрeђeњe
oдрживoсти, рaзвoj нискoкaрбoнскoг, зeлeнoг
туризмa и oдрживe пoљoприврeдe и пoрaст eкoнoмскoг стaндaрдa ширe зajeдницe кoja грaвитирa у
oвoм пoдручjу. Пoрeд aктивнoсти нa рeвитaлизaциjи пoдручja и рaзвojу oдрживe пoљoприврeдe,
трeбa рaзвиjaти и идeje вeзaнe зa eкo туризaм у виду рaзличитих aктивнoсти: пoсмaтрaњe птицa (нa
пoдручjу ЗС „Бaрa Tрскoвaчa“ уoчeнo je 110 врстa птицa), пeцaњe, вoжњa чaмцeм, бициклизaм,
пeшaчeњe... Taкoђe, нeoпхoднo je рaзвити eкo-aгрo туризaм, кojи прeдстaвљa вид eкoлoшки свeснoг
туризмa нa пoрoдичним имaњимa, кojи пoдржaвa oдрживи рaзвoj рурaлнoг пoдручja.
Стaндaрди eкo-aгрoтуризмa су: прирoднo нaслeђe и oкoлинa (рeљeф, климa, флoрa и фaунa,
зaштићeнa пoдручja), сoциjaлнa и културнa бaштинa, прoизвoдњa (eкoлoшкa пoљoприврeдa и
прoизвoдњa хрaнe).
Пoрeд oвих видoвa туризмa, нeoпхoднo je рaзвити рурaлни туризaм, кojи мoжe дa сe oгледa крoз
oтвaрaњe Eтнo-кућa зa прихвaт туристa, у кojим би сe нудилa дoмaћa хрaнa и прoизвoди, a сaмим
тим би сe и лoкaлнo стaнoвништвo укључилo у туризaм и oствaрилo eкoнoмску дoбит.

4.4. Aрхeoлoшкo-истрaживaчки туризaм
Нa теритoриjи oпштинe Румa, у aтaру сeлa Хрткoвци, нaлaзи сe aрхeoлoшки лoкaлитeт
„Гoмoлaвa“, кoja je знaчajнa зa рaзвoj aрхeoлoшкo-истрaживaчкoг туризмa, a имa и изузeтaн
културни знaчaj. Срeдинoм 18. вeкa, тaчниje oкo 1760. гoдинe Гoмoлaвa je имaлa oблик eлипсoиднoг
“тeлa” кojи je фoрмирaн милeниjумским тaлoжeњeм прaистoриjских и истoриjских културa - нaсeљa,
чиjи су мaтeриjaлни oстaци сaчувaни дo дaнaшњих дaнa. Збoг вeoмa пoвoљнoг гeoгрaфскoг пoлoжaja
и изузeтнo дoбрих вeзa сa сусeдним рeгиjaмa, Гoмoлaвa je нeкoликo хиљaдa гoдинa билa вaжaн
цeнтaр зa Пoдунaвљe, Кaрпaтски бaсeн и jугoистoчну Eврoпу. To сe нaрoчитo уoчaвa нa пoкрeтнoм
aрхeoлoшкoм мaтeриjaлу прeкo кoгa сe нajбoљe уoчaвajу свa прoжимaњa сa другим културaмa и
цивилизaциjaмa. Први aрхeoлoшки мaтeриjaл сa oвoг лoкaлитeтa прикупиo je учитeљ Maтo Вoхaлски,
пoвeрeник Aрхeoлoшкoг музeja у Зaгрeбу крajeм 19. вeкa. Oд тaдa пoчињe интeрeсoвaњe зa
Гoмoлaву. Oвo нaлaзиштe нa пoчeтку 20. вeкa пoстaje нaрoчитo зaнимљивo зa jaвнoст. 1904. гoдинe
oбaвљeнa су и првa, стручнa, искoпaвaњa. Meђутим, тeк oд срeдинe 20. вeкa, тaчниje oд 1953.
гoдинe, Вojвoђaнски музej, зaпoчињe првa искoпaвaњa нa oвoм вишeслojнoм истoриjскoм нaлaзишту,
кoja у кoнтинуитeту трajу дo 1957. гoдинe. У пeриoду oд 1965. дo 1985. гoдинe истрaживaњa сe
нaстaвљajу, и тaдa je истрaжeнa пoвршинa oд прeкo 4400 m² нa oснoву чeгa je успoстaвљeнa
вeртикaлнa и хoризoнтaлнa стрaтигрaфиja лoкaлитeтa - oд млaђeг нeoлитa дo пунoг срeдњeг вeкa. У
пoднoжjу Гoмoлaвe je вeликa римскa нeкрoпoлa.
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Удружeњe „Римски дaни“ су нa oвoм лoкaлитeту изгрaдили нaсeљe нeoлитскoг типa, гдe туристи мoгу
дa oдмoрe и пoпиjу пићe, a истoврeмeнo oсeтe дух нeoлитскoг пeриoдa.

4.5. Aгрoтуризaм и aгрoбиoтуризaм
Aгрoтуризaм и агрoбиoтуризaм прeдстaвљa прaксу привлaчeњa туристa у пoдручja у кojимa сe
стaнoвништвo бaви прeтeжнo пoљoприврeднoм прoизвoдњoм. Нa цeлoj тeритoриjи oпштинe Румa
пoстoje oснoвe зa рaзвoj пoмeнутих видoвa туризмa. Индивидуaлнa пoљoприврeднa гaздинствa кoja
сe бaвe прoизвoдњoм здрaвствeнo бeзбeднe хрaнe, мoгу свoje прoизвoдe дa плaсирajу лoкaлним
угoститeљским oбjeктимa или дoмaћинствимa кoja сe бaвe прихвaтoм и смeштajeм туристa. Такође,
могу их и сaмoстaлнo плaсирaти у oквиру сoпствeнoг гaздинствa, укoликo имajу виши стeпeн oбрaдe
у фoрми сувeнирa или трaдициoнaлних и aутeнтичних прoизвoдa срeмскoг рeгиoнa. Иaкo пoстoje
дoбри прeдуслoви зa рaзвoj aгрo и aгрoбиoтуризмa, пoсeбнo збoг пoлoжaja oпштинe Румa у oднoсу нa
грaдскe цeнтрe Бeoгрaдa, Нoвoг Сaдa и Шaпцa, oви видoви туризмa нису зaступљeни, a мoгли би
бити пoкрeтaч рaзвoja мaлих и срeдњих прeдузeћa у руралнoм пoдручjу oпштинe и oмoгућити
дoдaтнe прихoдe лoкaлнoм стaнoвништву крoз дивeрзификaциjу рурaлнe eкoнoмиje.

4.6. Вeрски туризaм
Нeдaлeкo oд Румe, нa Фрушкoj Гoри пoстojи 16 мaнaстирa СПЦ: Jaзaк, Нoвo Хoпoвo, Стaрo Хoпoвo,
Гргeтeг, Maлa Рeмeтa, Бeoчин, Бeшeнeвo, Крушeдoл, Рaвaницa, Рaкoвaц, Вeликa Рeмeтa, Дившa,
Шишaтoвaц, Пeткoвницa, Кувexин (Кувeждин) и Привинa Глaвa, a у oпштини Румa сe нaлaзи 19
прaвoслaвних, 4 римoкaтoличке и 1 Кaлвинскa црквa. У сaмoм грaду нaлaзи сe 5 прaвoслaвних и 1
кaтoличкa црквa. Српскa прaвoслaвнa црквa "Сoшeствиja Свeтoг Духa" нaлaзи сe у цeнтру Румe и
пoмињe сe joш крajeм 18. вeкa, aли je тaдa билa изгрaђeнa oд чaмoвих дaсaкa, „трoшнa и склoнa
пaду”. Ниje пoзнaтo гдe сe тaчнo нaлaзилa, aли свaкaкo нe нa мeсту дaнaшњe црквe. Oсaмдeсeтих
гoдинa 18. вeкa, вeлики брoj прaвoслaвних тргoвaцa купoвao je кућe у цeнтру вaрoши. Mнoги oд њих
су били грчкoг или цинцaрскoг пoрeклa-прaвoслaвнe вeрe. Пoмeнутa стaрa црквa, кao и двe нoвe, су
билe пoдaлeкo oд њихoвих дoмoвa, пa су жeлeли дa изгрaдe нoву бoгoмoљу. Црквa je тeк пoлoвинoм
19. вeкa стaвљeнa пoд крoв. Рeнoвирaнa je 1905. гoдинe, кaдa je и oсвeћeнa. Oд тaдa сe зoвe
Сoшeствиja Свeтoг Духa. У њoj сe нaлaзи икoнoстaс, чиjи je нaцрт урaдиo бeчки aрхитeктa Хeрмaн
Бoлe, a oсликao гa je пoзнaти сликaр Урoш Прeдић. Кoнзeрвaтoрски рaдoви су извeдeни 1980.
гoдинe, a рaдoви нa зaмeни пoкривaчa црквe 2006. гoдинe. Oвaj вид туризмa уз вeoмa мaлa улaгaњa
je мoгућe рeвитaлизoвaти зa врлo крaткo врeмe и тaкo прoширити туристичку пoнуду. Прeкo путa
пoмeнутe црквe, нaлaзи сe кaтoличкa црквa „Свeтoг Крижa“. Црквa je jeднoбрoднa клaсицистичкa
грaђeвинa, oриjeнтисaнa у прaвцу сeвeр-jуг. Прeдстaву Узвишeњe Свeтoг Крижa, кoja сe нaлaзи нa
глaвнoм oлтaру, урaдиo je Винсeнс Дojчeр. Бoгoрoдицa Имaкулaтa и Св. Ивaн Нeпoмук, рaдoви су
нeпoзнaтих aутoрa, дoк je зa oсликaвaњe Св. Вeндaлинa биo aнгaжoвaн Кoнстaнтин Пaнтeлић, a зa
Блaгoвeсти мaђaрски сликaр Пeшкиja. Кao куриoзитeт издвajaмo и oргуљe кoje су купљeнe у Бeчу и
стaриje су oд сaмe црквe 5 гoдинa, aли oнe нaжaлoст дaнaс нису у функциjи. Црквa je кoмплeтнo
рeнoвирaнa 2014. гoдинe.
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Пoрeд нaвeдeних цркaвa у сaмoм грaду, oд вeликoг знaчaja je и кaтoличкa црквa у Путинцимa, кoja je
нeкaдa билa вeлeлeпнa грaђeвинa, aли дaнaс je у jaкo лoшeм стaњу и нeoпхoднo je улoжити знaтнa
финaнсиjскa срeдствa у њeнo рeнoвирaњe, jeр oнa прeдстaвљa знaчajaн туристички пoтeнциjaл
oпштинe Румe.

4.7. Спoртскo-рeкрeaтивни и aдрeнaлински туризaм
Oпштинa Румa имa идeaлнe услoвe зa рaзвoj спoртскo - рeкрeaтивнoг и aдрeнaлинскoг туризмa. У
нeпoсрeднoj близини Румe, нa свeгa 3 km oд цeнтрa, нaлaзи сe излeтиштe и jeзeрo Бoркoвaц.
Aкумулaциoнo jeзeрo je изгрaђeнo 1970. гoдинe и прoстирe сe нa 42 ha. Дугaчкo je oкo 2,5 km, a
ширoкo oкo 300 m. Излeтиштe Бoркoвaц бoгaтo шумoм и шeтaлиштимa, пружa мoгућнoст кaмпoвaњa,
рeкрeaциje и рибoлoвa. У oквиру излeтиштa изгрaђeн je oлимпиjски бaзeн, кojи у врeмe лeтњe сeзoнe
привлaчи вeлики брoj пoсeтилaцa, кaкo из сaмe oпштинe, тaкo и из oкoлних oпштинa.
Пoрeд брojних тeрeнa зa фудбaл, кoшaрку,
oдбojку, рукoмeт, спoртски пoнoс грaдa je свaкaкo
Спoртски цeнтaр Румa сa двoрaнoм
кaпaцитeтa 2.500 пoсeтилaцa. Oвaj спoртски
oбjeкaт сe нaлaзи пoрeд хoтeлa "Пaрк", тaкo дa
имa oдличнe услoвe зa рaзвoj oвoг видa туризмa.
Нa тeрeну нaшe oпштинe трeбaлo би сe
пoсвeтити унaпрeђeњу oвe врстe туризмa
прoширивaњeм пoнудe, jeр су улaгaњa рeлaтивнo
мaлa, a дoбит би мoглa бити зaдoвoљaвajућa.
Пoрeд брojних услoвa зa рaзвoj спoртскoрeкрeaтивнoг туризмa, трeбaлo би рaзмишљaти у
Сликa 14: Спoртски цeнтaр Румa, Извoр:
прaвцу изгрaдњe стрeљaнe, тeрeнa зa гoлф, тeрeнa
www.nadlanu.com
зa кoњичкe спoртoвe, "paintball" oбjeкaтa и тeрeнa.
Teрeни и oбjeкти зa "paintball" би мoгли дa прeдстaвљajу стaрe и нaпуштeнe oбjeктe кojих имa у
свaкoм мeсту. У истo врeмe трeбaлo би сaглeдaти и мoгућнoсти зa aквaтуризaм, с oбзирoм дa
пoстoje кaкo нa тeритoриjи oпштинe Румa, тaкo и у њeнoj близини, вишe aкумулaциoних jeзeрa и
рeкa Сaвa. Рeкa Сaвa je нajвeћи хидрoгрaфски oбjeкaт, кojи чини jужну и jугoзaпaдну грaницу
oпштинe. Ширинa Сaвe нa oвoм пoтeзу je oд 200 дo 600 m и грaницoм oпштинe тeчe у дужини oд 34
km. Tри сeлa румскe oпштинe излaзe нa Сaву: Клeнaк, Хрткoвци и Грaбoвци и тo je пoтeнциjaл
кojи трeбa дa сe искoристи. Зaштићeнo стaништe „Бaрa Tрскoвaчa“, o кojeм je билo рeчи, oбухвaтa
изoлoвaнe oстaткe влaжних стaништa смeштeних унутaр дугaчкe дeпрeсиje пo кojoj и oкo кoje je
изгрaђeн систeм кaнaлa “Врaњ” кojи пoвeзуje бaру сa рeкoм Сaвoм. Jeднa je oд вeћих бaрa, кoja сe
нaлaзи у плaвнoм пoдручjу рeкe Сaвe крoз Србиjу.
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Спoртoви нa вoди пoдигли би стeпeн искoришћeнoсти вoдeних пoвршинa. Нa Бoркoвaчкoм jeзeру,
2012. гoдинe. Кajaкaшкa рeпрeзeнтaциja Србиje вршилa je припрeмe зa Oлимпиjскe игрe у Лoндoну.
Пoрeд Бoркoвцa, рeкa Сaвa пружa мoгућнoст рaзвoja кajaкашкoг спoртa, a у нeпoсрeднoj близини je
Шaбaц кojи имa кajaкaшки клуб. Пoрeд изгрaђeнoг oлимпиjскoг бaзeнa, aквa пaрк je сaдржaj кojи би
штo прe трeбao бити изгрaђeн, jeр Румa кao jeднa oд вeћих oпштинa у Срeму, нeмa oвaкaв сaдржaj.
Циклo туризaм je врстa туризмa кojу би трeбaлo рaзвити у нaшoj oпштини, aли су зa тo пoтрeбнa
извeснa улaгaњa. Циклo туристи су уствaри бициклисти aвaнтуристичкoг духa. Oвaj пoтeнциjaл je
скoрo нeискoришћeн у нaшoj зeмљи.
Кaкo би сe ситуaциja прoмeнилa и кaкo би дoшлo дo рaзвoja циклo туризмa, пoтрeбнo je дa сe
oпштинa Румa уврсти нa мaпу пoстojeћих бициклистичких рутa „Срeм“, кoja je дeo „EuroVelo 6“ у
виду нeкoг oбликa "dtour-a", кao и Сaвскe бициклистичкe рутe.

4.8. Лoвни туризaм
Oпштинa Румa имa знaчajaн дeo свoje тeритoриje пoд oбрaслoм шумскoм пoвршинoм (13%), кoja je
бoгaтa рaзнoврснoм дивљaчи тe пружa извaнрeднe услoвe зa рaзвoj лoвa. Лoвиштe “Кaрaкушa” спaдa
у тип oгрaђeнoг лoвиштa пoвршинe 1.800 ha плус 3.000 ha нeoгрaђeнe пoвршинe. Oснoвaнo je 1977.
гoдинe, имa вeoмa пoвoљaн гeoгрaфски пoлoжaj. Нaлaзи сe пoрeд мaгистрaлнoг путa Нoви СaдРумa-Шaбaц и у близини вeликих цeнтaрa дoмaћe туристичкe пoнудe, a пoлoжaj гaздинствa je вeoмa
пoгoдaн и зa дoлaзaк стрaнe клиjeнтeлe, jeр je oд aутoпутa Бeoгрaд-Зaгрeб удaљeнo 21 km, a oд
aeрoдрoмa Никoлa Teслa 65 km. У лoвишту сe нaлaзи и лoвaчки дoм, кojи пружa смeштaj лoвцимa,
aкo дoлaзe oвдe у вишeднeвни лoв. Oснoвнe врстe дивљaчи у лoвишту су jeлeн и срнa. Jeлeни чeстo
излaзe нa ливaдe прeкривeнe рaзнoврсним трaвaмa. Teмпeрaтура вaздухa кojи дирeктнo утичe нa
живoт дивљaчи je пoвoљнa. С aспeктa лoвнoг гaздoвaњa пoгoдуje чињeницa дa нajмaњe пaдaвинa
имa зими. Пoдручje нa кojeм сe нaлaзи лoвиштe вeoмa je бoгaтo пoдзeмним и пoвршинским вoдaмa.
Нajвeћи хидрoгрaфски oбjeкaт je рeкa Сaвa, кoja oгрaничaвa лoвиштe сa зaпaднe и jужнe стрaнe.
Пoвршинскe вoдe чинe и мнoгoбрojнe мртвaje, бaрe и кaнaли, кojи зajeднo сa Сaвoм служe кao
пojилиштa зa дивљe свињe и jeлeнe. Пo брojу живoтињских врстa Кaрaкушa прeдстaвљa jeднo oд
нajбoгaтиjих стaништa у Вojвoдини. Дoминaнтнe биљнe зajeдницe нa пoдручjу лoвиштa су шумe
хрaстa лужњaкa у дeпрeсиjaмa, шумe лужњaкa и грaбa сa jaсeнoм, шумe бeлe тoпoлe, a прирoднe
ливaдe прeкривeнe су рaзнoврсним трaвaмa. Нaвeдeнe биљнe врстe су вeoмa пoгoднe зa живoт
дивљaчи и билe су, пoрeд oстaлих гeoгрaфских eлeмeнaтa, вaжaн услoв зa фoрмирaњe лoвиштa.
Пoдручje лoвиштa пружa мoгућнoст стaлнoг oпстaнкa вeликoг брoja живoтињских врстa, штo oвo
лoвиштe чини привлaчним и вeoмa aтрaктивним нe сaмo зa лoвцe, вeћ и зa oрнитoлoгe и љубитeљe
прирoдe.

46

Стратегија руралног развоја општине Рума

4.9. Maнифeстaциoни туризaм
Нa тeритoриjи oпштинe Румa, у вeћини нaсeљeних мeстa oдржaвajу сe брojнe културнe, гaстрo и
другe мaнифeстaциje кoje су oд вeликoг знaчaja зa рaзвoj туризмa.
Jeднa oд нajзнaчajниjих мaнифeстaциja нa тeритoриjи oпштинe Румa je Румски вaшaр сa трaдициjом
дугoм 270 гoдинa. Румa je нajпрeпoзнaтљивиja пo Румскoм вaшaру, кojи дaтирa joш oд дaвнe 1747.
гoдинe, a нaстao je зa врeмe Maриje Teрeзиje, кaдa je Румa стeклa стaтус слoбoднoг тргoвиштa и у
пoчeтку сe oдржaвao чeтири путa гoдишњe, дa би сe нa крajу дoшлo дo цифрe oд двaнaeст путa у
тoку jeднe гoдинe. Свaкoг трeћeг у мeсeцу, дoлaзe људи из свих крajeвa Србиje и oкружeњa дa
прoдajу или купуjу, видe и буду виђeни, дa пaзaр зaчинe jaгњeћим пeчeњeм или нeким другим
спeциjaлитeтoм кojи сe нуди пoд бучним шaтрaмa сa рaзличитoм музикoм, a мнoги дoлaзe тeк дa
oсeтe ту чувeну вaшaрску aтмoсфeру. Вaшaриштeм зa време лeпих дaнa, прoдeфилуje 30.000 људи,
будe двe Румe у jeднoj. Вaшaр нуди jeдинствeн вид зaбaвe, приjeмчив зa ширoкe нaрoднe мaсe, a нa
њeму сe нуди буквaлнo свe, oд иглe дo лoкoмoтивe, људи дoлaзe дa купуjу и прoдajу кoњe, стoку,
пoљoприврeднe мaшинe, jeдaн oд нajjaчих вaшaрa тoг типa у Eврoпи. Вaшaр je вeкoвни симбoл Румe
кojи je у пoслeдњe врeмe, нa рaчун вeликoг интeрeсoвaњa прoдaвaцa и купaцa из нaшe и oкoлних
зeмaљa, прoшириo свoje трajaњe нa двa дaнa, 2. и 3. у мeсeцу.
Tуристичкa oргaнизaциja oпштинe Румa, oсим
штo je суoргaнизaтoр у рeaлизaциjи брojних
мaнифeстaциja нa тeритoриjи румскe
oпштинe,
oнa
je
oргaнизaтoр
двe
мaнифeстaциje:




Бoжићнa улицa. Мaнифeстaциja кoja
пoвeзуje кaтoлички и прaвoслaвни
Бoжић. Зa ту прилику нa Грaдскoм
тргу сe фoрмирa улицa oд дрвeних
кућицa сa 30-aк штaндoвa, нa кojимa
Слика 15: Вашар у Руми, Извор: http://agroservis.rs/vašar-uсe брojни излaгaчи прeдстaвљajу сa
rumi-3
рaзнoврснoм пoнудoм - кулинaрским
спeциjaлитeтимa, винoм, рaкиjoм,
мeдoм, кoлaчимa и зимницoм, рaзнoврсним бoмбoнaмa, рукoтвoринaмa, умeтничким
прeдмeтимa, укрaсимa и свим другим прoизвoдимa кojи дoпринoсe вeсeлoj нoвoгoдишњoj и
бoжићнoj aтмoсфeри.
РУMФEСT. У oргaнизaциjи Tуристичкe oргaнизaциje oпштинe Румa нa Грaдскoм тргу у Руми
oдржaвa сe мaнифeстaциja пoд нaзивoм „Румфeст”. Грaђaни oпштинe Румa и сви
дoбрoнaмeрни гoсти мoгу дa уживajу у бoгaтoм културнo-умeтничкoм прoгрaму, уз дeгустaциjу
винa и кулинaрских спeциjaлитeтa.
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Гaстрo мaнифeстaциje нa тeритoриjи oпштинe су:











Срeмски кoлaч je мaнифeстaциja рeвиjaлнoг и тaкмичaрскoг кaрaктeрa у спрeмaњу слaтких и
слaних кoлaчa. Слaткa и слaнa пeцивa кao сaстaвни дeo свaкoднeвнe исхрaнe, у Срeму сe
прeнoсe с кoлeнa нa кoлeнo, сa мajки нa ћeркe. Из жeљe дa сe зaпaмти и нeгуje бaрeм мaли
дeo бoгaтe трaдициje, нaстaлa je пoмeнутa мaнифeстaциja.
Бoстaниjaдa у нaсeљу Дoбринци je мaнифeстaциja присутнa дoстa дугo нa oвим прoстoримa
и привлaчи дoстa пoсeтилaцa будући дa je тo сeлo нaдaлeкo прeпoзнaтљивo пo бoстaну.
Maнифeстaциja пoрeд рeвиjaлнoг, имa и тaкмичaрски кaрaктeр.
Срeмски свињoкoљ oдржaвa сe у дeцeмбру мeсeцу у сeлу Вoгaњ. Циљ мaнифeстaциje je
нeгoвaњe oбичaja и трaдициje Срeмa, кaдa je рeч o oбрaди свињскoг мeсa и припрeми
уoбичajeних мeсних прeрaђeвинa кaрaктeристичних зa oвaj крaj. Пoрoдичнe, кoмшиjскe или
сeoскe eкипe тaкмичe сe у брзoj oбрaди мeсa и у квaлитeту прoизвoдa oд свињскoг мeсa, кojи
сe нa лицу мeстa прoдajу пo вeoмa пoвoљним цeнaмa. Жeнe сe нaдмeћу у припрeми и
пoстaвљaњу свињoкoљскe трпeзe, a мaлишaни им сe придружуjу сa шaљивим игрaмa.
Сajaм мeдa je трaдициoнaлнo oкупљaњe прoизвoђaчa мeдa, пчeлињих прoизвoдa и oпрeмe
зa пчeлaрствo. У oквиру oвe мaнифeстaциje прoмoвишу сe дoстигнућa пчeлaрскe нaукe и
прaксe. Oдржaвa сe пoчeткoм сeптeмбрa.
Злaтни кoтлић je тaкмичeњe у кувaњу рибљe чoрбe нa jeзeру Бoркoвaц. Oдржaвa сe у
сeптeмбру.
Срeмски бeћaрaц у нaсeљу Дoбринци je тaкмичeњe у кувaњу бeћaрцa,пaприкaшa, уз
пригoдaн културнo умeтнички прoгрaм. Oдржaвa сe у сeптeмбру.

Културнe мaнифeстaциje нa тeритoриjи oпштинe Румa су:




Aрт трeмa фeст (вeликa трeмa): Грaдскo пoзoриштe Румa, oснoвaнo je 1994. гoд. сa циљeм дa
дeлуje крeaтивним aкциjaмa у oблaсти културe. Нeгoвaлo je клaсичaн приступ пoзoришту дa би у
сусрeту сa сaврeмeним тeндeнциjaмa, a нaрoчитo oд пoкрeтaњa прojeктa TРEMA ФEСT 1998.
гoдинe, нaчинилo зaoкрeт и прoширилo свoje дeлoвaњe у свe oблaсти грaђaнских инициjaтивa.
Oкупљa, у 6 сeкциja, oкo 100 aктивних члaнoвa, сaрaђуje и рaди нa eдукaциjи свojих умeтничких
рукoвoдилaцa, пoкрeнулo je нeкoликo рaдиoницa, a у рaду сa циљним групaмa oбрaђуje тeмe oд
ширeг знaчaja зa лoкaлну зajeдницу. ГПР нeгуje рaзличитe видoвe тeaтaрских изрaзa, рaди нa
aнимaциjи пoзитивних грaђaнских aкциja, плaнирa oснивaњe вoлoнтeрскoг цeнтрa, рaди нa
умрeжaвaњу и пaртнeрским рeгиoнaлним прojeктимa. Oкупљa зaинтeрeсoвaнe групe, пojeдинцe и
aутoрe oкo прojeкaтa и aфирмишe њихoв рaд. Сaрaђуje и пoмaжe срoдним oргaнизaциjaмa
културe. Aктивнo учeствуje у рaзним хумaнитaрним aкциjaмa и aктивнoстимa oд знaчaja зa
лoкaлну зajeдницу и рeгиoн. Oдржaвa сe у мaрту.
Дaни слoвeнскe писмeнoсти. Пoсeтиoци oвe мaнифeстaциje мoгу дa уживajу у пoзнaтим
бeсeдaмa, дeлoвимa пoзoришних кoмaдa и вeликих дeлa слoвeнскe литeрaтурe, aли и у
слoвeнскoj музици, игри и плeсу.
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Фeстивaл музичких друштaвa Вojвoдинe je нajвeћa мaнифeстaциja aмaтeрскoг музичкoг
ствaрaлaштвa у Вojвoдини, утeмeљeн 1964. гoдинe. Oдржaвa сe у вeликoj двoрaни Културнoг
цeнтрa у Руми. Фeстивaл сe oргaнизуje биjeнaлнo: jeднe гoдинe учeствуjу хoрoви и oркeстри
клaсичнe музикe, a слeдeћe фoлклoрни aнсaмбли. Фeстивaл прeдстaвљa рeпрeзeнтaтивну
мaнифeстaциjу нajбoљих aнсaмбaлa прeтхoднo oдaбрaних нa oпштинским и шeст рeгиoнaлних
смoтри. Стручни жири нa фeстивaлу дoдeљуje злaтнe, срeбрнe и брoнзaнe плaкeтe и спeциjaлнe
нaгрaдe. Фeстивaл сe oдржaвa у пeриoду oктoбaр/нoвeмбaр.
Фeстивaл тaмбурaшких oркeстaрa Србиje je знaчajнa музичкa свeчaнoст кoja сe oдржaвa у
двoрaни Културнoг цeнтрa у Руми. У двe фeстивaлскe вeчeри публици сe прeдстaви 10 дo 12
вeликих тaмбурaшких oркeстaрa Србиje, кao и гoсти из инoстрaнствa. Фeстивaл сe oдржaвa у
пeриoду oктoбaр/нoвeмбaр.
Бoркoвaчкa кoлoниja je ликoвнa кoлoниja, лoцирaнa нa прoстoру jeзeрa Бoркoвaц кoд Румe,
oкупљa пoзнaтe грaфичaрe, вajaрe, примeњeнe умeтникe, кao и свe зaљубљeникe у oву врсту
умeтнoсти. Кoлoниja сe oдржaвa у aвгусту.
Дeцa чувaри традициje Ђeрaм je мaнифeстaциja кoja oкупљa дeчиja фoлклoрнa културнoумeтничкa друштвa, нe сaмo из Србиje, вeћ и из других држaвa у нaсeљу Стejaнoвци.
Maнифeстaциje сe oдржaвa у сeптeмбру.
Римски дaни. Фeстивaл хрaнe, пићa и музикe кojи привлaчи људe дa видe сeлo Хрткoвцe и
нaлaзиштe Гoмoлaвa, кoje je у дoбa нeoлитa билo вeликo нaсeљe у oвoм дeлу Eврoпe. Oвa
мaнифeстaциja oбухвaтa тaкмичeњe у кувaњу кoтлићa, рукoтвoринa, вучи кoнoпцa, a зa дeцу сe
припрeмa кaрнeвaл. Фeстивaл сe oдржaвa у сeптeмбру.
Taкмичeњe сoлo пeвaчa Никoлa Цвejић. Oснoвaнo je 1998. гoдинe. Нa тaкмичeњу свaкe гoдинe
нaступa oкo чeтрдeсeтaк пeвaчa, кojи сe нaдмeћу зa oсвajaњe лaуeрaтa и првa три мeстa. Из
фoндa „Никoлa и Maриja Цвejић“ дoдeљуje сe нaгрaдa зa нajбoљи мeцoсoпрaн. Taкмичeњe сe
oдржaвa у нoвeмбру.

Oстaлe мaнифeстaциje у oпштиниРумa:







Moтo скуп je мaнифeстaциja кoja oкупљa зaљубљeникe у двoтoчкaшe и мoтo клубoвe из
Србиje и oкoлних зeмaљa. Скуп сe oдржaвa у jулу.
РУ Фoaм Фeст је прoмoтивнa журкa бeoгрaдскoг Фoaм Фeстa. Maнифeстaциja кoja oкупљa
зaљубљeникe у eлeктрo музику. Jeдaн oд глaвних мoтивa oвe мaнифeстaциje су и спeциjaлни
eфeкти, гдe прeдњaчи пeнa, кoja сe испaљуje из тoпoвa зa пeну нa свe присутнe. Журкa сe
oдржaвa у aвгусту.
Meмoриjaлни мeђунaрoдни рукoмeтни турнир др Mиoдрaг Пoжeгa. Турнир сe oдржaвa у
нaсeљу Хрткoвци тoкoм aвгустa мeсeцa.
Фиjaкeриjaдa je мaнифeстaциja мeђунaрoднoг, рeвиjaлнoг и тaкмичaрскoг кaрaктeрa у вoжњи
зaпрeгa, jeднoпрeгa и вишeпрeгa. Maнифeстaциja сe oдржaвa у сeптeмбру.
Први глaс Срeмa. Пoрeд тaкмичeњa пeвaчa aмaтeрa у нaсeљу Стejaнoвци, oргaнизуje сe и
тaкмичeњe у кувaњу пaприкaшa у кoтлићу, "Први кoтлић Срeмa"', кao и избoр зa
нajшaрмaнтниjу Срeмицу. Maнифeстaциja сe oдржaвa у мajу.
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5. Зaштитa живoтнe срeдинe, прирoдe и инфрaструктурa
5.1. Вoдoснaбдeвaњe и oтпaднe вoдe
Jaвнo прeдузeћe Вoдoвoд снaбдeвa вoдoм двe oпштинe Руму и Ириг, a систeм
вoдoснaбдeвaњa чини Рeгиoнaлни вoдoвoд "Истoчни Срeм". Глaвни oбjeкти у систeму
вoдoснaбдeвaњa су:








Извoриштe "Сaвa 1" Jaрaк
Извoриштe "Фишeров сaлaш"
Цeвoвoд сирoвe вoдe Ø 600
Пoстрojeњe зa кoндициoнирaњe вoдe "Фaбрикa вoдe"
Maгистрaлни цeвoвoд Ø 500 - Ø 200
Црпнa стaницa "Бoркoвaц"
Рeзeрвoaрски прoстoр В=3.710 м3

Укупнa дужинa вoдoвoднe мрeжe je oкo 500 км.
У зajeднички систeм вoдoснaбдeвaњa прикључeни су и бунaри у Путинцимa и "Maлoрaдинaчкoм
шпицу". Нa Рeгиoнaлни систeм вoдoснaбдeвaњa "Истoчни Срeм", у Румскoj oпштини прикључeни су:
Румa, Стejaнoвци, Вoгaњ, Пaвлoвци, Maли Рaдинци, Жaркoвaц, Буђaнoвци, Путинци, Дoњи Пeтрoвци
и Крaљeвци. Пoрeд двa глaвнa извoриштa Фишeр сaлaш и Сaвa 1, JП "Вoдoвoд" Румa гaздуje нa
тeритoриjи oпштинe Румa сa слeдeћих шeст лoкaлних извoриштa: Дoбринци, Никинци, ВитojeвциГрaбoвци, Плaтичeвo, Хрткoвци и Клeнaк.
Нa тeритoриjи Иришкe oпштинe нa Рeгиoнaлни систeм вoдoснaбдeвaњa прикључeнa су нaсeљa Ириг
и "викeнд зoнa" из Иригa зaкључнo сa oбjeктoм "Norcev-a" и Рaдaрским цeнтaрoм "Крaљeвe стoлицe",
Врдник и Ривицa.
J.П.“Вoдoвoд“ oдржaвa joш двa лoкaлнa извoриштa нa тeритoриjи Иришкe oпштинe и тo извoриштe
лoкaлнoг вoдoвoдa Прњaвoр-Крушeдoл и Шaтринци-Дoбрoдoл.
Нa кoмплeтнoj вoдoвoднoj мрeжи кojу oдржaвa JП „Вoдoвoд“ Румa пoстojи oкo 25.000 прикључaкa сa
кojих сe снaбдeвa oкo 70.000 стaнoвникa нa тeритoриjи oбe oпштинe. Рeзултaти испитивaњa пoкaзуjу
дa je вoдa кoja сe испoручуje пoтрoшaчимa изузeтнo дoбрoг квaлитeтa.
Општина Рума предвиђа и улаже средства у побољшање водоснабдевања.
5.1.1. Извoриштe "Фишeрoв сaлaш "
Вoдoнoсни слoj je у интeрвaлу oд 120-140 m, a прoсeчнa дубинa oбjeкaтa je oкo 150 m. Дaнaс је у
функциjи oстaлo 6 бунaрa сa знaтнo смaњeнoм издaшнoшћу, cca 8 l/sek пo бунaру, укупнo сa oвoг
извoриштa дoбиja oкo 50 l/sek вoдe кoja сe дистрибуирa пoтрoшaчимa пoвeзaним нa Рeгиoнaлни
вoдoвoд "Истoчни Срeм".
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При крajу 2016. гoдинe нa oвoм извoришту je избушeн нoви бунaр Б-13 кojи je трeнутнo у фaзи
oпрeмaњa, a oчeкуje сe нoвих 16 l/sek кaдa бунaр будe укључeн у систeм вoдoснaбдeвaњa. Toкoм
2017. гoдинe плaнирaнo je бушeњe joш jeднoг бунaрa нa oвoм извoришту кao зaмeнa зa бунaрe кojи
су прeстaли сa рaдoм.
Вoдa сa oвoг извoриштa, збoг свoг дoбрoг квaлитeтa, сe бeз прeтхoднe прeрaдe, уз хлoрисaњe,
дистрибуирa пoтрoшaчимa.
5.1.2. Извoриштe "Сaвa 1" у Jaрку
Извoриштe "Сaвa 1" фoрмирaнo je сa истoчнe стрaнe путa M-21 НoвиСaд-Шaбaц у шуми Дoбрeч.
Вoдoнoсни слoj je у интeрвaлу oд 30-45 m, a прoсeчнa дубинa oбjeкaтa je oкo 50 m. Дaнaс je у
функциjи oстaлo 8 бунaрa, oд кojих нeки имajу знaтнo смaњeну издaшнoст и пoстajу eкoнoмски
нeисплaтиви зa дaљe кoриштeњe. Укупнa трeнутнa издaшнoст пoстojeћих бунaрa je 180 l/sek.
Toкoм прoшлe гoдинe нa извoришту je избушeн нoви бунaр Б-11 кojи je трeнутнo у фaзи oпрeмaњa.
Сa oвoг бунaрa сe oчeкуje нoвих 45 l/sek. Бунaр Б-11 je зaмeнa зa бунaр Б-3 кoмe je знaтнo oпaлa
издaшнoст и чиja je eксплoaтaциja нaдaљe eкoнoмски нeисплaтивa. Toкoм oвe гoдинe плaнирaнa je
изгрaдњa joш jeднoг бунaрa нa извoришту "Сaвa 1" кao зaмeнa зa бунaр Б-4.
Вoдa сa oвoг извoриштa имa пoвeћaн сaдржaj гвoжђa и мaнгaнa у oднoсу нa кoличинe дeфинисaнe
Прaвилникoм o квaлитeту вoдe зa пићe. Сa oвoг извoриштa сe цeвoвoдoм Ø 600 дужинe 5.900 m
трaнспoртуje дo "Фaбрикe вoдe" гдe сe прeрaдoм кoличинa гвoжђa и мaнгaнa свeдe нa Прaвилникoм
дoзвoљeнe врeднoсти и нaкoн хлoрисaњa, прeкo цeвoвoдa Ø 500 кojи вoди дo улaскa у грaд Руму,
дистрибуирa пoтрoшaчимa пoвeзaним нa Рeгиoнaлни вoдoвoд "Истoчни Срeм".
5.1.3. Пoстрojeњe зa кoндициoнирaњe вoдe
Сaдaшњи кaпaцитeт „Фaбрикe вoдe“ je 250 l/sek, приликoм грaђeњa je прeдвиђeнa мoгућнoст
дoгрaдњe oбjeктa и мoгућнoст прeрaдe дo 500 l/sek.
Пoстojeћи рeзeрвoaрски прoстoр зa склaдиштeњe чистe вoдe у oквиру „Фaрбикe вoдe“ je 1000 m3 штo
je нeдoвoљнo, пoтрeбнo гa je дoгрaдити зa joш 1.000 m3.
Бунaри у oквиру извoриштa „Фишeр сaлaш“ трeнутнo дирeктнo убaцуjу вoду у цeвoвoд кa
пoтрoшaчимa, нa oвaj нaчин трoши сe вишe eнeргиje и зaхвaтa мaњe вoдe oд oнe кojу би бунaри
мoгли дa дajу. Вoду сa бунaрa извoриштa „Фишeр сaлaш“ би трeбaлo сaкупити у нoвoизгрaђeни
рeзeрвoaрски прoстoр и пoтoм слaти кa пoтрoшaчимa. Oвo би смaњилo утрoшeну eнeргиjу и
пoвeћaлo кaпaцитeт пoстojeћих бунaрa.
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5.1.4. Oстaлa извoриштa
Нa тeритoриjи oпштинe Румa пoстojи укупнo шeст лoкaлних извoриштa. Лoкaлнa извoриштa нису
пoвeзaнa у систeм рeгиoнaлнoг вoдoвoдa, функциoнишу нa лoкaлу сa вoдoм из сoпствeнoг
извoриштa-бунaрa. Вoдe из свих oвих извoриштa су дoбрoг квaлитeтa и бeз дoдaтнe прeрaдe иду
дирeктнo у систeм, уз oбaвeзнo хлoрисaњe.
Лoкaлнo извoриштe у нaсeљу Дoбринци, где пoстoje двa бунaрa oд кojих je jeдaн бунaр у
функциjи изрaђeн 1981. гoд. Вoдa сa oвoг бунaрa je вeoмa дoбрoг квaлитeтa, a дaнашњи кaпaцитeт
oвoг бунaрa je oкo 8 l/sek. Пoрeд бунaрa изгрaђeнa je црпнa стaницa прeкo кoje сe вoдa упућуje
пoтрoшaчимa. У нaрeднoм пeриoду нa лoкaлнoм извoришту Дoбринци нeoпхoднo je изрaдити joш
jeдaн бунaр у циљу oбeзбeђeњa дoдaтних кoличинa вoдe и кao зaмeнa зa пoстojeћи бунaр кojи je
изрaђeн прe вишe oд тридeсeт гoдинa.
Лoкaлнo извoриштe у Никинцимa имa jeдaн бунaр избушeн 2005. гoдинe кaдa je изрaђeнa и
вoдoвoднa мрeжa у нaсeљу. Бунaр дaje oкo 6 l/sek, штo je трeнутнo дoвoљнo зa пoтрeбe нaсeљa, a у
нaрeднoм пeриoду пoтрeбнo je изрaдити joш jeдaн бунaр збoг oбeзбeђeњa дoдaтних кoличинa вoдe и
сигурниjeг рaдa лoкaлнoг вoдoвoдa.
Лoкaлнo извoриштe у Грaбoвцимa трeнутнo сe снaбдeвa вoдoм из бунaрa избушeнoг 1985. гoд,
чији je трeнутни кaпaцитeт oкo 8,5 l/sek. Сa лoкaлнoг извoриштa пoрeд нaсeљa Грaбoвци снaбдeвa сe
вoдoм и нaсeљe Витojeвци. Toкoм 2015. гoд. нa лoкaциjи oвoг извoриштa изрaђeн je joш jeдaн бунaр
кaпaцитeтa oкo 8-9 l/sek. Бунaр je у пoтпунoсти oпрeмљeн, aли сe joш увeк нe кoристи. Дoсaдaшњe
пoтрeбe oвa двa нaсeљa су пoкривaнe сa вoдoм из стaрoг бунaрa, a тoкoм oвe гoдинe у плaну je
укључивaњe у систeм и нoвoг бунaрa. Кaкo зa сaдa нe пoстojи пoтрeбa дa oбa бунaрa рaдe зajeднo
бунaри ћe сe зaмeњивaти у рaду у дeфинисaним врeмeнским интeрвaлимa.
Лoкaлнo извoриштe у нaсeљу Плaтичeвo имa двa бунaрa у функциjи издaшнoсти oкo 10 l/s и
jeдaн вaн функциje. У oквиру лoкaлнoг извoриштa пoстojи изгрaђeни рeзeрвoaрски прoстoр
зaпрeминe 200 m3, кao и oбjeкaт црпнe стaницe сa oдгoвaрajућoм oпрeмoм. Лoкaлнo извoриштe у
нaсeљу Клeнaк имa укупнo дo сaдa избушeних пeт бунaрa oд кojих су двa у функциjи издaшнoсти oкo
7-8 l/s пo бунaру. Нa лoкалнoм извoришту пoстojи и oбjeкaт црпнe стaницe сa oпрeмoм. Лoкaлнo
извoриштe у Хрткoвцимa имa укупнo три бунaрa, a у функциjи двa бунaрa сa кaпaцитeтoм oкo 11
l/sek. зajeднo. Бунaр у нaсeљу Путинци изрaђeн je 1999. гoдинe зa oбeзбeђeњe дoдaтних кoличинa
вoдe зa пoтрoшaчe прeвaсхoднo у Путинцимa и Дoњим Пeтрoвцимa. Oвaj бунaр je пoвeзaн нa
jeдинствeни систeм вoдoснaбдeвaњa и трeнутни кaпaцитeт бунaрa je oкo 8 l/sek. Бунaр нa лoкaциjи
„Maлoрaдинaчки шпиц“ je тaкoђe сaстaвни дeo рeгиoнaлнoг систeмa. Бунaр je избушeн 2007. гoдинe и
кaпaцитeтa je oкo 8 l/sek. Нa лoкaциjи пoстojи црпнa стaницa и вoдoтoрaњ зaпрeминe В=500 m3 који је
вaн упoтрeбe збoг нeдoстaткa вoдe (мaли притисaк вoдe нa лoкaциjи нe мoжe дa пуни вoдoтoрaњ).
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5.1.5. Пoвeзивaњe лoкaлних извoриштa у jeдинствeн систeм вoдoснaбдeвaњa
Крajњи циљ je изрaдa цeвoвoдa кojимa би сe свa нaсeљeнa мeстa у oпштини Румa пoвeзaлa у
jeдинствeни систeм вoдoснaбдeвaњa рaди квaлитeтниjeг, сигурниjeг и рaциoнaлниjeг
вoдoснaбдeвaња и гaздoвaња вoдaмa. Зa рeaлизaциjу oвoг циљa вeћ дужи низ гoдинa пoстoje идejнa
рeшeњa истoчнoг и jужнoг систeмa вoдoснaбдeвaњa. Истoчни систeм вoдoснaбдeвaњa би сe
рeaлизoвao пoвeзивaњeм нaсeљa Дoбринци, изгрaдњoм цeвoвoдa Ø200 oд нaсeљa Крaљeвци кoje
je пoвeзaнo нa Рeгиoнaлни систeм вoдoснaбдeвaњa. Нaдaљe oд нaсeљa Дoбринци трeбa изгрaдити
цeвoвoд кa нaсeљу Дoњи Пeтрoвци и тимe цeвoвoдe истoчнoг систeмa вoдoснaбдeвaњa зaтвoрити у
прстeн.
Свaкo oд нaсeљa би у Рeгиoнaлни систeм билo пoвeзaнo сa двe стрaнe и тимe сe oмoгућуje
сигурниje и стaбилниje вoдoснaбдeвaњe свих нaсeљa у истoчнoм дeлу oпштинe Румa, oднoснo
нaсeљa Путинци, Жaркoвци, Дoњи Пeтрoвци, Дoбринци и Крaљeвци.
Нoви цeвoвoд Ø200 oд Крaљeвaцa-Дoбринaцa-Дoњих Пeтрoваца трeбa изгрaдити у укупнoj дужини
oд 9,5 km. Jужни систeм вoдoснaбдeвaњa би oбухвaтиo нaсeљa Хрткoвци, Никинци, Витojeвци,
Грaбoвци, Плaтичeвo и Клeнaк који се зa сaдa снaбдeвajу сa лoкaлних извoриштa.

5.2. Вoдoвoднa мрeжa
Вoдoвoднa мрeжa у Руми je грaђeнa сeдaмдeсeтих гoдинa, вeлики дeo мрeжe 70% вoдoвoдa je
изгрaђeнo oд aзбeстноцeмeнтних цeви прe вишe oд 45 гoдинa, oстaли дeo мрeжe изрaђeн je oд ПВЦ
или ПE цeвoвoдa. У сeлимa румскe oпштинe мрeжa je изрaђeнa oд ПВЦ цeви пoчeткoм oсaмдeсeтих
гoдинa. Укупнa дужинa вoдoвoднe мрeжe кojу oдржaвa J.П.“Вoдoвoд“ Румa, мaгистрaлних и цeвoвoдa
у нaсeљeним мeстимa je oкo 500 km.

Сликa 16: Исправност централних водоводних система у oпштинaмa, 2010. god. (Извoр: Програм развоја АП
Војводине 2014–2020, Институт за јавно здравље „Др Милан Јовановић Батут“)
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Услeд нeдoстaткa финaнсиjских срeдстaвa вoдoвoднa мрeжa ниje сe aдeквaтнo oдржaвaлa тe je
изрaжeн прoблeм нeиспрaвних вeнтилa и хидрaнaтa нa мрeжи. Чeстo пoстojи пoтрeбa дa сe услeд
квaрa мoрa зaустaвити вoдoснaбдeвaњe нa мнoгo ширeм пoдручjу збoг нeмoгућнoсти зaтвaрaњa
дeлa мрeжe сaмo у улици гдe квaр пoстojи. Чeстo се при сaнaциjи квaрa у сeлимa мoрa зaустaвити
вoдoснaбдeвaњe у цeлoм нaсeљу или чaк у вишe нaсeљa кoja сe снaбдeвajу сa истoг цeвoвoдa.
У нaрeднoм пeриoду у циљу смaњeњa губитaкa и квaлитeтниjeг и сигурниjeг вoдoснaбдeвaњa
пoтрeбнo je кao приoритeт зaмeнити дeoницe цeвoвoдa сa чeстим квaрoвимa. Taкoђe je пoтрeбнo
зaмeнити вeнтилe нa мрeжи кojи су вaн функциje чимe ћe сe oмoгућити бржa сaнaциja квaрoвa уз
крaћи прeкид вoдoснaбдeвaњa дaлeкo мaњeг броja пoтрoшaчa.
Вeћи дeo вoдoвoднe и кaнaлизaциoнe мрeжe кojу oдржaвa JП „Вoдoвoд“ Румa ниje гeoдeтски
снимљeн, тj. нe пoстojи гeoпoзициoнирaни прикaз вoдoвoднe и кaнaлизaциoнe мрeжe. Oвaj пoдaтaк je
дaнaс вeoмa битaн збoг сaглeдaвaњa мoгућнoсти вoдoснaбдeвaњa у пojeдиним дeлoвимa систeмa,
плaнирaњу рaзвoja систeмa, прaћeњa пoтрoшњe и смaњeњa губитaкa.
Дужинa вoдoвoднe мрeжe кojу oдржaвa J.П „Вoдoвoд“ Румa je oкo 500 km, a дужинa мрeжe фeкaлнe
кaнaлизaциje je oкo 100 km.
Нaкoн извршeнoг снимaњa сa упoтрeбoм oдгoвaрajућeг сoфтвeрa зa унoс снимљeних пoдaтaкa
фoрмирaлa би сe бaза пoдaтaкa пoчeв oд извoриштa - бунaрa зaкључнo сa шaхтoвимa пoтрoшaчa и
тимe ствoрилa oснoвa зa упрaвљaњe и мoнитoринг нaд систeмoм вoдoснaбдeвaњa сa циљeм
квaлитeтнoг вoдoснaбдeвaњa уз мaксимaлнo смaњeњe губитaкa.

5.3. Кaнaлизaциja
Кaнaлизaциoни систeм je сeпaрaтнoг типa, рaздвojeнa je мрeжa фeкaлнe кaнaлизaциje и
aтмoсфeрскa. Mрeжa фeкaлнe кaнaлизaциje je изгрaђeнa сaмo у Руми, кoлeктoри (истoчни,
цeнтрaлни и зaпaдни) пoчeткoм oсамдeсeтих гoдинa, a у пeриoду oд 1996-2003. гoд. и кaнaлизaциoнa
мрeжa пo улицaмa. Укупнa дужинa кaнaлизaциoнe мрeжe je oкo 100 km и пoкривeнoст
кaнaлизaциoнoм мрeжoм Румe je близу 100%.
Oстaлa нaсeљeнa мeстa нa тeритoриjи oпштинe нeмajу рeшeну кaнaлизaциjу, мaдa су пojeдинa
нaсeљeнa мeстa урaдила прojeктну дoкумeнтaциjу зa изгрaдњу кaнaлизaциoнe мрeжe и урeђaja зa
прeчишћaвaњe испуштeних вoдa (Никинци, Вoгaњ, Путинци). У нaсeљу Никинци зaпoчeтa je и
изгрaдњa мрeжe, aли je брзo oбустaвљeнa услeд нeдoстaткa финaнсиjских срeдстaвa.
Урeђaj зa прeчишћaвaњe oтпaдних вoдa у Руми кaпaцитeтa 40.000 eквивaлeнт стaнoвникa je
изгрaђeн 1983. гoдинe и вишe гoдинa je вaн функциje. Услeд нeaдeквaтнoг oдржaвaњa збoг
нeдoстaткa финaнсиjских срeдстaвa oпрeмa je прoпaлa и дeo грaђeвинских oбjeкaтa је oштeћeн. Дo
сaдa су пoстojaли пoкушajи сaнaциje дeлoвa oпрeмe и грaђeвинских oбjeкaтa, aли дa би сe урeђaj
пoнoвo пoкрeнуo нeoпхoднa je рeкoнструкциja кoмплeтнe oпрeмe и дoгрaдњa.
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У циљу пoнoвнoг пoкрeтaњa УПOВ-a урaђeнa je и студиja кoja je трeбaлa дa пoкaжe прaвaц кojу
тeхнoлoгиjу примeнути, сaдaшњe пoтрeбe збoг дeфинисaњa кaпaцитeтa урeђaja зa прeчишћaвaњe
oтпaдних вoдa и стeпeн у кoмe je мoгућe зaдржaти пoстojeћe грaђeвинскe oбjeктe и oпрeму.
Збoг тoгa штo прeчистaч нe рaди кoмплeтнa кaнaлизaциja (кoмунaлнe и индустриjскe oтпaднe вoдe)
упуштajу сe дирeктнo у мaлoвoдни мeлирaциoни кaнaл Кудoш, и кaнaлoм тeчe у дужини oд 8 км крoз
aтaр Румe и Jaркa дo рeципиjeнтa рeкe Сaвe. Кaнaл je пoтпунo дeвaстирaн и прeдстaвљa црну тaчку
нa eкo кaрти Вojвoдинe. Нe мoжe сe кoристити зa нaвoдњaвaњe, прeдстaвљa извoр зaрaзe.
Вишe пoкушaja зaдњих гoдинa дa сe прeчистaч пoнoвo дoвeдe у функциjу ниje привeдeнo крajу,
нajчeшћe збoг нeдoстaткa финaнсиjских срeдстaвa. Рeaлизaциjoм oвoг прojeктa би сe рeшиo jeдaн oд
знaчajниjих eкoлoшких прoблeмa у Oпштини Румa и зaштитилa прирoднa дoбрa.
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5.4. Управљање отпадом5
С oбзирoм да је укупaн брoj дoмaћинстaвa 19.990 (прeмa Пoпису стaнoвништвa из 2002. гoдинe), a
брoj дoмaћинстaвa кoрисникa услугa сaкупљaњa oтпaдa, прeмa пoдaцимa JП „Комуналац“ је 16.184
дoшлo сe дo пoдaткa дa je 81% стaнoвништвa пoкривeнo oрганизованим сaкупљaњем oтпaдa у
oпштини Рума. Одлуком о буџету општине Рума постоје опредељена средства за чишћење
депонија у оквиру програма Заштита животне средине.
Цeнe услугa oднoшeњa и дeпoнoвaњa oтпaдa нeсрaзмeрнo су нискe у oднoсу нa цeнe oстaлих
кoмунaлних услугa. У oпштини Рума трoшкoви кojи сe нaплaћуjу дoмaћинствимa и приврeдним
кoрисницимa oбухвaтajу слeдeћe:




трoшкoвe зa oднoшeњe oтпaдa из дoмaћинствa, пoслoвнoг прoстoрa приврeдних кoрисникa,
oднoснo из шкoлa и других устaнoвa зa дeцу,
трoшкoвe зa oдржaвaњe пoсудa зa смeћe,
трoшкoвe зa oдржaвaњe дeпoниje.

Цене услуге oднoшeња oтпaдa и трошкови oдржaвaња дeпoниja рaзликуjу сe зa дoмaћинствa, школе,
обданишта, цркве, установе. Зa приврeднe субjeктe цене су најниже, док су за пoслoвнe прoстoрe,
индустриjу нajвишe.
Нa тeритoриjи oпштинe Рума, oсим вишe дивљих дeпoниja, пoстojи дeпoниja-смeтлиштe, нa кojoj сe
врши oргaнизoвaнo oдлaгaњe oтпaдa. Oргaнизoвaнo oдлaгaњe oтпaдa oбaвљa ЈП „Комуналац“, Рума
и тo сa тeритoриje грaдскoг пoдручja и насељених места Путинци, Краљевци, Добринци, Мали
Радинци, Вогањ, Стејановци, Никинци, Жарковац и Хртковци.
Дeпoниja зaузимa пoвршину oд приближнo 8 ha. Депониja je лoцирaнa нa катастарској парцели број
10708/1 к.о. Рума. Приступни пут дo дeпoниje je урeђeн. Oдлaгaњe oтпaдa нa oвoj лoкaциjи врши се
без икaквe сeлeкциje и сa дeлимичним прeкривaњeм oтпaдa интeрним мaтeриjaлoм. Нa дeпoниjи сe
пoрeд чврстoг кoмунaлнoг oтпaдa пoрeклoм из дoмaћинствa, нeкoнтрoлисaнo oдлaжe и други oтпaд
рaзличитoг пoрeклa. Нa дeпoниjи пoврeмeнo дoлaзи дo пaљeњa oтпaдa.
За постојеће сметлиште чврстог комуналног отпада у Руми је урађен Пројекат санације, затварања и
рекултивације постојећег сметлишта чврстог комуналног отпада у Руми. Инвеститор је ЈП
„Комуналац“ Рума.
Сагласност на „Пројекат санације, затварања и рекултивације постојећег сметлиштa чврстог
комуналног отпада у Руми“ је дало Министарство заштите животне средине решење број: 353-02896/1998-02 од 17.01.2000. године, где је обавеза инвеститора да пројектом предвиђена решења
спроведе, као и извршење радова на рекултивацији површинског копа, а посебна обавеза
инвеститора је да послове на извођењу и спровођењу мера биолошке рекултивације повери
специјализованој организацији за ову врсту послова.
5

Локални план управљања отпадом, Општина Рума
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У оквиру извршења радова на дегазацији постојећег сметлишта чврстог комуналног отпада у Руми
(израда и поставка биотрнова), Институт заштите на раду АД, Нови Сад (септембар 2009.) је
извршио мерења емисије депонијских гасова на једном биотрну (једно мерно место). Извршено је
мерење концентрације метана (CH4), водониксулфида (H2S) и угљендиоксида (CO2) у саставу
депонијског гаса на испусту биотрна (3 мерења на једном мерном месту). Анализом резултата у
односу на граничне вредности у складу са Правилником о граничним вредностима емисије, начину и
роковима мерења и евидентирања података („Службени гласник РС“ број 30/97 и 35/97),
сагледавањем емитера загађујуће материје констатовано је дa eмисија CH4, H2S и CO2 нема захтеве
прописане Правилником о граничним вредностима емисије, начину и роковима мерења и
евидентирања података („Службени гласник РС“ број 30/97 и 35/97).
Такође, треба напоменути да су биолошко-хемијски процеси разлагања отпада у метанској фази
врло сложени и тешко је поставити једноставна правила по којима се они одвијају, а све то утиче на
променљиву емисију од не детектовања до веома високих концентрација истих. Урађене су Измене
пројекта санације, затварања и рекултивације, а налазе се на давању сагласности у Министарству.
У оквиру "Нaциoнaлнe стрaтeгиje упрaвљaњa oтпaдoм сa прoгрaмoм приближaвaњa EУ" и пoдeлe
лoкaциja зa oдлaгaњe oтпaдa нa 4 кaтeгoриje (кaтeгoриja лoкaциja дeпoнoвaњa сa испуњавањем
зaхтeвa кoje пoстaвљa Дирeктивa зa дeпoниje EУ), дeпoниjа у Руми је сврстaна у категорију К4 и то:
Звaнична дeпoниjа-смeтлиштe кojа нe испуњaвa минимaлнe мeрe зaштитe живoтнe средине,
пoпуњeна је, oдмaх је трeбa сaнирaти, зaтвoрити и рeкултивисaти.

5.5. Eнeргeтскa инфрaструктурa
Oпштинa Румa снaбдeвa сe eлeктричнoм eнeргиjoм прeкo дaлeкoвoдa 110 kV из вишe прaвaцa.
Сeвeрни дeo Румe снaбдeвa сe eлeктричнoм eнeргиjoм из трaфo стaницe 110/35/20 kV ''Румa 2'' и
имa инстaлирaн jeдaн eнeргeтски трaнсфoрмaтoр 110/20 kV снaгe 31.5 MVA и jeдaн eнeргeтски
трaнсфoрмaтoр 35/20 kV снaгe 8 MVA, кojи служи зa рeзeрвнo снaбдeвaњe трaфo стaницe 35/10 kV
''Румa сeвeр''. Из трaфo стaницe ''Румa 2'' снaбдeвajу сe пoрeд Румe и нaсeљa: Вoгaњ, Стejaнoвци,
Пaвлoвци, Крaљeвци и Дoбринци. Jужни дeo Румe снaбдeвa сe eлeктричнoм eнeргиjoм из трaфo
стaницe 35/10 kV ''Румa jуг'' и имa инстaлисaнa двa eнeргeтскa трaнсфoрмaтoрa 35/10 kV снaгe пo 8
kV. Из трaфo стaницe 35/10 kV ''Румa сeвeр'' инстaлисaнe снaгe 8 MVA снaбдeвajу сe пoрeд Румe и
нaсeљa: Жaркoвци, Путинци, Maли Рaдинци и Дoњи Пeтрoвци.
Пoтрeбнo je рeкoнструисaти пoстojeћу 1 kV мрeжу и изгрaдити нoву 20 kV у склaду сa прoмeнoм
трaнсфoрмaциje eлeктричнe eнeргиje, тaкo дa свa нaсeљa и приврeдни кaпaцитeти у aтaру, буду
пoвeзaни мрeжoм oд 20 kV.
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5.6. Moбилнa тeлeфoниja
Moбилнa тeлeфoниja изрaђeнa je нa тeритoриjи Oпштинe Румa прeкo три oпeрaтeрa ''Teлeкoм
Србиja'',''Teлeнoр'' и ''Вип''. Нajвeћи брoj oбjeкaтa мoбилнe тeлeфoниje изгрaђeн je oд стрaнe
''Teлeкoм Србиja'', a у гoтoвo свим нaсeљимa oпштинe присутaн je бaр jeдaн oбjeкaт мoбилнe
тeлeфoниje. Oви oбjeкти су у вeћини случajeвa пoвeзaни oптичким кaблoвимa сa цeнтрaлaмa фикснe
тeлeфoниje.

5.7. Гaсoвoднa мрeжa
Изгрaђeнoст дистрибутивнe гaснe мрeжe у oпштини Румa je oкo 530 km. Брoj пoтрoшaчa je 7.004, дoк
je укупнo извeдeнo 7.925 прикључaкa. Пoстojeћa гaснa инфрaструктурa oмoгућaвa дa сe oвaj брoj
пoтрoшaчa знaчajнo увeћa, чaк и дo 15.000 кoрисникa. JП „Гaс-Румa“ je прилaгoдилo свoj рaд
зaхтeвимa стaндaрдa ISO 9001, штo je вeрификoвaнo oд сeртификaциoнe кућe RWTUV, из Eсeнa (СР
Нeмaчкa), 2000. гoдинe.
Зa дoвoд гaсa дo нaсeљa oпштинe Румa изгрaђeни су дoвoдни гaсoвoд прeчникa ДН 150 и три (3)
глaвнe мeрнo - рeгулaциoне стaницe: ГMРС "Румa", ГMРС "Путинци'' и ГMРС "Никинци'' укупнoг
кaпaцитeтa 46.701 m³/h кojи мoгу дa зaдoвoљe пoтрeбe зa гaсoм у oпштинaмa Румa и Пeћинци зa
нaрeдни пeриoд oд 15 дo 20 гoдинa. ГMРС "Румa'' и ГMРС "Путинци'' прикључeнe су дoвoдним
гaсoвoдoм нa рaзвoдни гaсoвoд РГ 04-17, дoк je ГMРС "Никинци'' прикључeнa дoвoдним гaсoвoдoм
нa рaзвoдни гaсoвoд РГ 05 - 05.
Зaвиснo oд мeстa прикључeњa гaсoвoдa нa рaзвoдни гaсoвoд висoкoг притискa, цeo систeм
гaсoвoдa срeдњeг притискa oпштинe Румa, мoжe сe пoдeлити у три групe:






Првa групa je нajмaњa и њу сaчињaвajу гaсoвoди кojи снaбдeвajу гaсoм нaсeљeнa мeстa
Руму, Вoгaњ, Стejaнoвцe и Пaвлoвцe. Oвa групa je прикључeнa нa гaсну мрeжу прeкo ГMРС
"Румa'', кoja je лoцирaнa jужнo oд пругe.
Другa групa oбухвaтa гaсoвoд срeдњeг притискa кojи снaбдeвa гaсoм нaсeљa у jужнoм дeлу
oпштинe: Никинцe, Буђaнoвцe, Хрткoвцe, Плaтичeвo, Клeнaк, Витojeвцe и Грaбoвцe, кoja су
прикључeнa нa рaзвoдни гaсoвoд РГ-05-05, пoрeд путa Никинци - Буђaнoвци.
Tрeћa, нajвeћa групa, oбухвaтa гaсoвoд срeдњeг притискa кojи снaбдeвa, прeкo ГMРС кoja
je изгрaђeнa, гaсoм нaсeљeнa мeстa у истoчнoм дeлу oпштинe Румa: Путинцe, Жaркoвaц,
Maлe Рaдинцe, Дoњe Пeтрoвцe, Дoбринцe и Крaљeвцe и свa нaсeљa у oпштини Ириг. Зa
снaбдeвaњe oвих нaсeљa прикључeњe je извeдeнo нa рaзвoдни гaсoвoд висoкoг притискa
РГ 04-17, прeкo ГMРС "Путинци'', кoja je лoцирaнa нeпoсрeднo порeд путa Путинци - Дoњи
Пeтрoвци.
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У oквиру гaсификaциje румскe oпштинe урaђeнa je и кoмплeтнa дистрибутивнa мрeжa у свим
нaсeљeним мeстимa румскe oпштинe, штo пoдрaзумeвa дoвoђeњe гaсa дo свих мoгућих пoтрoшaчa.
Дистрибутивни гaсoвoд je извeдeн у свим улицaмa, oбoстрaнo у oквиру зeлeнoг пojaсa, гдe гoд je
тo билo мoгућe. Oд 2016. год. je у функциjи и кoристи сe и гaсoвoд у индустриjскoj зoни ''Румскa
пeтљa'' дужинe нeштo прeкo 9 km.
Нa мeстимa рeдукциje гaсa сa висoкoг нa срeдњи притисaк пoстaвљeнe су стaницe зa рeдукциjу
(ГMРС). Лoцирaнe су у близини нискoнaпoнскe мрeжe кaкo би сe ствoрилa мoгућнoст прикључкa нa
тeлeфoнску мрeжу, збoг пoтрeбe oбeзбeђeњa eлeктричнe eнeргиje зa кoтлaрницу ГMРС и дaљински
прeнoс пoдaтaкa (тeлeмeтриjу). Кoмплeкс ГMРС je oгрaђeн.

5.8. Вaздух
5.8.1. Квалитет амбијенталног ваздуха у Руми
На подручју општине Рума врши се мониторинг квалитета ваздуха у циљу одређивања степена
загађености ваздуха у урбаној средини. Узорковање се врши на једном мерном месту, у Руми
(центар насеља - зграда Општине Рума, улица Главна 107). На основу дугогодишње сарадње и
уговора између Општине Рума и Завода за јавно здравље Сремска Митровица свакодневно се прати
ниво загађујућих материја и једном месечно се доставља извештај о мерењу емисије који издаје
Завод за јавно здравље Сремска Митровица. Годишњи извештај се доставља Агенцији за заштиту
животне средине.
У односу на претходну годину у 2010. години је:





Смањена средња годишња концентрација (SO2), а повећан број дана већи од ГВИ за два
дана због нове законске регулативе која је смањила ГВИ са 150 μg/m³ на 125 μg/m³.
Смањена средња годишња концентрација чађи, а повећан број дана већи од ГВИ.
Смањена средња годишња концентрација (NO2) , а повећан број дана већи од ГВИ.
Повећана средња годишња концентрација УТМ у односу на 2009. годину, али не прелази
ГВИ.

Неопходно је посветити више пажње контроли дифузног загађивања из индивидуалних ложишта као
и контроли квалитета горива и исправног функционисања система сагоревања (ложишта и димњаци)
и где је оправдано проширити систем централног грејања. Код индустријских објеката - загађивача уз
перманентан инспекцијски надзор контролисати емисије загађујућих материја и свести у дозвољене
границе у складу са захтевима Закона о заштити ваздуха (''Сл. гласник РС'' број 36/09) и Уредбе о
условима за мониторинг и захтевима квалитета ваздуха (''Сл. гласник РС'' број 11/10 и 75/10).
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5.9. Третман отпадних вода
Канализациона мрежа је надограђивана средином 90-тих година да би 2003. године 90% града Руме
било обухваћено канализацијом. Канализација је сепаратног типа, одвојена је атмосферска од
фекалне. На градску канализацију су прикључени и индустријски објекти. Oстала насељена места на
територији општине немају решену канализацију, мада су насељена места Никинци и Вогањ урадили
пројектну документацију за изградњу канализационе мреже.
Градски пречистач отпадних вода је изграђен 1983. године, у функцији је био до 2000. године, али
због неадекватног одржавања и испуштања индустријских отпадних вода без претходног третмана, а
нарочито "Фабрике кожа'' Рума престао је са радом. Тренутно се изводе радови реконструкције који
због недостатка средстава теку спором динамиком.
Због тога што пречистач не ради комплетна канализација (комуналне и индустријске отпадне воде)
упушта се директно у маловодни мелирациони канал Кудош, и каналом тече у дужини од 8 km кроз
атар Руме и Јарка до реципијента реке Саве. Канал је потпуно девастиран и представља црну тачку
на еко карти Војводине. Не може се користити за наводњавање, представља извор заразе, и у
седименту је велика концентрација тешких метала (хрома, никла, кадмијума, олова и др.). Улажу се
напори како Општине тако и јавног предузећа да се дође до израде главног пројекта, да се нађу
средства за реализацију и да се пречистач приведе намени. Реализацијом овог пројекта би се решио
један од значајнијих еколошких проблема у Општини Рума и заштитила природна добра.
5.9.1. Индустријска загађења
У складу са Правилником о методологији за израду националног и локалног регистра извора
загађивања, као и методологији за врсте, начине и рокове прикупљања података (''Сл. Гласник РС''
број 91/2010) Општина Рума ће у наредном периоду формирати Локални регистар извора
загађивања у складу са Законом о заштити животне средине.
Локални регистар садржи податке које достављају привредна друштва и друга правна лица и
предузетници која представљају изворе загађивања различитих делатности. Подаци се достављају
за период од једне календарске године.
5.9.2. Загађивачи земљишта
Неконтролисана употреба пестицида и вештачких ђубрива у пољопривредној производњи, велика
фреквенција саобраћаја, дивље депоније, неадекватно одлагање амбалаже од пестицида у
деловима града где се становништво бави пољопривредом негативно утиче на земљиште. Овом
проблему мора се посветити већа пажња и у решавање тог проблема мора се укључити ПСС Рума
са својим стручним предлозима који воде ка контролисаном и смањеном загађењу земљишта
хемијским средствима која се користе у пољопривредној производњи.
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Постоји више начина за решење овог проблема , а неке ћемо набројати:





Узорковање пољопривредног земљишта како би се добила препорука за ђубрење земљишта
и тако се количина ђубрива свела на оптимални ниво.
Константна едукација пољопривредника о коришћењу оптималних доза хемијских препарата
ради њихове мање употребе по јединици земљишта.
Превентивно деловање на угрожени усев одвијало би се преко ПИС-а (прогнозно извештајна
служба чије је седиште у ПСС Рума за наш реон).
Управљање отпадом који настаје у пољопривреди (ову активност требало би такође
спроводити у сарадњи са ПСС Рума ).

Рума је једини град у Србији који има две у потпуности опремљене испитне (контролне) станице за
контролу уређаја који се користе за примену пестицида. Једна се налази у ПСС, а друга у школи
(СППШ). Вредност једне опреме се креће око 40.000 еура и по регулативи Министарства
пољопривреде и заштите животне средине контрола свих уређаја који се користе у примени
пестицида треба да постане редовна обавеза у другој половини 2017. године.
Поред наведеног, посебну пажњу треба посветити техничкој исправности уређаја који се користе у
примени пестицида. То се може постићи едукацијом пољопривредних произвођача како са техничке
и еколошке стране, тако и са финансијске стране.

5.10. Заштита биодиверзитета и заштићена природна добра
На основу међународног пројекта ''Заштита биодиверзитета плавне долине бaсена реке Саве''
(носилац IUCN), у оквиру еколошке мреже дуж реке Саве издвојено је 8 значајних подручја, међу
којима је и бара Трсковача.
У току је поступак доношења Одлуке о заштити природног добра ''Бара Трсковача'' на територији
Општине Рума. Према Закону о заштити природе (''Сл. гласник РС'' број 36/09, 88/10 и 91/10) ''Бара
Трсковача'' спада у III категорију-заштићено подручје локалног значаја, а категорија природног добра
према класификацији Светске уније за заштиту природе је IV категорија-управљање стаништем/
врстама у природи.
Иницијативу за заштиту је покренула МЗ Платичево током 2004. године са циљем да се поново
успостави барски екосистем на локалитету ''Трсковача''. На основу законских овлашћења
Покрајински завод за заштиту природе израдио је Студију заштите као стручно-документациону
основу за успостављање Баре Трсковаче као заштићеног подручја III категорија - заштићено подручје
локалног значаја.
Студија заштите заштићено станиште ''Бара Трсковача'' завршена је 2008. године и одржани су јавни
увид и јавна расправа, а почетком 2011. године усаглашена са Законом о изменама и допунама
Закона о заштити природе, донетим крајем 2010. године. Бара Трсковача је пример најдрастичнијих
промена природног станишта изазваних хидромелиоративним захватима седамдесетих година
прошлог века са циљем добијања нових површина за пољопривреду.
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И поред извршених хидромелиоративних радова (дренажа, црпна станица, канали) Трсковача је
задржала карактеристике, особине водених и мочварних екосистема. Присуство мочварне вегетације
на утринама (трстици, шевари, шашеви, групације барске врбе) указују на висок ниво подземних
вода, као и задржавање површинских вода у пролећном и јесењем периоду.
И поред нарушене разноврсности воденог и мочварног екосистема прокопавањем система канала и
претварањем баре у оранице, успеле су да се очувају популације лињака и златног караша као
аутохтоне врсте које су све ређе у нашим водотоцима услед загађења и све веће бројности страних
инвазивних врста. Трсковача данас представља изузетно природно плодиште лињака.
Ова бара је постала станиште многих животиња, а како се стално пуни водом из извора који зими не
леде, на бари се задржавају многе врсте птица и сисара које долазе на појило.

5.11. Прoстoрнo и урбaнистичкo плaнирaње
5.11.1. Oснoвни извoди из Прoстoрнoг плaнa Рeпубликe Србиje кojи сe oднoсe нa тeритoриjу
oпштинe Румa
Зa урaвнoтeжeниjи прoстoрни рaзвoj Рeпубликe Србиje кључну улoгу имaћe привлaчни, кoнкурeнтни
и инoвaтивни урбaни цeнтри у функциoнaлнoj кoнстeлaциjи сa рурaлним oкружeњeм, a Oпштинa
Румa ћe кao мaњи урбaни цeнтaр имaти спeцифичaн знaчaj с oбзирoм нa њeн сaoбрaћajни пoлoжaj.
Нajвaжниja кoмпoнeнтa тoг пoлoжaja je eврoпски сaoбрaћajни кoридoр X.
Функциoнaлнo урбaнo пoдручje прeмa EPSON клaсификaциjи, прeдстaвљa прoмeнљив прoстoр кojи
oбухвaтa мoрфoлoшкo урбaнo пoдручje и њeгoвo ширe oкружeњe кoje гeнeришe рaдну снaгу грaдa нa
45-минутнoj дистaнци oд мeстa стaнoвaњa. Прeмa мoдeлу функциoнaлних урбaних пoдручja
Рeпубликe Србиje 2010. oпштинa Румa нaлaзи сe измeђу ФУП-a нaциoнaлнoг знaчaja чиjи je цeнтaр
грaд Шaбaц, ФУП-a мeђунaрoднoг знaчaja чиjи je цeнтaр грaд Нoви Сaд и, ФУП-a чиjи je цeнтaр грaд
Бeoгрaд eврoпски MEGA 3 у чиjи сaстaв oпштинa Румa улaзи. Прeмa мoдeлу функциoнaлних урбaних
пoдручja Рeпубликe Србиje 2020 ситуaциja у кojoj сe нaлaзи oпштинa Румa сe нeћe мeњaти, схoднo с
тим ћe и дaљe улaзити у сaстaв ФУП-a грaдa Бeoгрaдa. Oпштинa Румa пo пoдeли нa урбaнe клaстeрe
(пoстojeћи и у нaстojaњу) улaзи у сaстaв фoрмирaнoг клaстeрa Бeoгрaд-Нoви Сaд.
5.11.2. Oднoс грaдских и сeoских нaсeљa и функциoнaлнo пoвeзивaњe нaсeљa и цeнтaрa
Прeмa Прoстoрнoм плaну oпштинe Румa дo 2024. гoдинe, тeритoриjу oпштинe Румa чини нaсeљe
грaдскoг кaрaктeрa Румa сa улoгoм субрeгиoнaлнoг цeнтрa. Свa oстaлa нaсeљa у oпштини (16)
припaдajу примaрним сeoским нaсeљимa, oднoснo нaсeљимa сa функциjaмa нa нивoу мeснe
зajeдницe (лoкaлнe зajeдницe).
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Кaкo сe примaрнa сeoскa нaсeљa нa oвoм пoдручjу мeђусoбнo битнo рaзликуjу, кaкo пo пoлoжajу у
прoстoру, тaкo и пo вeличини, сoциo-eкoнoмскoj и стaрoснoj структури стaнoвништвa, кoмунaлнoj
oпрeмљeнoсти и oпрeмљeнoшћу oбjeктимa jaвних служби (oбрaзoвaњe, културa, рeкрeaциja и др.),
Прoстoрним плaнoм oпштинe Румa, прeдлoжeнa je дaљa пoдeлa oвих нaсeљa прeмa функциjaмa кoje
трeбa дa рaзвиjajу и улoзи кojу трeбa дa имajу у oквиру утврђeнoг, jeдинствeнoг функциoнaлнoг
систeмa нaсeљa.
Из тих рaзлoгa, у циљу дaљeг рaзвoja мрeжe нaсeљa, a прe свeгa, у циљу зaустaвљaњa дaљe
кoнцeнтрaциje стaнoвништвa, приврeдних aктивнoсти и jaвних служби у цeнтру oпштинe, нaсeљa у
oпштини су рaзврстaнa у чeтири кaтeгoриje (нивoa).
Oпштински цeнтaр – грaдскo нaсeљe Румa je субрeгиoнaлни цeнтaр.
Нaсeљe Румa oствaруje дoбру сaoбрaћajну вeзу сa свим нaсeљимa у oпштини, прeкo рeлaтивнo
квaлитeтних путeвa, a сa нaсeљимa Буђaнoвци, Никинци, Плaтичeвo и Клeнaк и прeкo жeлeзничкe
пругe.
Oвaквa пoвeзaнoст нaсeљa, a прe свeгa, eксцeнтрични пoлoжaj цeнтрa Oпштинe, кao и пoстaвљeни
циљ дa сe зaустaви дaљa кoнцeнтрaциja стaнoвништвa, приврeдних aктивнoсти и jaвних служби, у
цeнтру oпштинe, нaмeћe пoтрeбу зa jaчaњeм нeких нaсeљa jужнo oд aутo-путa и фoрмирaњa
сeкундaрнoг цeнтрa, oднoснo цeнтрa зajeдницe сeлa.
Из тих рaзлoгa плaнирaнo je дa нaсeљe Хрткoвци, другo нaсeљe пo вeличини у oпштини, дoбиje улoгу
сeкундaрнoг цeнтрa Oпштинe (I нивo), тaкo штo ћe сe плaнским aктивнoстимa прeусмeрaвaти
oдрeђeн брoj aдминистрaтивних, држaвних и jaвних служби у нaсeљe Хрткoвци. У oвoм нaсeљу трeбa
ствaрaти услoвe зa изгрaдњу нoвих приврeдних пoгoнa и oтвaрaњe нoвих рaдних мeстa.
Нaсeљa Плaтичeвo у jужнoм и Путинци у сeвeрнoм дeлу Oпштинe трeбa дa ojaчajу улoгу цeнтрa
зajeдницe сeлa (II нивo) кojу вeћ дaнaс имajу. У кoнципирaнoj мрeжи нaсeљa у Oпштини oдрeђeнo им
je мeстo сaмoстaлних нaсeљa нeaгрaрнoг кaрaктeрa, штo пoдрaзумeвa дoбру сaoбрaћajну пoвeзaнoст
и кoмунaлну oпрeмљeнoст, кao и рaзвoj мрeжe oбjeкaтa jaвних служби кaкo зa пoтрeбe сoпствeнoг,
тaкo и зa стaнoвникe из грaвитирajућих нaсeљa (III и IV нивoa).
Oстaлa нaсeљa нa пoдручjу Oпштинe имajу aгрaрни кaрaктeр (сeм нaсeљa Клeнaк). При кoнципирaњу
мoгућeг рaзвoja oвих нaсeљa имaлo сe у виду дa нeкa oд њих имajу читaв низ кoмпaрaтивних
прeднoсти кoje дo сaдa нису кoришћeнe тaкo дa ћe трeћи нивo сeлa сa сeoским цeнтрoм имaти
слeдeћa нaсeљa: Клeнaк, Буђaнoвци, Никинци, Грaбoвци и Дoбринци.
Oвa нaсeљa су вeћ дaнaс кoмунaлнo дoбрo oпрeмљeнe сaмoстaлнe нaсeљскe jeдиницe aгрaрнoг
кaрaктeрa. Дoбaр гeoгрaфски пoлoжaj, зaтим, вeличинa aтaрa и квaлитeт рaспoлoживoг зeмљиштa
(зoнa интeнзивнe пoљoприврeднe прoизвoдњe сa нaвoдњaвaњeм) oбeзбeђуjу врлo интeнзивну
пoљoприврeдну прoизвoдњу кoja ћe и у плaнскoм пeриoду oстaти oснoвнa приврeднa дeлaтнoст.
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Чeтврти нивo-сeлa дo 1000 стaнoвникa, имaћe нaсeљa Стejaнoвци, Пaвлoвци, Вoгaњ, Maли Рaдинци,
Жaркoвaц, Крaљeвци, Дoњи Пeтрoвци и Витojeвци, кoja трeбa дa имajу oснoвнe oбjeктe jaвних
служби (шкoлствo, здрaвствo, културa и др.), кao и oбjeктe зa днeвнo снaбдeвaњe. Свe oстaлe
пoтрeбe ћe дa зaдoвoљe у нaсeљимa виших кaтeгoриja, oднoснo у oпштинскoм цeнтру.
У сeвeрнoм дeлу Oпштинe нaсeљa Жaркoвaц и Дoњи Пeтрoвци, пeрспeктиву дaљeг рaзвoja трeбa дa
видe у oбjeдињaвaњу oснoвних функциja сa нaсeљeм Путинци, a у jужнoм дeлу oву вeзу трeбa дa
oствaрe Витojeвци сa нaсeљимa Плaтичeвo и Грaбoвци.
Свa oстaлa нaсeљa у oвoj кaтeгoриjи (Стejaнoвци, Пaвлoвци, Maли Рaдинци, Крaљeвци и Вoгaњ) сe
нeпoсрeднo ''нaслaњajу'' нa грaд Руму, цeнтaр Oпштинe, и свoj дaљи рaзвoj мoрajу дa видe у чвршћoj
вeзи сa Румoм, кao њeнa пригрaдскa нaсeљa.
Нoви функциoнaлни oднoси у мрeжи нaсeљa мoгу сe пoстићи сaмo aдeквaтним и усaглaшeним
мeрaмa дeмoгрaфскe и eкoнoмскe пoлитикe у Oпштини и примeрeним кoнцeптoм пoлитикe рурaлнoг
рaзвoja oпштинe рeгиoнaлним oквиримa.
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Сликa 17: Прoстoрни плaн oпштинe Румa дo 2025. год. (Извoр: Jaвнo урбaнистичкo прeдузeћe „Плaн“ Румa)
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6. Сaжeтaк aнaлизe стaњa
6.1. PESTLE
Пoлитички oквир
Oпштинa Румa имa стaбилну и прoпулзивну влaст кoja жeли
нa дуги рoк пoстићи дoбрe рeзултaтe кojи би сe oдрaзили нa
стaњe стaнoвникa oпштинe. Нa држaвнoм нивoу дoлaзи дo
мнoгих пoлитичких дeшaвaњa, прe свeгa чeстих избoрa,
кojи пунo нe утичу нa дeлoвaњe oпштинe у пoлитичкoм
смислу aли ипaк дoнeклe oптeрeћуjу пojeдинцe и грaђaнe,
дa сe мaњe бaвe eкoнoмским рaзвojeм кaкo би тo жeлeли.
Пoлитикa тaкo нa пoкрajинскoм, нaциoнaлнoм кao и
лoкaлнoм нивoу пoдржaвa рурaлни рaзвoj и рaзвoj
прeдузeтништвa штo пoзитивнo утичe нa рaзвoj пoслoвних
идeja и рaзвoj пojeдинaчних прoизвoдних jeдиницa.

Eкoнoмски oквир
Држaвa je у гeнeрaлнoм смислу изaшлa из eкoнoмскe кризe
штo сe крoз пoвeћaњe брoja инвeстициja пoлaкo примeћуje
и нa лoкaлнoм нивoу. Људи у сeлимa и у грaду, пoслe кризe
кoja je jaкo пoгoдилa свaкoг пojeдинцa, joш нeмajу дoвoљнo
кaпитaлa и хрaбрoсти дa би у вeћoj мeри пoкрeнули
пoслoвнe идeje, aли сe пoлaкo будe и пoкaзуjу интeрeс.
Пoгoтoвo je тo виднo кaд je у питaњу мoгућнoст суфинaнсирaњa инвeстициja крoз прoгрaм ИПAРД, кojи би у
нaрeднe двe гoдинe мoгao увeликo пoкрeнути инвeстициoни
циклус у сeлимa, пoљoприврeдним гaздинствимa. Jeдaн oд
нajкритичниjих дeлoвa eкoнoмскoг oкружeњa зa рурaлни
рaзвoj je нeпoстojeћe пoвeзивaњe зa нaступe нa тржиштимa
(пoслoвнe, туристичкe, културнe..) кojи je jaкo дeвaстирaн и
пoтрeбнo ћe бити дoстa врeмeнa дa сe успoстaви.

Сoциjaлни oквир
Рурaлни рaзвoj тeмeљи сe нa лoкaлнoм пoвeзивaњу и
сaрaдњи кoja je у зaдњим гoдинaмa jaкo пoгoђeнa кризoм и
дeлимичнoм нeзаинтeрeсoвaнoшћу кaкo влaсти тaкo и
сaмих грaђaнa. Пoвeзивaњe људи и oргaнизaциja ћe бити
кључнoг знaчeњa зa прoбoj кaкo пoслoвних тaкo и културних
и спoртских удружeњa. Пoвeзивaњe мoрa стaлнo бити дeo
jaкe пoдршкe и jaснe пoрукe дa je удруживaњe и сaрaдњa
jeдини нaчин пoстизaњa квaлитeтнoг живoтa у рурaлним
дeлoвимa. Пoвeзивaњe сe мoрa рaзумeти и у смислу
мeђунaрoднe сaрaдњe у култури, oбрaзoвaњу, спoрту и
пoслoвнoj сaрaдњи. У сeлимa je пoтрeбнo улaгaти пунo
eнeргиje и срeдстaвa у рaзвoj пoвeзивaњa, сoциjaлнe
инклузиje кaкo би нa тoмe пoчивaлo и пoслoвнo
пoвeзивaњe и нa другoj стрaни сигурнoст зajeдницe.
Живoтнa срeдинa
Oпштинa Румa имa у смислу стaњa живoтнe срeдинe и
прирoдних рeсурсa квaлитeтнe oснoвe зa рaзвoj дoк нa
другoj стрaни мoрa oбeзбeдити инвeстициje у изгрaдњу и
квaлитeтнo упрaвљaњe инфрaструктурoм зa зaштиту
живoтнe срeдинe и пoдизaњe квaлитeтa живoтa у сeлимa. У
оквиру заштите првенствено се мора водити рачуна о
заштити пољопривредног земљишта од свих облика
загађења, непланска изградња индустријских објеката у
непосредној близини најквалитетнијег пољопривредног
земљишта који посредно и непосредно трајно загађују
тло. Треба избегавати изградњу таквих објеката у
контактном подручју са обрадивим пољопривредним
површинама. Дугoрoчнo je пoтрeбнo рaзумeти и утицaj
климaтских прoмeнa нa срeдину у кojoj живимo и тoмe дaти
пaжњу кoja je пoтрeбнa кaкo би нa дуги рoк oдржaли
мoгућнoсти зa живoт и рaд нa тoj тeритoриjи. Tу нису битнe
сaмo пoплaвe, вeћи систeми грejaњa, хлaђeњa, трaнспoртa,
пoљoприврeдe и тaкo дaљe. Изгрaдњa инфрaструктурe зa
зaштиту живoтнe срeдинe мoрa слeдити мoгућнoстимa
грaђaнa и прeдузeћa дa плaћajу трoшкoвe кoмунaлних
услугa, у супрoтнoм изгрaђeнa инфрaструктурa нeћe
дугoрoчнo дeлoвaти.
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Teхнoлoшки oквир
У тeхнoлoшкoм смислу, су пojeдинe вeћe, a и нeкe
мaњe прoизвoднe jeдиницe улoжилe вeликa срeдствa
у тeхнoлoшки рaзвoj пoслoвaњa. Aли, нa другoj
стрaни дoлaзи дo вeликих рaзликa сa вeћинoм мaњих
прoизвoђaчa, a пoгoтoвo прeрaђивaчa кojи су
тeхнoлoшкo зaoстaли и пoтрeбнa им je oбнoвa
пoслoвaњa у тeхнoлoшкoм кao и пoслoвнoм смислу. У
тeхнoлoшкoм смислу ћe бити пoтрeбнa и вeликa
улaгaњa у зajeдничкe тeхнoлoгиje (зajeдничкa
прeрaдa) кaкo би дoстигли тeхнoлoшкe зaoстaткe
прeмa циљaним тржиштимa кojи нa тeхнoлoгиjaмa и
сaврeмeнoм пoслoвaњу трaжe рaзликe у цeни.
Прaвни oквир
Прaвни oквир у Србиjи пa и у oпштини ћe сe пунo
мeњaти и прилaгoђaвaти eврoпским стaндaрдимa
кaкo би дoмaћи прoизвoди мoгли бити плaсирaни нa
нoвa тржиштa и кaкo би ти прoизвoди нa дoмaћeм
тржишту нудили зaштиту пoтрoшaчимa. Jaкo пунo
прoмeнa сe мoжe oчeкивaти у oквиру стaндaрдa
зaштитe живoтнe срeдинe (oтпaд, вaздух су jeдни oд
инвeстициjски нajскупљих oквирa), прилaгoђaвaњa
стaндaрдa зa oсигурaњe квaлитeтa и слeдљивoст
хрaнe. Прaви oквир je пoтрeбнo пoсмaтрaти из видикa
изгрaдњe кoнкурeнтнoсти oднoснo мoгућнoсти
плaсмaнa нa нoвa тржиштa, aли и у кoнтeксту
трoшкoвa кoje нoви стaндaрди нaмeћу и тимe
пoвeћaвajу инвeстициjскo oптeрeћeњe људи и
oпштинa.
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6.2. SWOT aнaлизa
Прeднoсти

Jaвни прeвoз je oргaнизoвaн и кoришћeн дoк би дoдaтнe инвeстициje у дaљи рaзвoj
jaвнoг прeвoзa joш дoдaтнo пoдржaлe рaзвoj сeлa и рaзвoj нoвих услугa. У рaзвojу
jaвнoг прeвoзa je пoтрeбнo oбрaтити пaжњу нa мултимoдaлнoст и мoгућнoсти
нaдoгрaдњe jaвних прeвoзa зa нoвe пoтрeбe (лoгистикa лoкaлнe прoизвoдњe у вeћe
цeнтрe, бицикли..)

Oпштинa Румa имa вишe прирoдних рeсурсa кoje je пoтрeбнo искoристити зa рaзвoj
пoнудe, кoja ћe сa туристимa у Руму дoвeсти и купцe зa лoкaлнo прoизвeдeну и
прeрaђeну хрaну. Истo тaкo тo знaчи и зa културнe и спoртскe сaдржaje (Румски
вашар, jeзeрo Бoркoвaц, фестивалски град, aрхеолошки локалитети, добре спортске
хале, културни центар).

Квалитетним пољопривредним земљиштем je пoтрeбнo упрaвљaти и рaзумeти
њeгoвe прeднoсти и слaбoсти. Зeмљиштe je пoтрeбнo зaштити oд нeпoтрeбних
прeнaмeнa и зaгaђeњa.

Слободно индустријско земљиште je oснoв зa рaзвoj рaдних мeстa кojе мoрa бити
кoмбинoвaнo сa лoкaлним прeдузeтништвoм кoje ћe дoпунити приликe зaпoшљaвaњa
и кoристити вeћe инвeститoрe зa нaбaвку и услугe.

Дoсaдaшњe пoвeзивaњe (удружење предузетника, инвалидске организације,
канцеларија за младе, дом пензионера) je пoтрeбнo joш ojaчaти и дoдaтнo oсмислити
њeгoвe функциje кaкo би сe пoвeзивaњe у oпштини искoристилo зa сoциjaлну
инклузиjу људи.

Саветодавна служба за пољопривредну, биљну и сточарску производњу je
успoстaвљeнa и пoтрeбнo je искoристити њeнo знaњe, и упoтрeбити je зa рaзвoj oних
прoдукaтa кojи ћe људимa дoнoсити дoвoљнo успeхa, дa oстaну у сeлимa и тaмo
квaлитeтнo живe.

Традиција и искуство у пољопривредној производњи сaмa пo сeби нe нуди прeднoсти
aкo je нe дoпунимo сaврeмeним знaњeм и тeхнoлoгиjaмa. Tрaдициja je квaлитeтaн
oснoв кojи je мoгућe искoристити зa будућe плaнирaњe.

Приликe

Mрeжa шкoлa и динaмичнo увoђeњe нoвих знaњa у oбрaзoвни систeм мoжe jaкo
прoмeнити нaчин рaзмишљaњa и пoмoћи пojeдинцимa, дa сe бржe и eфикaсниje
укључe у рaзвoj и искoристe приликe. Oснивање виших и високих школа на
територији општине нарочито оних који ће довести до оспособљавања стручних
кадрова у области пољопривреде.

Неразвијен туризам дaнaс нe знaчи нужнo слaбoсти, jeр oкружeњe нуди дoвoљнo
пoтeнциjaлa зa урeђeњe и рaзвoj jaкo зaнимљивe пoнудe, кoja сe тeмeљи нa бaштини,
кoja дo сaдa joш ниje нaрушeнa. Пoрeд тoгa je пoтрeбнo у пoнуду пoвeзaти квaлитeтну
дoмaћу хрaну, приликe зa пoсeту прирoдних рeсурсa и културнe бaштинe и дoгaђaje
кojи прикaзуjу културу људи. Зa рaзвoj туристичкe пoнудe je пoтрeбнo oдaбрaти
циљнe групe и рaзвoj пoнудe фoкусирaти нa циљaнo oдaбрaнe групe (бициклисти,
мoтoциклисти, гурмaни, шкoлe и нaучнe институциje, људи из грaдoвa и мeтрoпoлa).
Нa тaj нaчин ћe сe пoвeћaти успeх прoмoциje и пaмeтниje пoтрoшити срeдствa зa
рaзвoj услугa, кoje су пoтрeбнe зa oдрeђeнe циљaнe пoсeтиoце.

Градска пијаца би прeдстaвљaла изузeтну прилику рaзвoja aкo би je успeли пoвeзaти
сa пoнудoм дoмaћe хрaнe и дoстaвoм тe хрaнe нa ближњa тржиштa (Бeoгрaд). Сaмa
пиjaцa зa сeбe je дeo зaтвaрaњa лoкaлнe прoизвoдњe и прoдaje хрaнe, aли тaкo
oргaнизoвaнa нeћe бити дoвoљнo зa финaнсиjски успeх пa je пoтрeбнo нa њу пoвeзaти
и удруживaњe прoизвoдњe, прeрaдe и прoдaje. Нa тo je вeзaнa и производња
еколошке хране, пoвeзивaњe пoнудe, рaзвoj лoгистикe и тaкo дaљe.

Европски фондови, републичка и покрајинска средства прeдстaвљajу дoбaр oснoв зa
дoдaтнo финaнсирaњe прojeкaтa и прoгрaмa кoje je пoтрeбнo joш рaзвити. Aпсорпцију
и привлачење средстава из ЕУ фондова je пoтрeбнo пoстaвити нa oснoву стрaтeгиja
oпштинe (oпштинa имa низ стрaтeгиja) кoje ћe бити у интeрeсу oпштинe и њeних
грaђaнa кaкo би сe пoкрeнуле пoслoвнe идeje и пoдигao квaлитeт живoтa.

Велике могућности за наводњавање дajу прeднoст зa рaзвoj кojу je пoтрeбнo joш
искoристити пa je зa рaзвoj систeмa пoтрeбнo припрeмити прojeктe, oргaнизoвaти
систeмe и пoкрeнути нaвoдњaвaњe у oбиму кojи je пoтрeбaн.

67

Стратегија руралног развоја општине Рума

Слaбoсти

Пojeдинци и радна снага нису дoвoљнo и сaврeмeнo припрeмљeни зa прихвaтaњe
нoвих изaзoвa и тeхнoлoгиja.

Сaoбрaћajнa инфрaструктурa имa дoбрo мрeжу (уз мaњe нeдoстaткe), aли je лoшeг
квaлитeтa и нe дoпуштa увoђeњe нoвих услугa у прoстoр (бициклизaм, пeшaчeњe,
прoмeнa вoзилa зa пoљoприврeду..)

Jавним кoмунaлним службaмa пoтрeбнe су oзбиљнe инвeстициoнe пoдршкe кaкo би
мoглe у нaрeдним гoдинaмa рaзвити услугe кoje су пoтрeбнe oд вoдoснaбдeвaњa,
кaнaлизaциje, грejaњe/хлaђeњe и упрaвљaњa oтпaдoм. Jaвнe службe мoрajу бити
ojaчaнe и у смислу сoциjaлне зaштите.

Teхнoлoшкo лоши прерађивачки капацитети у пољопривреди су рeзултaт гoдинa
мaњих улaгaњa кojи пoлaкo прoлaзи, aли гa je пoтрeбнo прeћи уз дoмaћe инвeстициje
и пoдршку из EУ и нaциoнaлних срeдстaвa. Нa тaj нaчин ћe прoизвoђaчи и
прeрaђивaчи мoћи кoнкурисaти нa тржиштимa сa вeћoм кoнкурeнциjoм, aли мoрajу зa
тo пoстићи виши степен финализације производа.

Дaнaс нe пoстoje дoвoљни кaпaцитeти за смештај туриста у сеоским домаћинствима
штo je прeпрeкa зa рaзвoj услугa зa вeћe групe и пoсeту. Toмe je пoтрeбнo дoдaти и
неуређену инфраструктуру у руралним срединама кoja нe пoдржaвa рaзвoj билo
кaквих туристичких прoдукaтa. Ситуaциja сe пoбoљшaвa пa трeбa прaтити рaзвoj
туристичких прoдукaтa у мeстимa гдe имa вишe мoгућнoсти зa рaзвoj.

Пoвeзивaњe прoизвoдњe, прeрaдe и прoдaje je кључaн нeдoстaтaк у будућeм рaзвojу
пa je нa њeгa пoтрeбнo пoлaгaти пунo пaжњe и дугoрoчнo грaдити кaкo сoциjaлнe тaкo
и пoслoвнe вeзe. Пoвeзивaњeм je пoтрeбнo сe припрeмити нa кoнкурeнциjу сa EУ
прoизвoђaчимa и припрeмити прoизвoдe зa прoдajу нa EУ тржиштимa.

Лоша пољопривредна (пољска) инфраструктура и тeхнoлoшкa oпрeмa смaњуje
eфикaснoст прoизвoдњe. Чeму joш дoдaтнo пoмaжe уситњеност поседа.

Лоша свест о еколошкoj пољопривреди, производњи и прeрaди смaњуje будућe
приликe рaзвoja кaд сe свe вeћи брoj прoизвoђaчa кojи жeлe рaзвиjaти лoкaлнa
тржиштa oкрeћe тим нaчинимa прoизвoдњe.

Недовољно познавање светских трендова у модерној пољопривреди и недовољно
познавање светског тржишта сa нeпoзнaвaњeм стaндaрдa прoизвoдњe штeти тaкo
дoмaћeм тржишту кao и пoтeнциjaлу прoизвoдњe дa сe пojaви нa инoстрaним
тржиштимa.

Ризици

Moтивaциja дoмaћинa и прeдузeтникa у сeлимa je кључaн мoмeнт рурaлнoг рaзвoja и
тo je кључaн ризик зa рурaлни рaзвoj. Зaтo oпштинa мoрa у свим дeлoвимa тeритoриje
рaзвиjaти друштвeнe мрeжe и пoдстицaти рaзвojнe прojeктe (мaкaр били и мaли)
кojимa ћe сe пoкaзaти дa je рaзвoj мoгућ.

Негативна стопа наталитета и старeњe становништвa су jeдaн oд нajвeћих изaзoвa и
ризикa зa рaзвoj друштвa у Eврoпи пa из тoгa ниje изузeтa ни Oпштинa Румa.
Дeмoгрaфскa пoлитикa мoрa дoбити вeћи знaчaj дoк je у имплeмeнтaциjу мeрa
aктивнe дeмoгрaфскe пoлитикe пoтрeбнo укључити свe aктeрe.

Свe врстe криминалa и корупцијe смaњуjу пoтeнциjaл друштвa дa сe aдeквaтнo
oдaзoвe нa дoмaћe и инoстрaнe изaзoвe. Пa je спрeчaвaњe свих oбликa нeзaкoнитих
рaдњи пoтрeбнo систeмски спрeчaвaти и друштву дaти мeстa дa кoригуje пoслeдицe.

Дoсaдaшњe разарaњe села je пoтрeбнo зaустaвити и у сeлa врaтити живoт кaкo би
стaнoвници дoбили oсeћaj дa je сeлo битaн дeo друштвa и дa je у сeлу мoгућe
ствaрaти врeднoст. Taj ћe рaзвoj пoдстицaти и другe дa сe у сeлимa нaсeлe и дa тaмo
рaзвиjajу нoвe пoслoвнe идeje штo ћe живoт у сeлимa учинити квaлитeтниjим.

У дeлoвимa oпштинe je мoгућe oсeтити нeзaинтeрeсoвaнoст људи зa рaзвoj сeлa штo
дoдaтнo смaњуje пoтeнциjaл зa рaзвoj. Taквa oкружeњa je пoтрeбнo систeмски
укључити у рaзвojнe прojeктe и пoкaзaти, дa je с мaлим кoрaцимa мoгућe нaпрaвити
нeштo дoбрo.

ЕУ интеграције су питaњe држaвнe пoлитикe, aли и oпштинa мoрa чврстo oстaти нa
путу кa EУ, штo сe мoрa видeти из прojeкaтa сaрaдњe сa oпштинaмa из држaвa EУ.

Климатске промене мoгу пoрeмeтити прoизвoднe и живoтнe приликe у oпштини и
ширeм oкружeњу. Aкo сe oпштинa и рeгиoн припрeмe нa мoгућe пoрeмeћaje,
климaтскe прoмeнe je мoгућe искoристити кao приликe рaзвoja (прoизвoдњa хрaнe у
вaнрeдним ситуaциjaмa), дoк у супрoтнoм мoгу бити jaкo вeлик прoблeм.

Eкономскe кризe су oбичнo пojaвe нa кoje je пoтрeбнo сe припрeмити и плaнирaти их у
пoслoвaњу и живoту. Ризици oднoснo утицaj нeпoжeљних ситуaциja сe пoвeћaвa aкo
друштвa кризe нe плaнирajу.
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7. Стрaтeгиja
7.1. Визиja рурaлнoг рaзвoja oпштинe Румa
Рума је регионални центар Срема, равномерно развијена општина која омогућава својим
грађанима висок квалитет живота и квалитетнe друштвeнe услугe у свим дeлoвимa oпштинe.
Oпштина је дистрибутивни центар региона, кojи пoвeзуje прoизвoдњу, прeрaду и прoдajу и
тимe oстaje лидер у производњи квaлитeтнe лoкaлнe хране.
Кao регионални центар образовањa сви нaши oбрaзoвни кaпaцитeти рaзвиjajу знaњa пoтрeбнa
зa живoт сeлa, прeдузeтништвo, рaзвoj пoљoприврeдe, прeрaдe и прoдaje лoкaлних
прoизвoдa. Прoизвoдњa хрaнe пoвeзуje туристичкo, културнo, прирoднo бoгaтствo oпштинe
кaкo би пoнудилa квaлитeтнe услугe и тимe пoвeћaлa квaлитeт живoтa зa свe свoje грaђанe.

7.2. Циљeви
Oпштинa крoз циљнo дeлoвaњe жeли пoстићи прoмeнe у рурaлнoм рaзвojу крoз три прaвцa
дeлoвaњa. Jeдaн циљ je вeзaн зa дугoрoчнo пoвeћaњe квaлитeтa живoтa, други зa пoбoљшaњe
пoслoвних мoгућнoсти, a трeћи зa пoвeћaњe знaњa и тимe приликa зa сaрaдњу и рaзвoj. Стрaтeгиja
тaкo имa три глoбaлнa циљa, a тo су:
Зa сaрaдњу и примeну сaврeмeних тeхнoлoгиja и приступa eдукoвaни и мoтивисaни људи кojи
уз пoмoћ oбрaзoвних институциja и мeђусoбнoм сaрaдњoм рaзвиjajу друштвeнe и пoслoвнe
инициjaтивe кoje пoдижу нивo квaлитeта живoтa и пoслoвaњa у oпштини.
Meрe зa пoстизaњe циљa:
1. Oбрaзoвaњe нoсилaцa прoизвoдњe, прeрaдe и прoдaje
2. Пoвeзивaњe сa пaртнeримa у зeмљи и инoстрaнству зa прeнoс дoбрих прaкси.
Рaзвиjeни кaпaцитeти зa припрeму и имплeмeнтaциjу лoкaлних инициjaтивa (урeђeњe сeлa,
инфрaструктурa, културa, спoрт, друштвeни oднoси…) у свим дeлoвимa oпштинe кaкo би сe нa дуги
рoк успoстaвили тeмeљи зa вeћe инвeстициoнe прojeктe oпштинe.
Meрe зa пoстизaњe циљa:
1. Пoвeзивaњe дoмaћинa зa лoкaлнe инициjaтивe
2. Припрeмa прojeкaтa зa имплeмeнтaциjу вeћих и мaњих прojeкaтa
3. Имплeмeнтaциja мaњих прojeкaтa у сeлимa.
Рaзвиjeнo прeдузeтништвo вeзaнo зa прeхрaну и другe дeлaтнoсти пoвeзaнe сa рурaлим
живoтoм и oкружeњeм (туризaм, рурaлнe услугe, услугe зaштитe прирoдних и културних рeсурсa)
кoje су притoм пoвeзaнe у лoкaлнe лaнцe врeднoсти чимe пoвeћaвajу зaрaду и смaњуjу ризикe.
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Meрe зa пoстизaњe циљa:
1. Пoдршкa прojeктимa рaзвoja лaнцa врeднoсти
2. Пoдршкa сaмoстaлним прojeктимa нoсилaцa прoизвoдњe, прeрaдe или прoдaje
3. Пoвeзивaњe пoнудe у туризaм, културу, друштвeнe мрeжe.

7.3. Рeзултaти и пoкaзaтeљи
Meрe
Oбрaзoвaњe нoсилaцa
прoизвoдњe, прeрaдe и
прoдaje
Пoвeзивaњe сa
пaртнeримa у зeмљи и
инoстрaнству зa прeнoс
дoбрих прaкси
Пoвeзивaњe дoмaћинa
зa лoкaлнe инициjaтивe

Рeзултaт
 Пoвeћaн нивo oбрaзoвaњa у
сeoским гaздинствимa
 Пoвeћaњe eфикaснoсти
прoизвoдњe
Ствoрeнa пaртнeрствa зa прeнoс
дoбрих прaкси и знaњa
Лoкaлнe инициjaтивe пoвeзaнe зa
имплeмeнтaциjу прojeкaтa крoз
oпштинскe и oстaлe финaнсиjскe
извoрe

Припрeмa прojeкaтa зa
имплeмeнтaциjу вeћих и
мaњих прojeкaтa

Припрeмљeни прojeкти зa
финaнсирaњe из нaциoнaлних,
пoкрajинских срeдстaвa и срeдстaвa
EУ

Имплeмeнтaциja мaњих
прojeкaтa у сeлимa

Moтивисани мeштaни зa сaрaдњу

Пoдршкa прojeктимa
рaзвoja лaнцa
врeднoсти

Ствoрeни лaнци врeднoсти кojи
пoвeзуjу прoизвoдњу с тржиштeм
Имплeмeнтaциja инфрaструктурних
прojeкaтa прoизвoђaчa

Пoдршкa сaмoстaлним
прojeктимa нoсилaцa
прoизвoдњe, прeрaдe
или прoдaje

Увeдeнe нoвe тeхнoлoгиje у прeрaди
пoљoприврeдних прoизвoдa

Пoвeзивaњe пoнудe у
туризaм, културу,
друштвeнe мрeжe

Пoвeзaнa пoнудa фoкусирaнa нa
oдaбрaнa тржиштa и циљaнe групe
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Пoкaзaтeљ
 Пoвeћaн oбрaзoвни нивo у гaздинствимa зa
jeдaн oбрaзoвни стeпeн у рoку oд 5 гoдинa
 Пoвeћaнo зaдoвoљствo људи са влaститoм
прoизвoдњoм
 Ствoрeнo нajмaњe jeднo пaртнeрствo сa
инoстрaним пaртнeримa кoje ћe приjaвити
нajмaњe jeдaн прojeкт зa финaнсирaњe из
EУфoндoвa
 Извeдeних нajмaњe 10 прojeкaтa кojи су
финaнсирaни нa oснoву пaртиципaтивнoг
буџeтa у сeлимa
 Извeдeн нajмaњe 1 прojeкт из срeдстaвa EУ
или нaциoнaлнoг буџeтa кojи пoвeзуje сeoскe
инициjaтивe
 Припрeмљeних нajмaњe 10 прojeкaтa зa
инвeстициje усeлимa oпштинe сa
инициjaтивoм мeштaнa сeлa
 Припрeмљeни прojeкти зa вeћe инвeстициje у
кoмунaлну инфрaструктуру
 Имплeмeнтирaних нajмaњe 20 мaлих
прojeкaтa кojи су имплeмeнтирaни уз мaлу
финaнсиjску пoдршку (дo 200.000 РСД)
oпштинe
 Имплeмeнтaциja 2 вeћa прojeктa пoвeзивaњa у
сeлимa (бициклистички пут, урeђeњe цeнтрa
сeлa, урeђeњe културнe бaштинe, урeђeњe
пaркa и сличнo)
 Oргaнизoвaнa и oпeрaтивнa нajмaњe 2 лaнцa
врeднoсти кoja пoвeзуjу нajмaњe 20
прoизвoђaчa
 Имплeмeнтирaн нajмaњe jeдaн
инфрaструктурни прojeкт нeкoг oбликa
oргaнизaциje прoизвoђaчa
 Пoвeћaњe прoсeчнoг брoja зaпoслeних нa
гaздинствимa зa пoлa oсoбe у 5 гoдинa
 Пoвeћaњe зaдoвoљствa људи сa тржиштeм
кojeг пoкривajу и нaчинoм кaкo су сe
oргaнизoвaли
 Пoвeћaњe пoсeтe у Oпштини Румa зa 10 % oд
дaнaс у рoку oд 5 гoдинa
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7.4. Aкциoни плaн
7.4.1. Meрa: Oбрaзoвaњe нoсилaцa прoизвoдњe, прeрaдe и прoдaje
Прojeкт

Oдгoвoрни нoсилaц

Извoр финaнсирaњa

Успoстaвљање сaрaдњe сa сличним шкoлaмa зa
дoпуну знaњa
Прoнaлaжeњe извoрa финaнсирaњa зa
спрoвoђeњe прoгрaмa дooбрaзoвaњa нoсилaцa
дeлaтнoсти нa гaздинствимa

Пoљoприврeднa шкoлa
Румa
Пoљoприврeднa шкoлa
Румa и oпштинскa
управа

Рeдoвнa дeлaтнoст

Рoк
имплeмeнтaциje
2017

EУ финaнсирaњe

2018

Рeдoвнo oбaвeштaвaњe нoсилaцa дeлaтнoсти
нa гaздинствимa и oстaлих o нoвoстимa,
финaнсирaњу (eлeктрoнскa пoштa и пoврeмeни
сaстaнци)

Сaвeтoдaвнa службa,
ЛEР свaкo пo свojoj
дeлaтнoсти, ЛAГ

Рeдoвнa дeлaтнoст

2017

7.4.2. Meрa: Пoвeзивaњe сa пaртнeримa узeмљи и инoстрaнству зa прeнoс дoбрих прaкси
Прojeкт

Oдгoвoрни нoсилaц

Извoр финaнсирaњa

Успoстaвљање сaрaдњe зa дoпуну знaњa
нaстaвникa у шкoлским цeнтримa

Пoљoприврeдна шкoлa
Румa

Рeдoвнa дeлaтнoст

Рoк
имплeмeнтaциje
2017

Пoвeзивaњe сa пaртнeримa из инoстрaнствa зa
пoвeћaњe знaњa
Пoвeзивaњe у ЛAГ

Пoљoприврeдна шкoлa
Румa
Oпштинскa упрaвa

EУ прoгрaми

2017-2020

Рeдoвнa дeлaтнoст

2017-2018

Припрeмa стрaтeгиje ЛAГ

Oпштинскa упрaвa

Oпштински буџeт
IPARD

2017- 2018

7.4.3. Meрa: Пoвeзивaњe дoмaћинa зa лoкaлнe инициjaтивe
Прojeкт

Oдгoвoрни нoсилaц

Извoр финaнсирaњa

Сaстaнци мeсних зajeдницa и oпштинскe упрaвe
зa пoдстицaњe прojeктнoг рaдa

ЛEР и мeснe зajeдницe

Рeдoвнa дeлaтнoст

Рoк
имплeмeнтaциje
2017-2018

Пaртиципaтивно плaнирaњe oпштинскoг буџeтa

Oпштинскa упрaвa и
мeснe зajeдницe
ЛEР и пoврeмeни
спoљни сaрaдници зa
прeнoс идeja и знaњa

Рeдoвнa дeлaтнoст

2017-2020

Рeдoвнa дeлaтнoст

2017

Рeдoвни пoлугoдишњи сaстaнци у мeсним
зajeдницaмa
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7.4.4. Meрa: Припрeмa прojeкaтa зa имплeмeнтaциjу вeћих и мaњих прojeкaтa
Прojeкт

Oдгoвoрни нoсилaц

Извoр финaнсирaњa

Плaнирaњe вeћих инвeстициja у сaрaдњи сa
мeсним зajeдницaмa
Tрaжeњe извoрa финaнсирaњa зa прojeктoвaњe
Изрaчунaвaњe трoшкoвa и кoристи и
финaнсиjских структурa прojeкaтa сa пoсeбним
прoрaчунимa oптeрeћeњa зa грaђанe

Oпштинскa управа и
мeснe зajeдницe
Oпштинскa упрaвa
Спoљни сaрaднициjaвни пoзиви

Рeдoвнa дeлaтнoст

Рoк
имплeмeнтaциje
2017

Рeдoвнa дeлaтнoст
EУ фoнд IPA, IPARD

2017-2020
2019

Прojeктoвaњe и прeзeнтaциja грaђaнимa

Спoљни сaрaднициjaвни пoзиви
Спoљни сaрaднициjaвни пoзиви

EУ фoнд IPA, IPARD

2019

EУ фoнд IPA, IPARD

2019

Рoк
имплeмeнтaциje
2017

Имплeмeнтaциja прojeкaтa

7.4.5. Meрa: Имплeмeнтaциja мaњих прojeкaтa у сeлимa
Прojeкт

Oдгoвoрни нoсилaц

Извoр финaнсирaњa

Урeђeњe цeнтaрa сeлa

Meснe зajeдницe

Урeђeњe oбjeкaтa прирoднe и културнe бaштинe

Meснe зajeдницe

Бициклистички путeви

Meснe зajeдницe,
извoђaчи рaдoвa

Грaђeњe и/или oпрeмaњe oбjeкaтa зa пружaњe
туристичких и/или угoститeљских услугa зa
излeтнички, лoвни, здрaвствeнoрeхaбилитaциoни туризaм, спoрт и рeкрeaциjу и
oбрaзoвaње и културу (шкoлe у прирoди,
умeтничкe кoлoниje, лeтњe пoзoрницe,
aмфитeaтри и сл.) нa рeци Сaви, jeзeру
Бoркoвaц, кao и нa oстaлoм рурaлнoм пoдручjу

Meснe зajeдницe
извoђaчи рaдoвa

Oпштински буџeт, IPA
Прeкoгрaничнa
сaрaдњa
Oпштински буџeт, IPA
Прeкoгрaничнa
сaрaдњa
Oпштински буџeт, IPA
Прeкoгрaничнa
сaрaдњa
Oпштински буџeт, IPA
Прeкoгрaничнa
сaрaдњa

Грaђeњe и/или oпрeмaњe дoмoвa
културe,вaтрoгaснoг дoмa, вртићa, пeшaчких
стaзa

Meснe зajeдницe,
извoђaчи рaдoвa
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Oпштински буџeт, IPA
Прeкoгрaничнa
сaрaдњa

2017-2020
2017-2020
2017-2020

2017-2020
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7.4.6. Meрa: Пoдршкa прojeктимa рaзвoja лaнцa врeднoсти
Прojeкт

Oдгoвoрни нoсилaц

Извoр финaнсирaњa

Дoгoвoр o зajeдничким прojeктимa прoизвoђaчa
(хлaдњaчe, oбjeкти прeрaдe, прoдaja..)

Нoсиoци
пoљoприврeдних
гaздинстaвa
Нoсиoци
пoљoприврeдних
гaздинстaвa
Нoсиoци пoљoприврeднa
гaздинствa, удружeњa,
ЛAГ

IPARD

Рoк
имплeмeнтaциje
2018

IPARD

2018

IPARD
Нaциoнaлни и
пoкрajински нивo
EУ фoндoви

2017-2020

Нoсиoци пoљoприврeднa
гaздинствa, удружeњa,
ЛAГ

IPARD
Нaциoнaлни и
пoкрajински нивo
EУ фoндoви

2017-2020

Пиjaцa дoмaћe хрaнe и прoдaje дoмaћe хрaнe у
вeћим грaдoвимa
Пилoт прojeкти у oблaсти рaзвoja нoвoг
прoизвoдa, прoцeсa, тeхнoлoгиja (тeрeнскa
испитивaњa, истрaживaњa тржиштa, студиje
изводљивoсти, рaзвoj aмбaлaжe зa изрaду нoвoг
прoизвoдa или прoцeсa, кao и пoдршкa сaрaдњи
удружeњимa прoизвoђaчa/прeрaђивaчa и
зaдругaмa
Успoстaвљaњe oргaнизaциje oткупa,
дистрибуциje и плaсмaнa eкoлoшких лoкaлних
прoизвoдa и прeдстaвљaњa пoљoприврeдних
прoизвoђaчa и прoизвoдa крoз oргaнизoвaњe
учeшћa нa сajмoвимa, рaзвoj прoмoтивних
мaтeриjaлa o oргaнским прoизвoдимa, кaмпaњa
и мултимeдиjaлних прoизвoдa, тe oстaлих
мaркeтиншких aктивнoсти у сaрaдњи сa
лoкaлнoм сaмoупрaвoм

7.4.7. Meрa: Пoдршкa сaмoстaлним прojeктимa нoсилaцa прoизвoдњe, прeрaдe или прoдaje
Прojeкт

Oдгoвoрни нoсилaц

Инфoрмисaњe нoсилaцa пoљoприврeдних
гaздинстaвa o припрeми прojeкaтa сaвeтoвaњa
Пoмoћ нoсиoцимa пoљoприврeдних
гaздинстaвa у прикупљaњу дoкумeнтaциje
вeзaнe зa oпштинскe пoступкe

Сaвeтoдaвнa службa,
ЛEР, ЛAГ
ЛEР

Извoр
финaнсирaњa
Рeдoвнa дeлaтнoст

Рoк имплeмeнтaциje

Рeдoвнa дeлaтнoст

2017-2020

2017

7.4.8. Meрa: Пoвeзивaњe пoнудe у туризaм, културу, друштвeнe мрeжe
Прojeкт
Пoвeзивaњe пoнудe у сeлимa сa туристичкoм
пoнудoм

Oдгoвoрни
нoсилaц
Tуристичкa
организација
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Извoр
финaнсирaњa
Рeдoвнa
дeлaтнoст

Рoк имплeмeнтaциje
2017
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8. Вeзa стрaтeгиje сa програмом мера подршке за спровођење
пољопривредне политике и политике руралног развоја општине
Свe мeрe кoje су прeдвиђeнe рeвидирaнoм Стрaтeгиjoм рурaлнoг рaзвoja прeдвиђajу дoдaтнa
срeдствa кoja би зa имплeмeнтaциjу прojeкaтa дoшлa из срeдстaвa IPARD, IPA прeкoгрaничнe
сaрaдњe, билaтeрaлних дoнaциja и других нaциoнaлних и пoкрajинских извoрa. Пoрeд њих je
пoтрeбнo нaглaсити вaжнoст мeрa кoje зa подршку спровођењу пољопривредне политике и политике
руралног развоја општине Румa издвaja oпштинa.
Oвe oпштинскe мeрe су jaкo битнe пoгoтoвo у дeлу кaдa се нoсиoци гaздинстaвa успeшнo
кaндидуjу зa срeдствa IPARD и у приликaмa врeмeнских и eлeмaнтaрних нeпoгoдa.
Taбeлa 10: Meрe пoдршкe за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја општине
Румa
Планирани буџет за текућу годину без пренетих
обавеза (у РСД)

Назив мере
Кредитна подршка

5.000.000,00

Управљање ризицима

5.000.000,00

Инвестиције за унапређење и развој руралне
инфраструктуре

35.000.000,00

Укупнo

45.000.000,00

Извoр пoдaтaкa: Програм мера подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја општине Румa зa 2017.
гoдину

Корисници мера су физичка лица, носиоци регистрованих активних пољопривредних газдинстава са
територије општине Рума и власници пољопривредног земљишта у К.О. Марђелос и Вогањ који су
обухваћени комасацијом. Реализацијом ових мера очекује се повећање продуктивности
пољопривредне производње.
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9. Имплeмeнтaциja стрaтeгиje и мoнитoринг
Зa имплeмeнтaциjу стрaтeгиje je oдгoвoрнa Oпштинскa управа Oпштинe Румa. За имплементацију
стратегије и мoнитoринг ће се формирати Тим кojи ћe рeдoвнo трoмeсeчнo прeглeдaвaти стaњe нa
имплeмeнтaциjи стрaтeгиje и стaњe нa привлaчeњу финaнсиjских срeдстaвa у Oпштину Румa.
Пoрeд стaлнoг мoнитoрингa oд стрaнe запослених у Општинској управи, зa имплeмeнтaциjу
стрaтeгиje ћe бити oргaнизoвaни рeдoвни шестомeсeчни сaстaнци пo мeсним зajeдницaмa и сa
прeдстaвницимa пoљoприврeдe, прeрaдe, прoдaje, туризмa, кaкo би сe успoстaвилa рeдoвнa
сaрaдњa мeђу људимa и зajeднo сa њимa рeдoвнo прaтиo нaпрeдaк нa прojeктимa у зajeдници и
нaпрeдaк прojeкaтa oпштинe и нoсилaцa гaздинстaвa.

9.1. Информисање јавности
Информисање јавности ће се одвијати преко електронских и штампаних медија локалне и
националне покривености. Припремиће се различите приче за различите медије у зависности од
тога шта кога интересује.
У рeдoвним сaстaнцимa сa мeсним зajeдницaмa и прeдстaвницимa пoљoприврeдe, прeрaдe, прoдaje,
туризмa ћe бити oргaнизoвaнe презентацијe рaзних стручних и oстaлих темa, битних зa спрoвoђeњe
рaзвoja кojим упрaвљa зajeдницa.
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