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ПРОФИЛ ЗАЈЕДНИЦЕ

Oпштина Рума / Профил заједнице

Предговор
Профил заједнице је документ који садржи мерљиве, јасне и објективно идентификоване податке
и чињенице о општини Рума. Он пружа могућност за сагледавање јасне слике општине у погледу
потенцијала и могућности развоја. Подаци коришћени у Профилу су преузети из различитих
извора: Завод за статистику, Национална служба запошљавања, Народна Банка Србије, Агенција
за привредне регистре, Општинска управа Рума, као и из постојећих база података различитих
локалних и регионалних институција као и сличних истраживања рађених у друге сврхе.
Приликом прикупљања и припреме квантитативних података коришћени су подаци који су
преузети из Републичког завода за статистику (http://webrzs.stat.gov.rs/axd/index.php),
Националне службе за запошљавање (www.nsz.sr.gov.yu), Републичког хидрометеоролошког
завода
Србије
(www.hidmet.gov.rs),
Привредне
коморе
Сремског
округа
(www.rpksrem.co.rs/cms/index.php), као и Народне банке Србије (www.nbs.rs). Такође су
коришћени и подаци из општинских планских докумената.
Сви подаци и информације у Профилу приказани су кроз табеле, графиконе и одговарајуће
текстове и потребно их је редовно, на годишњем нивоу, дограђивати и прилагођавати доступним
изворним подацима.
Израда Профила заједнице, као свеобухватног документа са свим сегментима пословања и живота
на територији општине Рума, је активност која је уговорена у сарадњи са Покрајинским
секретаријатом за локалну самоуправу и међуопштинску сарадњу. Овај документ је урађен уз
техничку и стручну помоћ консултаната из консултантске куће Development Consulting Group, DCG
из Београда.
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1. Увод
Општина Рума заузима површину од 582 км2 и насељава је 54.339 становника, према процени
Републичког завода за статистику (РЗС) за 2011. годину. Густина насељености је око 93 становника
по км2, што је нешто више од републичког просека и просека сремског округа. Мало више од
половине становника општине насељено је у граду Руми, административном центру општине, док
је остало становништво насељено у 16 руралних насеља.

Урбана зона
Рурална зона
Општина
Округ
Србија

68
514
582
3.485
88.502

Рума Округ Србија
11,74
88,27
100
/
/

1,96
14,74
16,70
100
/

0,08
0,58
0,66
3,94
100

30.076
24.263
54.339
312.278
7.186.862

Удео у укупном броју
становника (%)

Рума Округ

Србија

55,35
44,65
100
/
/

0,42
0,34
0,76
4,34
100

9,63
7,77
17,40
100
/

Извор: Републички завод за статистику Републике Србије

Графикон 1. Површина територије у км2
100,000
90,000
80,000
70,000
60,000
50,000
40,000
30,000
20,000
10,000
0
Општина Рума

Сремски округ
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Србија

Густина
насељено
сти
(бр.стано/
км2)

Удео у укупној
површини (%)

Број
становник
а

Површина
(км2)

Табела 1. Основни подаци о општини и округу (површина и становништво), 2011.

442,29
47,20
93,36
89,60
81,20
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2. Основне карактеристике
2.1 Географски положај (локација)
Општина Рума се налази недалеко од Фрушке
Горе у средишту Срема, између две реке, Саве и
Дунава. Граничи се са општинама Сремска
Митровица, Шабац, Ириг, Инђија, Стара Пазова и
Пећинци.
Општина Рума се простире на површини од 582
kм² на којој живи 54.339 становника. Постоји
неколико чинилаца који Руму позиционирају на
веома високо место на мапи Србије када говоримо о потенцијалима за стране и домаће
инвестиције. На првом месту ту је близина великих центара Београда и Новог Сада. Аеродром
Никола Тесла налази се на само 35 км од града Руме, док се аутопут Е-70 и железничка пруга
(Коридор 10) налaзе на периферији града. Коридор 10 повезује Руму са Хрватском, Словенијом и
целом западном Европом са једне стране и са Македонијом, Бугарском, Грчком и даље на исток
са друге стране. Осим аутопута Е-70 кроз општину Рума пролази и траса државног пута првог реда
М-21, Нови Сад - Шабац.
Непосредна близина Националног парка Фрушка
Гора, река Саве и Дунава, археолошка налазишта
Басијана и Гомолава, градско излетиште Борковац,
отварају могућност да Рума постане туристичкоспортски центар испуњен садржајима за одмор и
рекреацију.
Осамнаест манастира смештених у подножју Фрушке
Горе, јединствена су културна баштина. Рума се
налази на надморској висини од 111 метара, у
плодној војвођанској равници која додирује јужне
обронке Фрушке горе, драгуља природе, надалеко
познатом по великом броју православних манастира
због којих је недавно добила и епитет Света Фрушка
гора.
Посебан географски куриозитет је да се град Рума налази тачно на половини северне земљине
полулопте тј. на 45-ој паралели, па Румљани тврде да је зато само овде и нигде више, килограм
износи тачно 1.000 грама.
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Графикон 2. Број становника у општинама Сремског округа, 2011.
34188
79940

Шид
Сремска Митровица

10886

Ириг
Број становника

65792
54339

Рума
Пећинци

19720
47433
0

Стара Пазова

Инђија

10000 20000 30000 40000 50000 60000 70000 80000 90000
Извор: Попис становништва, домаћинстава и станова у Републици Србији 2011.

2.2 Општи подаци
На територији општине Рума налази се 17 насељених места (укључујући и сам град у коме живи
око 32.000 становника). Остала насељена места су Кленак, Путинци, Хртковци, Платичево,
Никинци, Буђановци, Добринци, Вогањ, Грабовци, Краљевци, Стејановци, Жарковац, Витојевци,
Доњи Петровци, Павловци и Мали Радинци.
Табела 2. Општи подаци о насељима и катастарским општинама, 2007.
Општина
Број насеља
17
Број градских насеља
1
Број осталих насеља
16
Број катастарских општина
18
Просечна величина катастарске општине
32,33

Округ
109
7
102
107
32,57

Извор: Републички завод за статистику Републике Србије, 2011

Град Рума се налази се у центру Срема, тачно на 45. паралели. Он је класичан панонски град са
лепо уређеним улицама, у коме живи нешто више од 30.000 становника.
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Табела 3. Подаци о насељима (тип насеља, број становника и површина), 2011.

Редни бр.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

Насељено место
Буђановци
Витојевци
Вогањ
Грабовци
Добринци
Доњи Петровци
Жарковац
Кленак
Краљевци
Мали Радинци
Никинци
Павловци
Платичево
Путинци
Рума
Стејановци
Хртковци

Тип насеља
(градско/остало)
остало
остало
остало
остало
остало
остало
остало
остало
остало
остало
остало
остало
остало
остало
градско
остало
остало

Број
станов.
1496
808
1506
1189
1549
924
904
2946
1056
541
1808
393
2444
2745
30076
918
3036

Удео у ук. бр.
станов. у
општини (%)
2,75
1,49
2,77
2,19
2,85
1,70
1,66
5,42
1,94
1,00
3,33
0,72
4,50
5,05
55,35
1,69
5,59

Површина
(км2)
46,9
10,2
36,9
64,7
30,8
19,1
33,9
43,7
23,9
14,9
42,4
15,1
49,3
46,9
10,2
36,9
64,7

Извор: Републички завод за статистику Републике Србије, 2011.

Ових 17 насељених места у општини Рума територијално је расподељено на 18 катастарских
општина, где сваком насељу припада по једна катастарска општина. Једини изузетак је насеље
Вогањ којем припадају 2 катастарске општине: Вогањ и Манђелос.
Табела 4. Списак насеља и припадајућих катастарских општина, 2009.
Редни
бр.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

Насељено место
Буђановци
Витојевци
Вогањ
Грабовци
Добринци
Доњи Петровци
Жарковац
Кленак
Краљевци
Мали Радинци
Никинци
Павловци
Платичево
Путинци
Рума
Стејановци
Хртковци

Катастарска општина
Буђановци
Витојевци
Вогањ и Марђелос
Грабовци
Добринци
Доњи Петровци
Жарковац
Кленак
Краљевци
Мали Радинци
Никинци
Павловци
Платичево
Путинци
Рума
Стејановци
Хртковци
Извор: Општинска управа Рума, 2014.
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У општини Рума постоји 20 месних заједница, од тог броја 4 месне заједнице се налазе у граду
Руми о осталих 16 у осталим насељима општине.
Табела 5. Списак месних заједница, 2011.
Редни
бр.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

Насељено место

Буђановци
Витојевци
Вогањ
Грабовци
Добринци
Доњи Петровци
Жарковац
Кленак
Краљевци
Мали Радинци
Никинци
Павловци
Платичево
Путинци
Рума (4МЗ)
Стејановци
Хртковци

Тип насеља
(градско/остало)

Буђановци
Витојевци
Вогањ
Грабовци
Добринци
Доњи Петровци
Жарковац
Кленак
Краљевци
Мали Радинци
Никинци
Павловци
Платичево
Путинци
Рума град
Стејановци
Хртковци

Број
станов.
(2011.)
1496
808
1506
1189
1549
924
904
2946
1056
541
1808
393
2444
2745
30076
918
3036

Удео у ук. бр.
станов. у
општини (%)
2,75
1,49
2,77
2,19
2,85
1,70
1,66
5,42
1,94
1,00
3,33
0,72
4,50
5,05
55,35
1,69
5,59

Извор: Републички завод за статистику Републике Србије

2.3 Клима
Рума се налази на северу Србије, на обронцима Фрушке горе, а надморска висина Руме износи 111
метара. Рума има умерено континенталну климу, а због Фрушке горе и свежег ваздуха, може се
сматрати и ваздушном бањом.
Пошто се Рума налази на обронцима Фрушке горе, честе промене климе нису реткост. Управо због
те чињенице, Рума поред умерено континенталне климе има и супконтиненталну климу, коју
карактеришу јасно изражена сва четири годишња доба, са топлим летима и хладним зимама.
Због поменутих климатских услова, мај и јун месец обилују падавинама, док су септембар и
октобар веома суви. Ветрови у Руми су честа појава, и најчешће дувају у касну јесен и зими, и то из
правца запада и југозапада. Веома ретко у Руми дувају ветрови који долазе из правца југоистока.
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Табела 6. Климатски показатељи
Општина
ТЕМПЕРАТУРА
Просечна температура ваздуха – јануар (ºC)
Просечна температура ваздуха – јул (ºC)
Просечна температура ваздуха – годишње (ºC)
Средњи број мразних дана – годишње
Средњи број тропских дана – годишње
ВЛАЖНОСТ ВАЗДУХА
Просечна влажност ваздуха – годишња (%)
ТРАЈАЊА СИЈАЊА СУНЦА
Просечан број ведрих дана – годишње
Просечан број облачних дана – годишње
ПАДАВИНЕ
Просечна количина падавина – годишње (%)
ПОЈАВЕ
Просечан број дана са снегом - годишње
Просечан број дана са снежним покривачем годишње
Просечан број дана са маглом - годишње
Просечан број дана са градом - годишње

-0,8
20,7
10,8
86,5
23,6
77,1
68,0
106,5
614,6
27,9
34,5
40,3
1,2

Извор: Републички завод за статистику Републике Србије, 2007.

Графикон 3. Просечне дневне температуре у току године
по месецима (ºC), Рума
25
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10
5
0
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2.4 Локална самоуправа (администрација)
Општина преко својих органа у складу са Законом:










доноси програме развоја, урбанистичке планове,
доноси буџет и завршни рачун,
уређује и обезбеђује обављање и развој
комуналних делатности,
стара се и уређује области школства, здравства,
културе, спорта, дечије заштите, саобраћаја,
занатство, угоститељства и и трговинске и других
услужних делатности,
уређује област пољопривредне делатности у
свим сегментима,
организује заштиту од елементарних непогода,
оснива јавна предузећа и установе за обављења
делатности из надлежности општине и врши
надзор над њиховим радом,
бави се и свим другим пословима који су од
битног значаја за живот и рад у граду.

О пословима општине грађани одлучују преко својих изабраних представника у Скупштини
општине, референдуму, остваривањем народне иницијативе и на зборовима грађана у складу са
Уставом, законом и Статутом општине.
Органи Општине су:
- Скупштина општине,
- Председник Општине и
- Општински веће.
Ради остваривања послова из надлежности Општине, поред органа општине, образују се и
Општинска управа.
Приоритетни пројекат у наредном периоду је изградња нове зграде Општинске управе која ће
омогућити ефикасно функционисање и обједињеност свих одељења општинске Управе на једном
месту, што ће значајно унапредити рад Општинске управе, као и излажење у сусрет захтевима
грађана Руме.
Скупштина општине је Представнички орган који врши основне функције у власти у општинама
утврђене Уставом, Законом и Статутом. Скупштину општине Рума чине 43 одборника. Скупштина
има председника, заменика председника и секретара.
У оквиру Општинске управе, којом руководи начелник, постоје четири ресора. То су:
1. Одељење за општу управу и опште послове,
2. Одељење за друштвене делатности,
3. Одељење за привреду и буџет,
4. Одељење за урбанизам и комунално-стамбене послове.
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ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ РУМА
Слађан Манчић – дипломирани менаџер
Рођен је 1972. године у Кленку. Основну школу завршио је у Кленку, а средњу грађевинску 1990. у
Шапцу. 2012. године је дипломирао је на Факултету за пословно – индустријски менаџмент
“УНИОН” универзитета у Београду. Ожењен је и отац двоје деце. Одборник у СО Рума у четири
мандата, члан СНС-а од оснивања. Председник општине, Слађан Манчић је председник
Општинског већа.
ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ РУМА
Марија Стојчевић - професор разредне наставе
Марија Стојчевић је рођена дана 19.06.1982. године у Сремској Митровици. Основну школу и
Гимназију је завршила у Руми. Дипломирала је 2009. године на Педагошком факултету у Сомбору.
2012. године уписала мастер студије на Факултету техничких наука у Чачку. Од септембра 2009.
године је предавала математику. Од септембра ове године је запослена као професор разредне
наставе у Основној школи "Небојша Јерковић" у Буђановцима.
Од фебруара 2014. године је одборник у Скупштини Општине Рума.
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ РУМА
др Александар Мартиновић
Др Александар Мартиновић рођен је 1976. године у Славонском Броду, Република Хрватска.
Гимназију "Стеван Пузић" у Руми завршио је 1994. а Правни факултет у Новом Саду 1999. године,
са просечном оценом 9,38. На Правном факултету у Новом Саду магистрирао је 2003. године и
докторирао 2011. године. Запослен је на Правном факултету у Новом Саду у звању доцента. Био је
члан Општинског већа општине Рума и заменик председника Општине Рума, а од 2007. до 2012.
године и народни посланик у Народној скупштини Републике Србије, где је поново изабран 2014.
године. Повереник је општинског одбора Српске напредне странке у Руми и члан Главног и
Извршног одбора Српске напредне странке.
НАЧЕЛНИК ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ ОПШТИНЕ РУМА
Душан Љубишић – дипломирани правник
Душан Љубишић рођен је 1978. године у Вршцу. Основну школу завршио је у Зрењанину, а средњу
школу СТШ „Миленко Брзак – Уча“ у Руми. Дипломирао је на Правном факултету у Новом Саду и
стекао стручно звање дипломирани правник. Обављао је функцију члана Привременог органа
Општине Рума 2008. године и функцију члана Општинског већа Општине Рума у периоду од 2009.
до 2012. године. Изабран је за одборника СО Рума 2012. године.
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Био је запослен на радном месту секретар школе у ОШ „Доситеј Обрадовић“ у Путинцима и ОШ
„Душан Јерковић“ у Руми. Има положен стручни испит за секретара установе и државни стручни
испит. Ожењен је и живи и ради у Руми.
Табела 7. Структура одборника у скупштини општине Рума, 2014
Број
одборника у
скупштини
општине

Удео у укупном броју
одборника у
скупштини општине
(%)

43
26

100
60

9
2
3
1
2

21
5
7
2
5

УКУПНО
Покренимо Руму
(СНС, Партија уједињених пензионера Србије)
ДС
Грађанска иницијатива Руме
Ивица Дачић-СПС
СРС
Остали
Извор: Општинска управа Руме, 2014

Актуелни сазив Скупштине Општине Рума чини: 26 одборника Одборничке групе ''Покренимо Руму“
- Томислав Николић (Српска напредна странка - Партија уједињених пензионера Србије), 9
одборника Одборничке групе ''Демократска странка“ 2 одборника Одборничке групе ''Грађанска
иницијатива Руме'', 3 одборника Одборничке групе ''Ивица Дачић – Социјалистичка партија
Србије“ 1 одборник Српске радикалне странке- Др. Војислав Шешељ и 2 самостална одборника.
Општинско веће општине Рума има 11 изабраних чланова.

Графикон 4. Структура одборника у скупштини општине
Руме, 2014.
2%
5%
Покренимо Руму
ДС

7%
5%

Грађанска иницијатива Руме
Ивица Дачић-СПС

21%

60%

СРС
Остали
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2.5 Историја, традиција и културно наслеђе
Назив Рума први пут се појављује у Сремском дефтеру из 1566. године, али његово значење још
увек није одгонетнуто. Да ли је то име које су тадашњем сеоцету, смештеном уз Борковачки поток,
наденули Турци или потиче из ранијих времена, историчари још увек нису дали поуздан одговор.
Било како било, повољан географски положај, умерена континентална клима, плодна земља и
близина главних саобраћајница условили су да Рума одвајкада буде место привлачно за
насељавање, али и за освајачке војске које су
вековима крстариле по овим просторима и за
собом остављале трагове различитих култура.
Настанак организованог живота људских
заједница на широј територији Руме, датирају
још из праисторије. О томе сведоче археолошки
налази праисторијских насеља, од којих је
свакако најзначајнији археолошки локалитет
Гомолава код села Хртковаца у Румској општини.
Први познати становници ових крајева били су
припадници разних илирских и келтских народа
(Амантини, Бреуци, Скордисци ...).
На размеђу две ере, као весници новог доба, у Срем је по први пут дошла римска освајачка војска.
Током година, све бројнији војни логори на овом подручју, полако су се претварали у насеља.
Домородачко становништво је постепено губило своја етничка обележја и прихватао римску
културу. Срем је постао једна од најважнијих пограничних римских покрајина, са Сирмијумом као
једном од престоница римског царства и завичај неколико римских царева (Дечије Трајан,
Максимијан, Аурелијан, Проба ...). На територији Руме се није налазило неко веће римско насеље,
али је зато констатовано више пољопривредних имања, тзв. вила рустика (виллае рустицае).

Дуборез-грб Руме, аутор Александар Кари

У време сеобе народа (од 3. века па надаље) разни
германски народи, затим Хуни, Авари и Словени
уништили су римску културу на овом тлу. Након тога,
наредних векова Срем је постао поприште сукоба
Франака, Бугара, Византије и Мађара, који су сваки, на
неко време, држали Срем под својом влашћу. Питање
значења имена Рума за сада није решено. Претпоставка
је да се ради о речи оријенталног порекла која је у ове
крајеве дошла са Турцима, али се не искључује и
могућност да датира из још старијих времена. Према за
сада доступним изворима, насеље са именом Рума први
пут се помиње у Сремском дефтеру из 1566./1567.
године. Рума је тада била село средње величине (49
домаћинстава), са црквом и три свештеника. Становници
су били Срби, који су се бавили земљорадњом и
сточарством, а турским властима плаћали порез.
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Као село у Турској, Рума је дочекала Велики бечки рат (1683-1699)
Аустрије и Турске, током којег је Срем био опустошен, а његово
становништво се разбежало. Овај рат је завршен Карловачким миром
1699. године, када је Срем био подељен на аустријски и турски део,
линијом Сремска Митровица - Сланкамен. Рума је тако још неко време
остала у турском делу Срема. Током Великог бечког рата дошло је до
Велике сеобе Срба из јужних крајева (Косово и Метохија, Црна Гора,
Стари Варна, Херцеговина ...), при чему се један део доселио у Срем.
Нема поузданих података да ли је село Рума тада добило нове
становнике, али се то са великом вероватноће може претпоставити,
бар према презименима становника Руме с почетка 18. века.
Тек након новог аустро-турског рата и миром у Пожаревцу 1718. године
село Рума, а и цео Срем, су за наредних 200 година ушли у састав
Фигура са налазишта
Хабзбуршке монархије. У другој половини 18. и првој половини 19.
Гомолава
века забележена су четири важна догађаја. Рума је имала српску и
католичку гимназију до 1787. године. 1745. године у Срему је успостављена Војна граница, којој је
припала и Митровица. Барон Марко Пејачевић је одлучио да изгради ново седиште свог
властелинства. Определио се за терен у непосредној близини села Руме.
Тако је 1746. године на месту данашње Руме почело да ниче ново урбано насеље, са широким
улицама, које су се секле под правим углом. Први становници су били Срби - из околних места и
села Руме, као и Немци - досељеници из Немачке. Иако су се бавили различитим занимањима –
од земљорадње до занатства и трговине - сви становници су уживали грађанске повластице, што
је за оно време била значајна привилегија. Такође, повељом царице Марије Терезије од 20. Јула
1747, и сама Рума је стекла статус слободное вароши-Трговишта, са правом на одржавање
неколико годишњих вашара и недељних пијаца. Исте године, 10. октобра, одржан је први вашар у
Руми уз учешће великог броја трговаца и занатлије са свих страна. Упоредо са развојем градског
живота у Руми, функционисало је и Румско властелинство чији је оснивач био већ поменути барон
Марко Пејачевић.
Свој зенит властелинство је достигло
у другој половини 19. и почетком 20.
века, када су у оквиру њега
селекционисане бројне напредне
сорте жита и кукуруза. Слично је
било и на пољу сточарства. О
делатности
овог
властелинства
сведочи бројна признања које је оно
добило на разним међународним
изложбама.
Властелинство
је
ликвидирала после Првог светског
рата Аграрна реформа. Крај 19. и
почетак 20. века било је време
убрзаног привредног и друштвеног
развоја Руме. Она добија изглед
правог градског насеља. Многи планови су, међутим, остали нереализовани избијањем Првог
светског рата. Тада су се многи Румљани нашли у рату који их је водио против њихове словенске
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браће, те су зато масовно напуштали војску или избегавали мобилизацију. Непосредно по
завршетку рата, у Руми је 24. новембра 1918. године одржана скупштина, на којој су се делегати из
целог Срема изјаснили за присаједињење Срема Србији. Тренд развоја, донекле успорен у ратним
годинама, настављен је током 20-тих и 30-тих година овог века. Отварају се трговине, занатске и
мануфактурне радионице, оснивају се банке, отварају биоскопи, у неколико штампарија се
штампају књиге и новине које прате политички, привредни, културни и спортски живот града. Иако
је Рума по свој економској снази (највећа житна пијаца у Краљевини Југославији) и културном
нивоу њених житеља већ одавно спадала у ред градова, званично је тај статус добила тек 1933.
године.
Други светски рат Рума је дочекала као један од центара немачке националне мањине у Војводини.
Уласком немачке војске у Руму, априла 1941. године, у граду је установљена окупаторска власт.
Упркос томе многи Румљани су се придружили народно- ослободилачком покрету, најпре на
оближњој Фрушкој Гори, а касније и широм земље, дајући свој допринос антифашистичкој борби.
Ослобођење града, 27. октобра 1944. године, Рума је дочекала са знатно смањеним бројем
становника, јер је већи део припадника немачке националне мањине уочи ослобођења напустио
град. На крају овог осврта на богату прошлост нашег града, као круну свему, треба поменути неке
од Румљана, који су својим животом и делом превазишли оквире румског атара и постали
надалеко познати. Ту се убрајају: Атанасије Стојковић - научник, књижевник и писац прве Физике
на српском језику, Теодор Филиповић (Божа Грујовић) - први секретар Правитељствујушчег Совјети
у Карађорђевој Србији, Јован и Константин Пантелић - сликари, Атанасије Теодоровић – први
професор српског лицеја, Димитрије Матић - државник и законодавац, Теодор Тоша Андрејевић
Аустралијанаца - музичар и многи други.
ЗНАМЕНИТИ РУМЉАНИ
 Барон Марко Александар Пејачевић (1694-1762), оснивач савремене Руме,
 Атанасије Стојковић (1773-1832), научник и књижевник, писац прве физике на српском
језику,
 Теодор Филиповић (Божидар Грујовић, 1776-1807), први секретар Правитељствујушчег
совјета у Карађорђевој Србији,
 Др Антон Фурјаковић (1782-1847), први школовани румски лекар,
 Димитрије Матић (1821-1884), државник и законодавац Милошеве и Михаилове Србије,
 Теодор Тоша Андрејевић (1852-1931), велики музичар, члан Штраусовог оркестра,
 Др Жарко Миладиновић (1862-1926),
Национални трибун Срема, писац и
издавач,
 Никола Цвејић (1896-1987), Оперски
певач и вокални педагог,
 Драган Недељковић (1925), истакнути
славист и компаратист.
 Барон Марко Александар Пејачевић
(1694-1762) је оснивач савремене
Руме, односно Нове Руме, назване
тако да би се разликовала од села
Руме, Старе Руме, у чијој близини је
Двор Пејачевића после Другог светског рата
подигнута. Рођен је 1694. године у
Печују од оца Ивана и мајке Марте.
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Село Рума се налазило у склопу Митровачког властелинства грофа Колореда (Цоллоредо) и
бројало је само 50 домова. Наследници грофа Колореда нису хтели да сачувају свој посед у
граничном појасу према Турској. Барон Марко Пејачевић је постао власник Митровачког
властелинства исплативши им 80.000 гулдена 11. фебруара 1745. године. Тек пошто је купио ово
властелинство, Аустрија је од насеља
поред Саве формирала заштитни појас
за одбрану од Турака (Војну границуМилицију). Пејачевић је тада избугио
Сремску Митровицу и села поред Саве,
а добио Вировитицу и Ретфалу код
Осијека. Одлучио је да своје седиште
премести у ново насеље и тако је
настало ново Румско властелинство. У
фебруару 1746. године Пејачевић је
већ имао готов план који је предвиђао
насеље у коме ће бити праве и широке
улице, куће поређане једна уз другу и
Варошки грб (печат) Руме из 1749. године
баште уз њих. До краја године
оспособљено је 40 кућа.
Први становници Нове Руме су били Срби који су прешли из Старе Руме, околних села и
Митровице. Међу немачким колонистима је било и занатлија, али њихову главнину су чинили
земљорадници. Пејачевић се заузимао за њихово насељавање и одредио је делове града и улице
где ће се насељавати Немци и делове где ће живети Срби. И поред строгог правила о
распоређивању по националности, становници су се међусобно мешали. На пример у главној
улици („великом сокаку“) у самом центру, који је био одређен за Немце, налазиле и српске куће
као што је родитељска кућа Атанасија Стојковића и Теодора Филиповића. У центру Нове Руме
Пејачевић је подигао себи двор у који је ретко долазио и кратко се задржавао. Двор је од самог
почетка служио и као управна зграда властелинства, за смештај администратора и других
службеника. Касније, између два светска рата, двор је био откупљен и служио је као српски дом, а
после Другог светског рата претворен је у угоститељски објекат, кафану „Јединство“. На крају је
срушен.
У Руми је 1749. године било 184 домаћинстава, а 1847. (сто године после оснивања) она броји 7.776
становника и представља највеће место у Сремској жупанији.
Просторно се шири и коначно долази до спајања Нове и Старе Руме, а назив Рума се употребљава
за цело насеље. Нагли успон Руме је доказ предузимљивости и упорности његовог оснивача који
(као и његови наследници) није био омиљен у народу. Умро је у Вировитици 1762. године где је и
сахрањен. На почетку 1749. године Рума добија статус слободног трговишта односно вароши и свој
грб. У овалу грба латински натпис значи: Грб (печат) слободне вароши Руме 1749. У средини грба
почетна слова латинских речи ИХСЕОР (Ин хоц Сигно евадет Оппидум Румма) значе: У овом знаку
настаде варош Рума. У дну грба три таласасте линије означавају три потока на подручју Руме:
Кудошки, Борковачки и Јеленачки поток.
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3. Природни ресурси
Око 74% територије општине је под пољопривредном површином, што Руму сврстава у ред
општина са значајним ресурсом и великим потенцијалом за даље унапређење и интезивирање
пољопривредне производње, док је око 13% територије под обраслом шумском површином.

Табела 8. Структура земљишних површина, 2009

Укупна
површина
Пољопривредна
површина
Обрадиве
површине
Обрасла
шумска
површина

Општина
(км2)

Удео у
укупној
површини
општине
(%)

Удео
општине у
површини
истог
типа у
округу (%)

Округ
(км2)

Удео
округа у
површини
истог
типа у
Србији (%)

Србија
(км2)

582

100%

16,70

3.485

3,94

88.361 km²

432

74,23

16,97

2.546

5,04

50.530

425

73,10

17,31

2.458

75

12.82

12.38

603

5,81
3.04

42.278
19.845

Извор: Републички Завод за статистику Републике Србије, 2009

Графикон 5. Структура земљишних провршина у општини Рума, 2007
Остало
13%

Обрасла шумска
повшина
13%

Пољопривредна
повшрина
74%

Пољопривредна повшрина

Обрасла шумска повшина
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У односу на околне општине Сремског округа Рума има највећи број хектара под пољопривредном
површином.
Графикон 6. Пољопривредна површина у општинама сремског округа (ха), 2007

Графикон 7. Обрасла шумска површина у општинама сремског округа (ха), 2007.
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4. Људски ресурси
4.1 Становништво (број становника и стопа раста)
Према попису из 2011. године, општина Рума има 54.339 становника. Број становника у другој
половини 20. века бележи тренд раста, тако да се овај број на сваких 10 година увећавао у просеку
за око 10%. Једини изузетак је период између 1981. и 1991. године када се број становника
незнатно променио.
Табела 9. Упоредни преглед броја становника, подаци из пописа 2011.
1948
1953
1961
1971
Број становника у
37622
40742
47.671
52156
општини
Промена броја
становника у
/
3.120
6.929
4.485
општини
Стопа раста броја
становника у
/
8,29
17,01
9,41
општини (%)
Број становника у
209943
223642
260226
285474
округу
Стопа раста броја
становника у
/
6,53
16,36
9,70
округу (%)
Број становника у
6527583 6978119
7641962
8446726
Републици Србији
Извор: Републички Завод за статистику Републике Србије, 2011

1981

1991

2002

2011

55083

55087

60006

54339

2.927

4

4.919

-5667

5,61

0,01

8,92

306085

309981

335901

312278

7,22

1,27

8.36

-7.033

9313686

7822795

7498001

718686

-9,44

У периоду између 1991. и 2002. године општина Рума бележи значајан пораст броја становника
од преко 13%, што је више од просека за Сремски округ а значајно више од просека за републику
Србију. По послењем попису, примећен је пад броја становника у односу на попис 2002.године.
Графикон 8. Број становника у општини Рума
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60000
50000
40000
30000
20000
10000
0
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4.2.Становништво према типу насеља
Према типу насеља око 55% укупног броја становника општине живи у градским насељима, док је
око 45% становника у руралној средини.
Табела 10. Структура становништва према типу насеља, попис 2011.

Градско
становништво
Остало
становништво
Укупно
станонвиштво

Општина
Број
Учешће (%)
30076
55,35

Округ
Број
Учешће (%)
135635
43,43

Србија
Број
Учешће (%)
4271872
59,44

24263

44,65

176643

56,57

2914990

40,56

54339

100

312278

100

7186862

100

Извор: Републички Завод за статистику Републике Србије, 2011

Графикон 9. Структура становништва према типу
насеља у општини Рума, 2011.

Градско
становништво

45%

Остало
становништво

55%

4.3 Витални догађаји
Општину Рума карактерише негативан природни прираштај што се односи и на цео Сремски округ
али и на Републику Србију.
Табела 11. Витални догађаји, 2011.
Општина
453
8,1
778
13,9
-325
-5,

Живорођени
Живорођени на 1000 становника
Умрли
Умрли на 1000 становника
Природни прирашај
Природни прираштај на 1000 становника

Округ
2727
8,4
4474
13,8
-174
-5,4

Србија
68304
9,4
103211
14,2
34907
-4,8

Извор: Републички Завод за статистику Републике Србије, 2011
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Најбројнију категорију у структури женског становништва старог 15 и више година у општини Рума
чине жене које су родиле двоје деце (44,45%).
Табела 12. Структура женског становништва старог 15 година и више према броју живорођене
деце, 2011.
Општина
Укупно
Није рађала
1 дете
2
3
4
5 и више

Удео у укупном броју жена старих 15 и више
год.у општи (%)
100
24,23
18,83
44,45
9,19
2,07
1,22

24.182
5.860
4.554
10.750
2223
501
294

Извор: Републички Завод за статистику Републике Србије, 2011

4.4. Становништво према брачном стању
У структури становништва старог 15 и више година према брачном стању, најбројнију
категорију чине ожењени/удати и то око 47% становништва.
Табела 13. Структура становништва старог 15 и више година према брачном стању, 2011.

Укупно
Неожењени
Неудате
Ожењени
Удате
Разведни (М)
Разведени (Ж)
Удовци
Удовице
Непознато
Непознато

Општина

Удео у укупном броју становника у
општини (%)

54339
7991
5259
12750
12839
980
1283
1122
4729
94
72

100
14,71
9,68
23,46
23,63
1,80
2,36
2,06
8,70
0,17
0,13
Извор: Републички Завод за статистику Републике Србије, 2011

27

Oпштина Рума / Профил заједнице

4.5. Старосна структура становништва
Према старосној структури у општини најбројнију категорију чини становништво у доби између
45-49 године 7,21% док је најмалобројније становништво старије од 85 и више година 1,09%.
Табела 14. Структура становништва према старости и полу, 2011.

Укупно становника

0-4

5-9

10-14

15-19

20-24

25-29

30-34

35-39

40-44

Општина

Удео у укупном броју становништва
(%)

Укупно

54.339

100

Мушко

26.654

49,05

Женско

27.685

50,95

Укупно

2.248

4,13

Мушко

1.162

2,13

Женско

1.086

2,00

Укупно

2.406

4,43

Мушко

1.226

2,25

Женско

1.180

2,18

Укупно

2.566

4,72

Мушко

1.329

2,44

Женско

1.237

2,28

Укупно

3.154

5,80

Мушко
Женско

1.601

2,94

1.553

2,86

Укупно

3.368

6,19

Мушко

1.780

3,27

Женско

1.588

2,92

Укупно

3.525

6,48

Мушко

1.908

3,51

Женско
Укупно

1.617
3.588

2,97
6,60

Мушко

1.898

3,49

Женско

1.690

3,11

Укупно

3.555

6,54

Мушко

1.781

3,28

Женско

1.774

3,26

Укупно

3596

6,62

Мушко

1.823

3,36
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45-49

50-54

55-59

60-64

65-69

70-74

75-79

80-84

85 и више

Женско

1.773

3,26

Укупно

3.917

7,21

Мушко

1.923

3,54

Женско

1.994

3.67

Укупно

4.510

8,30

Мушко

2.278

4,19

Женско

2.232

4,11

Укупно

4.692

8,63

Мушко

2277

4,19

Женско

2.415

4,44

Укупно
Мушко

4.090
1.972

7,53
3,63

Женско

2.118

3,90

Укупно

2.278

4,19

Мушко

1.044

1,92

Женско

1.234

2,27

Укупно
Мушко

2.689
1.133

4,95
2,09

Женско

1.556

2,86

Укупно

2.305

4,24

Мушко

887

1.63

Женско

1.418

2,61

Укупно

1.262

2,32

Мушко

464

0,85

Женско

798

1.47

Укупно

590

1,09

Мушко

168

0,31

Женско

422

0,78

Извор: Републички Завод за статистику Републике Србије, 2011

У старосној структури општине по основним контигентима, најбројнији је радни контигент старости
од 15-64 године (69,77%), а најмалобројнији предшколски узраст до 6 година старости (5,90%).
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Табела 15. Структура становништва по основним контигентима, 2011.

Предшколски узраст
0-6
Школски узраст
7-14
Радни контигент
15-64
Пунолетни
18 и више
Жене у фертилном
периоду 15-49
Становништво од 65
година и више
Укупно

Општина 2007.
Број
Удео у укупном
становника
становништву
3629
6,29

Општина 2011.
Број
Удео у укупном
становника
становништву
3175
5,90

5107

8,85

3956

7,35

39380

68,23

37554

69,77

46738

80,98

44909

83,43

13614

23,59

11781

21,89

9597

16,63

9654

17,77

100

54339

100

57 713

Извор: Републички Завод за статистику Републике Србије, 2011

Графикон 10. Структура становништва по основним
контигентима у општини Рума, 2011.

Предшколски узраст 0-6
18%

6%

7%

Школски узраст 7-14
Радни контигент 15-64
Становништво од 65 година
и више

69%

У поређењу са околним општинама Рума има већи број становништва које припада радном
контигенту у односу на Инђију и Пећинце, али и нешто мањи број у односу на Стару Пазову.
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Графикон 11. Радни контигент (15-64) у општинама
Сремског округа, 2011.
50000
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Рума

Пећинци

Стара Пазова

Када се посматра учешће становништва које припада радном контигенту у укупном становништву
општине, Рума има сличан проценат као што је то случај у околним сремским општинама (око
69,11%).

Графикон 12. Радни контигент (15-64) у општинама Сремског
округа, 2011.
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Стара Пазова

Према индексу старења, који представља однос старог (60 и више година) у младог становништва
(0-19 година), може се закључити да Рума има старо становништво. Према попису становништва
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2011.године види се да је просечна старост становништва у општини Рума 42,6 година, што говори
да је већа од општина у окружењу, Сремског округа, и Републичког просека.
Табела 16. Просечна старост становништва 2011

Просечна старост (године)

Општина
42,6

Округ
42,1

Србија
42,2

Извор: Републички Завод за статистику Републике Србије, 2011

Г РАФ И КО Н 1 3 . П Р О С Е Ч Н А С ТА Р О С Т
С ТА Н О В Н И Ш Т В А ( ГО Д И Н Е ) 2 0 1 1 .
Просечна старост (године)
44

42.6
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Округ
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42
40
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Г РАФ И КО Н 1 4 . П Р О С Е Ч Н А С ТА Р О С Т
С ТА Н О В Н И Ш Т В А У О П Ш Т И Н А М А
Просечна старост становништва
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4.6 Полна структура становништва
Око 49% од укупног броја становника у општини су мушкарци док су око 51% жене.
Табела 17. Полна структура становништва, 2011
Број
становника
у општини
26.654
27.685
54.339

Мушко
Женско
Укупно

Структура
становништва
у општини (%)
49,05
50,95
100

Структура
становништва
у округу (%)
49,15
50,86
100

Структура
становништва
у Србији (%)
48,69
51,31
100

Извор: Републички Завод за статистику Републике Србије, 2011

ГРАФИКОН 15. ПОЛНА СТРУКТУРА
СТАНОВНИШТВА У ОПШТИНИ РУМА, 2011
Женско
49%

Мушко
51%

4.7. Етничка структура становништва
Према националној припадности, у општини Рума су најбројнији Срби (86,29%), а затим следе
припадници националних мањина Хрвати (3,16%), Роми (2, 38%) и Мађари (2,15%) и док је 3%
неопредељених.
Табела 18. Структура становништва према етничкој или националној припадности, 2011.

НАЦИОНАЛНОСТ
Срби

Број

Попис 2002
Удео у укупном
становништву (%)

Број

Попис 2011
Удео у укупном
становништву (%)

51.957

86,58

46.891

86,29

Црногорци

102

0,16

54

0,09

Југословени

1.017

1,69

267

0,49

37

0,06

57

0,10

Албанци
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Бошњаци
Бугари
Буњевци
Власи
Горанци
Мађари
Maкедонци
Муслимани
Немци
Роми
Румуни
Руси
Русини
Словаци
Словенци
Украјинци
Хрвати
Чеси
Остали
Неопредељени
Регионална
припадност
Непознато
Укупно

5

0,008

6

0,01

12
5
1.306
139
59
47
757
13
11
14
49
38
27
1.987
10
49
1.149

0,02
0,008
2,17
2,31
0,09
0,07
1,26
0,02
0,01
0,02
0,08
0,06
0,04
3,31
0,01
0,08
1,91

10
1
1
1.171
153
39
49
1.297
7
10
14
50
26
24
1.719
60
1.696

0,01
0,001
0,001
2,15
0,28
0,07
0,09
2,38
0,01
0,01
0,02
0,09
0,05
0,04
3,16
0,11
3,12

147

0,42

379

0,69

1.069
60.006

3,53
100

358
54.339

0,65
100

Извор: Републички Завод за статистику Републике Србије, 2011

4.8. Структура становништва према вероисповести
Према вероисповести највећи број становника у општини Рума чине припадници православне
вере (88%), затим католици (5,6%), док је за око 3% непозната вероисповест.
Табела 19. Структура становништва према вероисповести, 2011
Општина

Исламска
Православна
Католичка
Протестантска
Остале хришћанске
Јудеистичка
Источњачке
вероисповести
Остале
вероисповести

Округ

Србија

Број

%

Број

%

Број

%

65
47981
3034
141
36
10

0,12
88,30
5,58
0,26
0,07
0,02

590
271328
15002
7818
151
4
29

0,19
86,89
4,80
2,50
0,05
0,00
0,01

222828
6079396
356957
71284
3211
578
1237

3,10
84,59
4,97
0,99
0,04
0,01
0,02

12

0,02

54

0,02

1776

0,02
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Агностици

17

0,03

81

0,03

4010

0,06

Нису верници

424

0,77

2236

0,72

80053

1,11

Нису се изјаснили

2113

3,89

11899

3,81

220735

3,07

Непознато

418

0,77

2563

0,82

99714

1,39

Укупно

51.280

294.822

6.555.931

Извор: Републички Завод за статистику Републике Србије, 2011

4.9. Структура становништва према матерњем језику
У Руми је убедљиво најбројније становништво чији је матерњи језик српски (95,17%), затим следи
становништво чији је матерњи језик ромски (0,80%), потом мађарски (0,58%), хрватски (0,53%),итд.
Табела 20. Структура становништва према матерњем језику, 2011

Српски
Албански
Босански
Бугарски
Буњевачки
Влашки
Maђарски
Makeдонски
Немачки
Ромски
Румунски
Руски
Русински
Словачки
Словеначки
Хрватски
Црногорски
Остали језици
Нису се изјаснили
Непознато
Укупно

Општина
Број
%
51712
95,17
27
0,05
8
0,01
3
0,01
1
0,00
314
0,58
64
0,12
13
0,02
437
0,80
5
0,01
13
0,02
4
0,01
20
0,04
12
0,02
289
0,53
4
0,01
455
0,84
605
1,11
353
0,65
54339

Сремска област
Број
%
289557 92,72
134
0,04
55
0,02
35
0,01
4
0,00
5
0,00
1384
0,44
299
0,10
79
0,03
2619
0,84
87
0,03
148
0,05
688
0,22
7419
2,38
58
0,02
1641
0,53
54
0,02
2362
0,76
3228
1,03
2422
0,78
312278

Србија
Број
%
6330919 88,09
10040
0,14
138871
1,93
13337
0,19
6835
0,10
43095
0,60
243146
3,38
12706
0,18
2190
0,03
100668
1,40
29075
0,40
3179
0,04
11340
0,16
49796
0,69
2269
0,03
19223
0,27
2519
0,04
39463
0,55
46499
0,65
81692
1,14
7186862

Извор: Републички Завод за статистику Републике Србије, 2011
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4.10 Становништво према активности
4.10.1 Структура становништва према активности и полу
У структури становништва према активности најбројнија је категорија активног становништва
(43,7%).
Табела 21. Структура становништа према активности и полу, 2011.

Укупно
Мушко
Женско
Укупно
Мушко
Женско
Укупно
Мушко
Женско
Укупно
Мушко
Женско
Укупно
Мушко
Женско
Укупно
Мушко
Женско
Укупно
Мушко

Општина
54339
21074
12790
8284
16166
9974
6192
4908
2816
2092
3423
2818
1405
1485
798
687
33265
13864
19401
7220
3717

Женско

3503

Укупно
Мушко
Женско
Укупно

11475
5035
6440
423

Мушко

323

Женско

100

Укупно
Мушко
Женско

4018
1879
2139

Укупно становништво
Активно становништво, свега
Активно становништво, обављају
занимања
Незапослени, свега

Незапослени, некада радили

Незапослени, траже први посао

Неактивно становништво, свега

Неактивно становништво, деца млађа од
15 година

Неактивно становништво, пензионери

Неактивно становништво, лица са
приходима од имовине

Неактивно становништво, ученици /
студенти
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Неактивно становништво, лица која
обављају само кућне послове у свом
домаћинству (домаћице)
Неактивно становништво, остало

Укупно

6569

Мушко

712

Женско
Укупно
Мушко
Женско

5857
3560
2198
1362

Извор: Републички Завод за статистику Републике Србије, 2011

Графикон 16. Радно актинво становништво у општинама Сремског
округа, 2011
Стара Пазова
Рума
Пећинци
Инђија
0

10000

20000

Број становника

30000

40000

50000

60000

70000

Активно становништво

Према проценту радно активног у укупном становништву, Рума има најмањи проценат у поређењу
са околним општинама Инђијом, Пећинцима и Старом Пазовом.

4.10.2 Структура активног становништва према врсти занимања и области
делатности
Према врсти занимања у структури активног становништва које обавља занимање најбројнији су
запослени у области прерађивачке индустрије (23%); трговини (16%); затим следе запослени у
пољопривреди, шумарству и рибарству (15%). У државној управи запослено је (7%) становништва,
док је у образовању и здравственој и социјалној заштити запослено око (5%) становништва.
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Г РАФ И КО Н 1 7 . П Р О Ц Е Н АТ РА Д Н О А К Т И В Н О Г
С ТА Н О В Н И Ш Т В А У У К У П Н О М С ТА Н О В Н И Ш Т В У У
О П Ш Т И Н А М А С Р Е М С КО Г О К Р У ГА
42
41.5
41
40.5
40
39.5
39
38.5
38
37.5
37

41.53

41.4

39.54

38.78

Инђија

Пећинци

Рума

Стара Пазова

Табела 22. Структура активног становништва које обавља радну активност према занимању
2011.

Занимања

Активно становништво

Укупно
Пољопривреда, шумарство и рибарство и сродни

16166
2357

Рударство
Прерађивачка индустрија
Снадбевање електричном енергијом, гасом и паром
Снадбевање водом и управљање отпадним водама, процес
уклањања отпада
Грађевинарство
Трговина на велико и мало и поправка моторних возика
Саобраћај и складиштење
Услуге смештаја и исхране
Информисање и комуникације
Финансијске делатности
Пословање некретнинама
Стручне, научне, иновације и техничке делатности
Администратвине и помоћне услужне делатности
Државна управа и обавезно социјално осигурање
Образовање
Здравстена и социјална заштита
Уметност, забава и рекреација
Остале услужне далетности
Делатност домаћинства као послодавца

9
3658
258
328

Делатност екстериторијалних организација и тела
Непознато

1235
2501
1107
423
166
200
18
391
153
1160
875
794
151
305
3
2
72

Извор: Републички Завод за статистику Републике Србије, 2011
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Табела 23. Структура активног становништва које обавља занимање према делатности 2011.
16166
276
1627
2151
1044
2911
1553
3132
1832
1366
183
91

Укупно
Руководиоци, функционери и законодавци
Стручњаци и уметници
Инжињери, стручни сарадници и техничари
Административни службеници
Услужна и трговачка занимања
Пољопривредници, шумари, рибари и сродни
Занатлије и сродни
Руковаоци машинама и постројењима, монтери и возачи
Једноставна занимања
Војна занимања
Непознато

Извор: Републички Завод за статистику Републике Србије, 2011

4.11 Образовна структура становништва
У образовној структури становништва старог 15 и више година у Руми је најбројније становништво
са средњом стручном спремом, затим са основним образовањем. У општини Рума има 2%,
неписменог становништва, од којих је 1,8% чине жене. Проценат неписмености сличан је у
суседним општинама, на нивоу Региона и на Републичком нивоу.
Табела 24. Структура становништва старог 15 и више година према школској спреми, 2011

Без школске спреме
Непотпуно основно образовање
Основно образовање
Средње образовање - свега
Гимназија
Средње стручне школе у трајању краћем од 4
године
Средње стручне школе у трајању 4 године
Специјализација после средњег образовања
Више образовање
Високо образовање
Непознато

Укупно
1535
5804
10420
23745
1661
11614

Мушко
285
2014
4851
13256
572
7198

Женско
1250
3790
5569
10489
1089
4416

10623
207
2067
3049
139

5313
173
1008
1456
67

5310
34
1059
1593
72

Извор: Републички Завод за статистику Републике Србије, 2011

39

Oпштина Рума / Профил заједнице

Графикон 18. Образовна структура становништва старог 15
година и више у Руми, 2011
Без школске спреме
Непотпуно основно образовање

3%
7% 0%
4%
1%

12%

Основно образовање
Средње образовање - свега
22%

Специјализација после средњег
образовања

Више образовање
Високо образовање

51%

Непознато

Табела 25. Неписмено становништво по годинама, 2011.

Број неписмених
Проценат неписмених
Неписмени од 10-14
Неписмени од 15-19
Неписмени 20-34
Неписмени 35-49
Неписмени 50-64
Неписмни преко 65

Укупно
1109
2
20
21
66
63
154
785

Мушко
197
0,2
10
12
37
25
40
73

Женско
912
1,8
10
9
29
38
114
712

Извор: Републички Завод за статистику Републике Србије, 2011
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Графикон 19. Неписменост становништва по годинама
старости, у општини Рума, 2011

2%

2%
6%
5%

Неписмени од 10-14
Неписмени од 15-19
14%

Неписмени 20-34
Неписмени 35-49
Неписмени 50-64
Неписмни преко 65

71%

4.12 Породице и домаћинства
4.12.1 Породице
Према броју деце, у општини Рума је највећи број породица са једним дететом 53,94% затим са
два детета (39,56%), док је са троје деце 5,43 породица.
Табела 26. Структура породица према броју деце у породици, 2011
Општина
11.448
6.174
4.529
622
80
43
1,54

Број породица са децом
Број породица са 1 дететом
Број породица са 2 детета
Број породица са 3 детета
Број породица са 4 детета
Број породица са 5 или више деце
Просечан број деце

Удео
100
53,94
39,56
5,43
0,70
0,38

Извор: Републички Завод за статистику Републике Србије, 2011

4.12.2 Домаћинства
Најбројнија домаћинства у општини Рума су са два члана (25,32%), затим са једним чланом
(20,90%). Просечан број чланова домаћинства је – три.
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Табела 27. Структура домаћинстава према броју чланова, 2011.
Удео у укупном
броју општине

Број

Укупно

18.632

Са 1.чланом

3.893

20,90

2

4.718

25,32

3

3.798

20.384

4

3.480

18,68

5

1.569

8,42

6 и више чланова

1.174

6,30

Просечан број чланова

2,9
Извор: Републички Завод за статистику Републике Србије, 2011

4.13 Миграције становништва
4.13.1 Досељеници
Од укупног становништва тренутно настањеног у општини досељеници чине 51%. Од тога
највећиброј њих се доселио у периоду од 1991-1995 и то 12,24% .

Табела 28. Број досељеника по временском периоду и по полу, 2011
Укупно

Досељено из Републике Србије
Свега

Из исте области
Из другог
насеља исте
општине

Из друге
области

Из друге
општине

Рума

27554

12905

3506

3830

5569

1980 и раније

11271

5535

1236

1635

2664

1981-1985

1356

863

293

265

305

1986–1990

1227

817

303

228

286

1991–1995

6649

732

300

175

257
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1996–2000

2005

1058

325

267

466

2001–2005

1357

960

323

279

358

2006. и касније

2256

1883

610

571

702

Непозната година

1433

1057

116

410

531

Мушко

11390

4656

1160

1242

2254

1980 и раније

4618

2072

415

550

1107

1981-1985

453

267

83

67

117

1986–1990

417

249

92

53

104

1991–1995

3074

219

82

44

93

1996–2000

879

413

120

87

206

2001–2005

502

321

106

95

120

2006. и касније

836

670

221

179

270

Непозната година

611

445

41

167

237

Женско

16164

8249

2346

2588

3315

1890 и раније

6653

3463

821

1085

1557

1981-1985

903

596

210

198

188

1986–1990

810

568

211

175

182

1991–1995

3575

513

218

131

164

1996–2000

1126

645

205

180

260

2001–2005

855

639

217

184

238

2006. и касније

1420

1213

389

392

432

Непознатагодина

822

612

75

243

294

Извор: Републички Завод за статистику Републике Србије, 2011

Највећи број досељеника који тренутно живе у Руми се доселио са подручја Хрватске (55,27%) и
Босне и Херцеговине (38,24%).
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Табела 29. Струкура досељеника према подручју са којег су досељени, 2011.
Досељени из других земаља
Свега

Из осталих
земаља

Из бивших република СФРЈ
БИХ

Македонија

Словенија

Хрватска

Црна
Гора

14642

5600

164

84

8092

107

595

Рума

5732

3204

111

27

2182

45

163

1980 и раније

492

301

11

19

85

9

67

1981–1985

409

277

15

4

84

5

24

1986–1990

5917

1067

5

24

4776

6

39

1991–1995

947

260

7

3

598

12

67

1996–2000

397

181

-

1

150

12

53

2001–2005

373

132

10

-

78

13

140

2006 и каснија

Извор: Републички Завод за статистику Републике Србије, 2011

4.13.2 Дневне миграције
Највећи број дневних миграната у Руми путује у друга насеља општине.
Табела 30. Дневне миграције према типу миграната, 2011
Досељено становништво
Од рођења станује у истом насељу
26785
Из Републике Србије и то:
Укупно
27554
Свега
12905
Из других насеља исте општине
3506
Из других општина исте области
3830
Из других области
5569
Досељено становништво из Иностранства
Свега
Из бивших република СФРЈ
Из других земаља

14642
14047
595

Извор: Републички Завод за статистику Републике Србије, 2011
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5. Стамбени ресурси
5.1 Стамбена статистика
Стамбена статисика се доста променила у односу на раније посматрану 2002. годину и пређашњи
попис становништва. Општина Рума, по последњем попису у просеку има 37,9 станова на 100
становника, што је незнатно мање у односу на просек за Сремски округ (38,3), али и значајно мање
у односу на просек за Републику Србију (41,9).
Табела 31. Упоредни преглед броја станова по пописима из 1991, 2002. и 2011. године
1991.
2002.
2011.
Број станова у општини Рума
18.355
19.965
20.593
Број станова у Сремском
103.126
112.257
119.707
округу
Број станова у Србији
2.556.092
2.743.996
3.012.923
Извор: Попис становништва Републике Србије, 2011.

Општина Рума и Сремски округ имају исти просечан број лица у становима (2,6), док је у Републици
Србији 2,4. У наставку следи графички приказ упоредног прегледа просечног броја станова на 100
становника по пописима из 2002. и 2011. године.

Графикон 20. Просечан број станова на 100 становника

50
40
30
20
10
0
Просечан број станова у
општини Рума

Просечан број станова
у Сремском округу
2002.

Просечан број станова у
Србији

2011.

Табела 32. Станови према својини и основу по којем домаћинства користе стан по областима,
2011.

Област

Укупно

Приватна
својина 1 лица

Општина Рума
Сремски округ
Србија

21.062
132.406
3.231.931

16.337
10.107
2.690.028

Извор: Попис становништва Републике Србије, 2011.
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Приватна
својина 2 и
више лица

Јавна
(државна)
својина

остали
облици
својине

3.146
16.566
231.833

143
1.035
25.142

221
1.116
26.522
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Највећи проценат станова у општини Рума је у приватној својини једног лица (82%), 16% је у
приватној својини два и више лица.

Графикон 21. Станови према својини у општини Рума, 2011
Јавна (државна)
1%

остали облици својине
1%

Приватна својина 2 и
више лица
16%

Приватна својина 1
лица
82%
Приватна својина 1 лица

Приватна својина 2 и више лица

Јавна (државна)

остали облици својине

Табела 33. Настањени станови према основу по којем домаћинства користе стан, 2011.
Област
Општина
Рума
Сремски
округ
Србија

Укупно

Власништво

Закуп

17.828

15.790

259

101.897
2.423.208

90.094
2.121.484

1.429
40.900

Подстанарство

Сродство

Остало

861

900

18

4.968
122.530

5.352
136.949

54
1345

Извор: Попис становништва Републике Србије, 2011.

Графикон 22. Настањени станови према основу по којем домаћинства
користе стан по областима, 2011.
100%
98%

18

54

1345

900

5,352

136,949

861

4,968

259

1,429

96%
94%
92%
90%
88%

Остало
122,530
40,900

Подстанарство
Закуп

86%
84%

Сродство

15,790

90,094

2,121,484

Општина Рума

Сремски округ

Србија

82%
80%
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На основу података из последњег пописа 2011. године, у општини Рума, чак 88% домаћинстава
живи у властитим становима, а свега 5% живи у подстанарским условима.

Табела 34. Станови за стално становање по броју и површини, 2011
Сремска област

Општина Рума

Станови са
површином (м2)

број

површина

број

површина

дo 30
31-40
41-50
61-80
81-100
101-120
121-150
150 и више

5.968
8.916
13.716
30.460
22.015
7.627
6.248
6.912

150.908
335.708
658.571
2.216.934
2.085.686
879.352
886.054
1.349.980

919
1.533
2.424
5.279
3.657
1.245
1.029
1.114

23.443
57.045
115.946
385.367
345.015
142.751
145.385
218.814

Извор: Попис становништва Републике Србије, 2011.

На територији општине Рума, а и у Сремској области, најбројнији су станови са површином између
61-80 м2, док је најмањи број станова са површином до 30 м2.
Tабела 35. Број и површина стамбених јединица по врсти, по областима, 2011.

Станови
укупно

Настањени
станови

Привремено
ненастањени
станови

Напуштен
и станови

Станови за
одмор и
рекреацију

Станови који се
користе у време Станови у којима
сезонских радова
се искључиво
у пољопривреди обавља делатност

Настањене
пословне
просторије

Просторије
настањене
из нужде

Колективне
стамбене
јединице

Број станова и површина у m²
РЕПУБЛИКА СРБИЈА ¹
Укупно
број
површина у m²

3.231.931

2.423.208

230.518.414

179.703.282

113.956

177.989

23.530

17.489

5.563

7.635

702

31.741.687 6.404.089

475.759

10.379.218

1.102.303

1.187.835

297.419

134.458

0

Сремска област
Укупно
број
површина у m²

132.406

101.897

14.427

3.383

11.875

501

323

175

222

22

10.264.448

8.332.697

1.061.622

202.979

621.546

20.553

25.051

10.452

3.912

0

Рума
Укупно
број
површина у m²

21.062

17.828

2.370

395

366

39

64

46

47

1

1.657.264

1.431.747

173.677

24.229

20.244

1.921

5.446

2.518

775

0

Извор података: Републички завод за статистику
¹ Од 1999. без података за АП Косово и Метохија

Општина Рума има највећи проценат настањених станова, чак 84,65% у односу на Сремску област
– 76,96% и Републику Србију – 74,98%.
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Табела 36. Станови према броју домаћинстава у општини Рума, 2011

Број станова са једним
домаћинством

2002.

2011.

17.142

17.195

1.160

572

84

61

18.408

17.828

Број станова са два домаћинства
Број станова са три и више
домаћинства
Укупан број настањених станова

Извор: Републички Завод за статистику Републике Србије, 2011

Графикон 23. Станови према броју домаћинстава у општини Рума, 2011.
20,000
18,000
16,000

17,195

14,000
12,000
10,000
8,000

17,142

6,000
4,000
2,000

1,160

572

84

61

0
Број станова са једним
домаћинством

Број станова са два домаћинства
2002.

Број станова са три и више
домаћинства

2011.

Табела 37. Структура настањених станова према броју лица, 2011

Општина Рума

Удео у укупном броју
станова у општини (%)

Укупан број настањених станова

17.828

100,00

Број станова са 1 лицем

3.502

19,64

Број станова са 2 лица

4.344

24,36

Број станова са 3 лица

3.557

19,95

Број станова са 4 лица

3.322

18,63

Број станова са 5 лица

1.679

9,41

Број станова са 6 лица

969

5,43

Број станова са 7 и више лица

455

2,55

Извор података: Републички завод за статистику
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У структури настањених станова у Руми су најзаступљенији станови са једним домаћинством
(96,44%), и станови у којима станује 2 лица (24,36%).
Табела 38. Структура настањених станова према броју соба по областима, 2011.

Рума

Удео у укупном
броју станова у
општини (%)

Сремска
област

Србија1

укупно

17.828

100,00

101.897

2.423.208

Једнособни

1.719

9,64

9.741

327.906

Двособни

5.258

29,49

29.614

845.977

Трособни

5.431

30,46

30.277

701.899

Четворособни

2.986

16,74

17.841

318.333

Петособни

1.290

7,23

7.721

117.585

Шестособни

681

3,81

3.894

64.268

Седмособни

224

1,26

1.307

19.739

Осмособни

128

0,71

867

15.253

Деветособни и већи

111

0,62

635

12.248

Извор података: Републички завод за Статистику
¹ Од 1999. без података за АП Косово и Метохија

Према уделу у укупном броју станова, у општини Рума најзаступљенији су трособни станови –
30,46%, потом двособни (29,49%) па четворособни станови (16,75%).

Табела 39. Број станова према опремљености инсталацијама и основу коришћења у општини
Рума, 2011.
Станови укупно

Настањене стамбене јединице

Број

Број

%

Укупно

21.062

17.828

100

Јавни водовод

15.111

13.273

74,45

Остали типови водовода

4.460

3.807

21,35

659

472

2,39

Јавна канализација

9.974

8.714

48,87

Септичка јама и сл.
Електрична енергија

10.256
20.906

8.838
17.785

49,57
99,76

Грејање

14.746

13.077

73,35

108

41

0,23

Хидрофор и сл.

Станови без инсталација

Извор података: Републички завод за статистику
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Што се тиче опремљености станова инсталацијама, већина настањених стамбених јединица у
општини Рума су снабдевене електричном енергијом (99,76%), јавним водоводом (74,45%) и
грејањем (73,35%).

ГРАФИКОН 24. НАСТАЊЕНЕ СТАМБЕНЕ ЈЕДИНИЦЕ ПРЕМА ОПРЕМЉЕНОСТИ
ИНСТАЛАЦИЈАМА
Станови без
инсталација, 0.23 Јавни водовод,
Грејање, 73.35
74.45
Остали типови
водовода, 21.35
Хидрофор и сл.,
2.39
Јавна
канализација,
48.87
Септичка јама и
сл., 49.57

Електрична
енергија, 99.76

Табела 40. Настањени станови према врсти грејања и енергената за грејање, 2011.
Укупно

Угаљ

Дрво и
сл.

Мазут и уље Плинско/гасн Електрична
за ложење
о гориво
енергија

Друга врста
енергије

Настањени станови према врсти грејања и енергената за грејање, по општинама и градовима
РЕПУБЛИКА СРБИЈА ¹
Централно грејање

535.456 335.467

267.089

402.975

469.648

68.358

2.111

Етажно грејање

498.835 165.797

301.996

4.265

120.374

56.083

5.391

1.386.460 222.469 1.049.500

936

122.964

252.231

9.204

Без инсталација централног/етажног грејања
Сремска област

7.680

242

719

6.041

7.680

818

11

Етажно грејање

26.917

6.568

13.173

207

15.267

1.548

259

Без инсталација централног/етажног грејања

67.163

10.447

49.335

39

17.580

6.320

445

Централно грејање

Рума
Централно грејање

2.492

90

271

2.492

2.492

207

3

Етажно грејање

3.990

875

2.014

35

2.552

215

25

11.317

2.103

7.920

9

3.709

921

73

Без инсталација централног/етажног грејања

Извор података: Републички завод за статистику
¹ Од 1999. без података за АП Косово и Метохија

У општини Рума скоро је једнак проценат загревања домаћинстава на централно и етажно
грејање, док је укупно 11.317 станова без инсталација за и, већ се претежно греју на дрво (око 70%).
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5.2 Стамбена изградња
У 2011. години просечна површина изграђених станова у општини Рума (77,5 м2) је мало мања од
просека за Сремски округ (78,0 м2) и изнад просека који је забележен за Републику Србију (64,2
м2).
Карактеристично за Сремску област, па и за општину Рума је да су сви завршени станови у 2011.
години у приватној својини.
Табела 41. Стамбена изградња, 2011.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА ¹

Сремска област
Општина Рума

Укупан број
завршених
станова

Укупан број
незавршених
станова

Укупан број
завршених
станова у
приватној
својини

18.449

20.070
845
173

16.083
977
206

977
206

Укупан број
незавршених
станова у
приватној
својини

Изграђени
станови на
1000
становника

Просечна површина
завршених станова

8.153
583
173

2,5
3,0
3,7

64,2
78,0
77,5

(м 2 )

Извор података: Републички завод за статистику
¹ Од 1999. без података за АП Косово и Метохија

Последњих година примећена је тенденција опадања изградње стамбених јединица. У 2013.
години просечна површина завршених станова је у општини Рума (54,1%) опала за чак 23,4% у
односу на 2011., у Сремској области (64,1%) за 13,9%, а у Републици Србији (63,1%) незнатан пад
од свега 1,1%.
Табела 42. Број и површина изграђених станова у 2011/2012/2013 години
2011

2012

2013

Број
завршених
станова

Површина
завршених
станова, м2

Број
завршених
станова

Површина
завршених
станова, м2

Број
завршених
станова

Површина
завршених
станова, м2

18.449

1.184.689

15.223

945.145

13.505

852.488

Сремска област

977

76.221

731

52.758

587

37.640

Рума

206

15.960

188

11.678

120

6.486

РЕПУБЛИКА СРБИЈА ¹

Извор података: Републички завод за статистику
¹ Од 1999. без података за АП Косово и Метохија
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5.3

Цене на тржишту

Цена станова на тржишту у Руми варира у зависности од зоне, па тако просечна цена квадратног
метра у првој зони кошта отприлике око 530 €/м2, док је у другој зони око 470€/м2, односно у
трећој зони око 220 €/м2. Цена кућа је нижа и крећу се од 290 €/м2 у центру до 220 €/м2 на
периферији града.
Табела 43. Просечне цене квадратног метра по зонама у општини Рума, 2014 (у РСД)

Станови
Куће за становање
Пословне зграде и др. објекти који
служе за обављање делатности
гараже и гаражна места
Грађевинско земљиште
Пољопривредно земљиште
Земљиште које није у функцији
грађевинског земљишта већ се
користи као пољопривредно
Шумско

ПРВА
зона

ДРУГА
зона

ТРЕЋА
зона

64.000
35.000

57.000
32.000

27.000
27.000

75.000
19.000

70.000
17.000
515
100

30.750
8.000
700
70

ЧЕТВРТА
зона

12.650
515

100
63

Извор: Одлука о утврђивању просечних цена квадратног метра непокретности за утврђивање
пореза на имовину за 2015, на територији општине Рума

Табела 44. Предвиђена вредност грађевинских радова, август 2014.
2014/август
Адаптација
Реконестамбене
Увођење
Укупно Новоградња Доградња нструкција Адаптација у стамбене Санација инсталација Одржавање
Предвиђена вредност радова, хиљ.РСД, од 2011
РЕПУБЛИКА СРБИЈА ¹
17.791.449
Укупно

16.182.446

980.708

380.405

35.124

17.800

129.339

16.450

49.177

Зграде

7.708.916

6.423.543

911.062

249.927

35.124

17.800

10.483

16.450

44.527

Стамбене зграде

3.453.716

3.095.180

232.817

66.598

15.321

17.800

6.061

10.183

9.756

Укупно

1.373.287

1.288.057

63.259

17.000

1.024

0

0

2.386

1.561

Зграде

1.281.706

1.199.059

63.259

14.417

1.024

0

0

2.386

1.561

156.717

130.150

15.683

9.587

501

0

0

500

296

Укупно

996.447

988.297

0

6.900

1.024

0

0

200

26

Зграде

987.516

979.366

0

6.900

1.024

0

0

200

26

11.091

7.287

0

3.077

501

0

0

200

26

Сремска област

Стамбене зграде
Рума

Стамбене зграде

Извор података: Републички завод за статистику
¹ Од 1999. без података за АП Косово и Метохија
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Табела 45. Цене станова новоградње, прво полугодиште 2014.
2014/I полугодиште
Просечна цена станова новоградње, од 2011
РЕПУБЛИКА СРБИЈА ¹
просечна површина станова, м2

54

2

просечна цена по м - укупно, РСД

134.139
2

цена грађевинског земљишта по м , РСД

33.117

2

цена грађења по м , РСД

81.344

2

остали трошкови по м , РСД

19.678

Београдски регион
просечна површина станова, м2

60

2

просечна цена по м - укупно, РСД

176.055

цена грађевинског земљишта по м2, РСД

50.036

2

цена грађења по м , РСД

104.418

2

остали трошкови по м , РСД

21.602

Рума
просечна површина станова, м2

43

просечна цена по м2 - укупно, РСД

65.082

цена грађевинског земљишта по м2, РСД

6.908

2

цена грађења по м , РСД

55.620

2

остали трошкови по м , РСД

2.553
Извор података: Републички завод за статистику
¹ Од 1999. без података за АП Косово и Метохија

Просечна површина станова новоградње који се граде у Руми је 43 м2 , што је испод просека и за
београдски регион и за Републику Србију. Што се тиче просечне цене по м2 – она је у општини Рума
значајно нижа у односу на новоизграђене стамбене јединице у Београду.
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6. Привреда
6.1 Привредна структура
Рума је данас, на почетку 21. века, један од привредних и културних центара Срема и њена
данашња економска улога одраз је њене богате историје предузетништва којој су печат давали
вредни људи овог краја. Индустрија, занатство, трговина и пољопривреда чине јаку економску
основу на подлози које су створени услови за даљи развој општине Рума и њено напредовање,
како на пољу економије, тако и на пољу културе и образовања.
Повољни услови за даљњи развој приватног предузетништва омогућени су између осталог и
дефинисањем и просторним уређењем 5 слободних локација (зона) предвиђених за изградњу
објеката мале привреде различите намене, инфраструктурно и комунално опремљених. Добра
организација посла и ажурност надлежних управних органа, максимална поједностављеност
управног поступка, омогућује заинтересираним грађанима и предузетницима да у релативно
кратком времену исходују потребне дозволе за градњу и отпочну приватни бизнис.
Рума има разноврсну привреду која је кроз свој развој имала успоне, али и падове. Свој допринос
развоју општине у свим њеним сегментима свакако су имала предузећа као што су: „Фабрика
кожа“, „Румагума“, „Румапласт“, „Агрорума“, „Сремпут“, „Румен“, „Руматранс“, Фабрика обуће
„Фрушка гора“, „Житопромет“ и др.. Нека од ових предузећа су у новонасталим тржишним
условима привређивања престала са својом делатношћу или су се преоријентисала на нове
производње. Већина некад друштвених предузећа променила је власничку структуру, те је
приватни капитал постао доминантан што је допринело успешнијим пословним резултатима.
Мала и средња предузећа постала су основа привредног развоја Руме, а ту свакако треба
поменути: „Андријашевић“, „Агромиx“, „Фриго Жика-Соко“, „ББ Електроник“, као и велики број
самосталних занатских, угоститељских и трговинских радњи.
Највећи потенцијал за привлачење инвестиција и привредни развој лежи у атрактивној
индустријској зони – Румска петља, која је издељена је на пет мини зона и све оне се налазе у
непосредној близини аутопута, док су прилази направљени са разгранате мреже регионалних
путева.
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6.1.1 Привредна структура по делатностима
У општини Рума према привредној структуру значајно место заузимају: пољопривреда, са доста
плантажних воћњака и површина под поврћем, затим млинска индустрија, прерада поврћа,
индустрија гуме, коже и пластике.
У структури предузећа по секторима делатности у општини Рума су најбројнија предузећа у
области трговине (42%), затим предузећа у области прерађивачке индустрије (17%),
пољопривреди (12%), грађевинарства (8%), саобраћаја, складиштења и веза (8%), итд.

Графикон 25. Структура предузећа по секторима делатности у
општини Рума, 2011.
Трговина

13%

Прерађивачка индустрија

8%

Пољопривреда

42%

8%

Грађевинарство

12%

Складиштење и везе

17%

Остале делатности

Табела 46. Структура активног становништва које обавља радну активност према занимању
2011.

Занимања

Активно
становништво

Укупно
Пољопривреда, шумарство и рибарство и сродни
Рударство
Прерађивачка индустрија
Снадбевање електричном енергијом, гасом и паром
Снадбевање водом и управљање отпадним водама, процес
уклањања отпада
Грађевинарство
Трговина на велико и мало и поправка моторних возика
Саобраћај и складиштење
Услуге смештаја и исхране
Информисање и комуникације
Финансијске делатности
Пословање некретнинама
Стручне, научне, иновације и техничке делатности
Администратвине и помоћне услужне делатности
Државна управа и обавезно социјално осигурање

16.166
2357
9
3.658
258
328
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1.160

Oпштина Рума / Профил заједнице
Образовање
Здравстена и социјална заштита
Уметност, забава и рекреација
Остале услужне далетности
Делатност домаћинства као послодавца

875
794
151
305
3
2
72

Делатност екстериторијалних организација и тела
Непознато

Извор: Републички завод за статистику Републике Србије

У структури предузетничких радњи по секторима делатности у општини Рума најбројније су радње
у области трговине (35%), затим радње у области прерађивачке индустрије (19%), саобраћаја,
складиштења и веза (9%), грађевинарства (9%), некретнина (8%), итд.

Графикон 26. Структура предузетничких радњи по секторима
делатности у општини Рума, 2011.

Остале делатности
20%

Трговина
35%

Некретнине
8%

Грађевинарство
9%

Радње у области
прерађивачке
индустрије
19%

Саобраћај,
складиштење и везе
9%

У општини Рума најбројнија су мала предузећа, чак 93,4%, а према облику организовања
најброније су самосталне радње (99,3%).

6.1.2 Индустрија
Најзначајније компаније у сектору индустријске производње у општини Рума су „Luxory Tannery“,
„Митас“, „Румапласт“, „Житопромет“, „Инсерт“, „Андријашевић“, „Агромиx“, „Фриго Жика – Соко“,
„ББ Електроник“, „Адриана.текс“, „Руматранс“ и друге.

56

Oпштина Рума / Профил заједнице
6.1.3 Пољопривреда
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 интезивирање пољопривредне
производње. 13% територије је обрасло шумом. Оно што је веома важно је чињеница да су на овом
подручју заступљене све врсте пољопривредне производње. Као традиционално пољопривредни
регион Рума и данас поседује солидну основу за развој ове делатности. Од укупно 17.541
домаћинства, око 7.000 домаћинстава се бави пољопривредом.
Индивидуалним пољопривредницима од великог значаја је и успешна сарадња са
земљорадничким задругама, првенствено са „Новом Будућности“ из Жарковца. Рума поседује
индустријске капацитете за прераду воћа и поврћа, као и кланице, силосе и сушаре. Постоји и
приватна хладњача у Индустријској улици у Руми, као и фарма и кланица „Месопродукт“. Као
веома значајан потенцијал треба истаћи рибњак у селу Павловци и језеро Борковац.
Капацитети силоса (без подних складишта) су:
- „1.Мај“ - 20.000 тона
- „Агропродукт“ - 4.500 тона
- „Млин Путинци“ - 1.500 тона
- „Нова будућност“ - 10.000 тона

- „Житопромет“ - 20.000 тона
- „Аграр ФМ“ - 6.000 тона
- „Млин Поповић“ - 9.500 тона

Потенцијалним инвеститорима у пољопривреду али и домаћем становништву велику помоћ пружа
ДП „Пољопривредна станица Рума“. Она својим радом покрива територије општина Рума, Инђија
и Ириг са укупно 43 катастарске општине и 89.000 хектара обрадивих површина. Станица је
смештена у центру Руме, у Железничкој улици број 12. Основна делатност ДП „Пољопривредна
станица Рума“ је саветодавна и састоји се од:






пружања стручних савета, информација и помоћи пољопривредним произвођачима о
техничко-технолошким, комерцијално-тржишним, организационим и другим
аспектима пољопривредне производње. Саветодавни рад се одвија у непосредном
контакту са пољопривредним произвођачима на фармама, у пољопривредној станици,
као и путем телефона и средстава јавног информисања;
организовања едукација пољопривредних произвођача путем стручних предавања,
постављањем агротехничких и сортних огледа, организовањем дана поља;
имлементације Закона и уредби Министарства за пољопривреду, шумарство и
водопривреду и покрајинског секретаријата за пољопривреду;
пружања помоћи пољопривредним произвођачима приликом регистрације
газдинстава, израде бизнис планова, пројеката, попуњавања образаца за добијање
кредита и субвенција;
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пружања помоћи при оснивању удружења пољопривредних произвођача;
пружања помоћи локалним заједницама у изради стратегија везаних за рурални
развој.

Саветодавну службу чине стручњаци, дипломирани инжењери из области сточарства, заштите
биља, ратарства и повртарства, воћарства и виноградарства, као и специјалисти за органску
производњу. Осим саветодавног рада „Пољопривредна станица Рума“ обавља и следеће послове:
o контролу плодности земљишта
o контролу квалитета меркантилних пољопривредних производа
o фитосанитарну контролу
o контролу рада основних матичних служби у сточарству
o контролу производње семенског и садног материјала
o прикупљање, обраду и дистрибуцију свих података са терена везаних за
пољопривредну производњу.
„Пољопривредна станица Рума“ је члан невладине организације „Агромрежа“ као и удружења за
производњу органске хране „Терра'с“, са којим је организовала прву био-школу у Срему за
произвођаче заинтересоване за прелазак на органску производњу. Пољопривредна станица Рума
је оснивач удружења „ВитаС“ које је члан националне асоцијације „Еко туризам Србија“ и фонда
„Туристички кластер Срема“.
У Руми такође постоји једина регионална пољопривредна школа „Стеван Петровић Бриле“, која
сваке године оспособљава све врсте профила занимања везаних за пољопривреду, од
пољопривредних и ветеринарских техничара, преко биотехнолога и разних занатлија потребних за
цео процес пољопривредне производње. У општини Рума има 64,2% непољопривредних, 19,4%
пољопривредних и 11,5% мешовитих газдинстава. Од пољопривредних газдинстава најбројнија су
газдинства величине од 5-10 ха (37,8%), а затим од 1-5 ха (34,1%). Према начину коришћења
највећи део пољопривредне површине у општини Рума се користи као оранице и баште и то за
производњу житарица (62,8%), затим за производњу индустријског биља (20,3%), повртарских
култура (7,9%), крмног биља (3,7%), итд.
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Табела 47. Ангажована радна снага у сеоским газдинствима у општини Рума, 2011.
Укупно
годишња радна
број лица
јединица
Радна снага према типу производње: Број лица и годишња радна јединица
Рума
11.302

5.327,09

Носиоци газдинства

5.406

2.354,56

Чланови газдинства

5.577

2.224,22

Породична газдинства - Стално запослени

24

14,46

Правна лица и предузетници - Стално запослени
Породична газдинства - Сезонска и радна снага под
уговором
Правна лица и предузетници - Сезонска и радна снага
под уговором

295

280,49

Укупно

368,48
84,88

Извор података: Републички завод за статистику

У оквиру сеоских газдинстава годишње је ангажовано 11302 лица од чека 48% чине лица који су
носиоци домаћинстава. Стално запослене чини 0,21%, док су 2,6% правна лица и предузетници.

Графикон 27. Структура пољопривредне површине према
начину коришћења у општини Рума
4% 2%

3%

жито
индустријско биље

8%

повртно биље
крмно биље

20%
63%

воћњаци и виногради
ливаде, пашњаци, рибњаци и
баре
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Табела 48. Број и површина газдинстава према типу производње
Укупно
површина,
ха

број газдинстава

Број газдинстава и површина под различитим усевима према типу производње
Рума
Укупно
Пшеница и крупник
Раж
Јечам
Овас

11.062,96

2.565

3,54

6

577,96

526

8,97

8

16.650,76

3.366

235,55

169

28.539,74

3.856

Грашак за суво зрно

1,94

4

Пасуљ

17,05

56

Остале махунарке

0,04

1

Махунарке укупно

19,03

58

Кукуруз за зрно
Остала жита за зрно
Жита укупно

Кромпир

31,70

71

1.614,66

39

Дуван

479,36

66

Хмељ

0,00

0

282,18

3

0,00

0

Сунцокрет

1.421,53

324

Соја

4.063,04

837

Остали усеви за производњу уља

0,00

0

Биље за производњу текстилних влакана

0,00

0

Лековито и ароматично биље

0,00

0

Остало индустријско биље

1,34

1

Индустријско биље укупно

6.247,45

1.137

Парадајз

31,45

137

Купус и кељ

31,63

99

Паприка

41,51

130

Црни лук

48,41

114

Бели лук

1,29

27

Карфиол

8,44

35

Шаргарепа

8,20

27

Грашак за зелено зрно

3,96

27

Остало свеже поврће

104,77

238

Шећерна репа

Уљана репица
Уљана тиква
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Бостан (диње и лубенице)

895,66

Јагоде

507

6,58

20

1.181,90

836

Цвеће и украсно биље

0,90

13

Мешавина трава

32,05

13

Кукуруз за силажу

12,95

5

Детелина

309,32

311

Луцерка

466,19

413

Остале крмне легуминозе

6,32

8

Остало биље које се жање зелено

2,76

4

Сточна репа

0,00

0

Остало коренасто и зељасто крмно биље

0,40

1

829,99

734

Семенски и садни материјал за продају

1.228,12

3

Остали усеви на ораницама и баштама

0,00

0

230,57

66

39.924,06

4.312

548,09

1.004

41.335,57

5.425

Поврће, бостан и јагоде укупно

Крмно биље укупно

Угари
Оранице и баште
Стални засади
Коришћено пољопривредно земљиште
(КПЗ)

Извор података: Републички завод за статистику

Највећи број газдинстава 3.856 у општини Рума, узгаја жито, са укупном повшином 28.539,74,
хектара која чини око 69% укупног коришћеног пољопривредног земљишта, од чега је највећа
повшина под кукурузом 16.650,76 хектара у оквиру 3.366 домаћинстава, пшенице и крупника
11.062,96 у оквиру 2.565 газдинстава. Индустријско биље се гаји на 6.247,45 хектара, што је 15%
у 1.137 газдинстава док се соја гаји у 837 домаћинства и чини 10% искоришћеног пољопривредног
земљишта. 96% искоришћеног пољопривредног земшљишта организовано је у оранице и баште.

Г РАФ И КО Н 2 8 . П Р О И З В ОД ЊА РАТА Р СК И Х
К УЛ Т У РА У О П Ш Т И Н И Р У М А
3%

5%

13%
Шећерна репа
40%

Кукуруз

Пшеница
Луцерка
Остале ратарске културе

39%
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Од ратарских култура у општини Рума највећи укупан принос се остварује производњом шећерне
репе (40%) и кукуруза (39%), затим производњом пшенице (13%), луцерке (3%), итд.
Просечан принос јабуке знатно је нижи у општини Рума него што је у просеку за Сремски округ и
Републику Србију. Са друге стране просечан принос шљиве значајно је виши у румској општини.
Просечан принос грожђа је приближно једнак просечном приносу на нивоу Републике.
Табела 49. Газдинства и грла стоке према типу производње у општини Рума, 2011
Укупно
број грла

број газдинстава

Број газдинстава и грла стоке по врстама и број условних грла према типу производње
Рума
Укупно
Условно грло

20.308

4.470

Музне краве

1.207

448

Остале краве

29

10

Говеда

5.024

663

Биволи

1

1

Крмаче

5.305

1.856

Свиње

61.310

3.681

Овце

4.962

448

Козе

1.783

549

Коњи

262

114

Магарци

15

11

Бројлери

145.936

1.185

42.798

2.481

Живина

224.758

3.800

Кунићи

325

85

Нојеви

0

0

Кокошке носиље

Извор података: Републички завод за статистику Републике Србије, 2011.

Највећи број домаћинства 4.470 гаји условна грла и то 20.308 док је најбројнија живина 224.758
која се гаји у оквиру 3.800 домаћинстава и свиње 61.310 грла у оквиру 3.681 домаћинство.
У односу на просек за Републику Србију: просечан број говеда на 100 ха обрадиве површине је
нешто нижи, просечан број оваца на 100 ха пољопривредне површине је значајно нижи, док је
просечан број свиња на 100 ха ораничне површине значајно виши у општини Рума.
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6.1.4 Шумарство
Општина Рума има значајан део своје територје под обраслом шумском површином (13%), што је
сврстава у групу најшумовитијих општина у Републици Србији, нарочито у поређењу са општинама
на територији АП Војводине.

6.1.5 Предузећа према броју запослених
Највећи број предузећа у општини Рума има од 1-10 запослених (46,2%). Велика предузећа која
запошљавају преко 1.000 радника нису заступљена у овој општини.

6.1.6 Макроекономски показатељи
Највећи део народног дохотка општина Рума остварује у сектору пољопривреде (34%), потом у
сектору прерађивачке индустрије (18%), трговине (15%), саобраћају и складиштењу (7%),
грађевинарству (5%), итд.

Графикон 29. Структура народног дохотка по
секторима делатности у општини Рума
20%

Пољопривреда
35%

1%

Прерађивачка индустрија
Грађевинарство

7%

Трговина
Саобраћај и складиштење
15%

Некретнине
5%

18%

Остало

Народни доходак по становнику остварен у 2005. години (последњој години у којој је РЗС мерио
овај макроекономски показатељ) у општини Рума је био виши него у просеку за Сремски округ, али
и нешто нижи у поређењу са просеком за Републику Србију.
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Графикон 30. Народни доходак по становнику (€)

6.1.7 Структура извоза
Општина Рума годишње остварује значајно више вредности извоза него све остале општине
Сремског округа.
Графикон 31. Вредност извоза (мил. УСД), јануар-децембар 2010
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Графикон 32. Вредност увоза (мил. УСД), јануар-децембар 2013.

Општина Рума једна је од ретких општина у Републици Србији која редовно остварује суфицит у
размени производа и услуга са иностранством.

Графикон 33. Вредност спољнотрговинског суфицита/дефицит (мил. УСД)

6.1.8 Структура извоза према дестинацији
Општина Рума је пре пет година била највећи извозник у Срему са учешћем у извозу 27,8 %, пре
свега захваљујући компанији "Митас" која се бави испорукама спољних пнеуматских гума на
светско тржиште.
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У 2014. години Општина Рума се, гледано према извозу у односу на друге општине Срема, налази
четвртом месту са учешћем у извозу од 16,99%, иза Сремске Митровице (30,76 %), Инђије (20,19) и
Старе Пазове (18,47%).

6.2 Јавне финансије
6.2.1 Приходи општинског буџета
У структури прихода у буџету општине Рума доминирају текући приходи 87% што је
карактеристично и за остале општине у Републици Србији.
Табела 50. Структура прихода општинског буџета, 2013

Укупни приходи
Укупни приходи по становнику
Текући приходи
Приходи од продаје нефинансијке
имовине
Примања од задуживања и продаје
финансијске имовине

Износ у динарима (РСД)
1.506.208.928,02 динара
27.781,74 динара
1.304.674.274,24 динара
-

Износ у еурима (€)
13.138.357,79 еура
241,78 еура
11.380.411,50 еура
-

201.534.653,78 динара

1.757.946,28 еура

Извор података: Општинска управа Рума, 2014.

6.2.2 Расходи општинског буџета
У структури расхода у буџету општине Рума доминирају текући расходи (77% за 2014 годину) и
то у већој мери него што је карактеристично и за већину осталих општина у Републици Србији.
Табела 51. Структура расхода општинског буџета, 2013

Укупни расходи
Текући расходи
Укупни расходни по
становнику
Издаци за нефинансијску
имовину
Издаци за отплату главнице и
набавку финансијксе имовине

Износ у динарима (РСД)
1.408.520.708,21 динара
1.086.560.463,40 динара
19.995,96 динара

Износ у еурима (€)
12.286.243,08 еура
9.477.848,57 еура
174,42 еура

313.082.844,81 динара

2.730.958,74 еура

8.877.400,00 динара

77.435,78 еура

Извор података: Општинска управа Рума, 2014.
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6.3 Јавна предузећа и установе
Јавна предузећа
ЈП „ ГАС- РУМА“
Јавно предузеће за дистрибуцију природног гаса ''ГАС-РУМА'' Рума основано је на основу Одлуке
Скупштине општине Рума бр.01-50/94 од 25.11.1994.године (''Службени лист Општине Срема''
бр.15/94) са циљем обезбеђења трајног и несметаног снабдевања потрошача природним гасом у
погледу количине и квалитета, а у складу са законом и општим условима о испоруци природног
гаса, енергетским билансом и закљученим уговорима. Његово оснинање има за циљ и обезбеђење
и развој мреже разводног и дистрибутивног гасовода на територији општине Рума и општине Ириг.
ЈП''ГАС-РУМА'' основано је из Фонда за грађевинско земљиште као носиоца гасификације у Руми.
Гасификација, као значајна инфраструктурна инвестиција отпочела је у Руми почетком деведесетих
година прошлог века. ЈП''ГАС-РУМА'' Рума почело је са радом 01.01.1995.године.
Предузеће је уписано у Регистар привредних субјеката решењем Агенције за привредне регистре
БД 13487/2005 од 18.05.2005.године.
У циљу усаглашавања рада и пословања ЈП, оснивачких и општих аката у складу са Законом о
јавним предузећима, предузеће је усагласило своје пословање и исто верификовало и објавило
преко АПР-а.
Претежна делатност ЈП''Гас-Рума'' је дистрибуција гасовитих горива гасоводом означена шифром
35.22. и обухвата:
 дистрибуцију природног гаса
 управљање дистрибутивним системом
 одржавање дистрибутивног система и
 јавно снабдевање природним гасом.
Друга важна делатност ЈП ''Гас-Рума'', која у основи произилази из основне делатности јесте развој
и изградња гасовода на укупном дистрибутивном подручју где обавља делатност дистрибуције
природног гаса. Остале делатности су пројектовање и изградња кућних гасних инсталација, гасне
опреме, сервис и монтажа гасних трошила.
ЈП ''Гас-Рума'' поседује 3 лиценце за обављање следећих енергетских делатности: дистрибуција
природног гаса, управљање дистрибутивним системом за природни гас и јавно снабдевање
природним гасом.
Укупна дужина изграђеног гасовода на дан 31.12.2013.године је 514.290 m, од тога 100.592m
челичног гасовода и 413.698 m дистрибутивног гасовода, на којима је изграђено укупно 7.728
гасних прикључака и то 7.583 типских и групних прикључака, 100 индивидуалних прикључака на
ДГ и 45 индивидуалних прикључака на РГ.
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На дан 31.12. 2013.године у свим насељима општине Рума и општине Ириг где је изграђен
дистрибутивни и разводни гасовод гас користи 6.976 потрошача. Постојећа изграђена
дистрибутивна гасна мрежа омогућује прикључење још најмање 6.000 потрошача.
У Општини Рума завршена је гасификација свих насељених места.
У мају месецу 2000.године предузеће је добило сертификат о уведеном систему квалитета по
стандарду ИСО 9001: 2008 након позитивне оцене од стране овлашћене институције RWTUV из
Немачке.

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ДИРЕКЦИЈА ЗА ИЗГРАДЊУ РУМЕ
Јавно предузеће „Дирекција за изградњу Руме" (у даљем тексту: Јавно предузеће) уписано је у
Регистар привредних субјеката код Агенције за привредне регистре Решењем број: 1567/2005 од
14.02.2005. године, матични број: 08639787, ПИБ: 101339066. Јавно предузеће је правни следбеник
Јавног предузећа за грађевинско земљиште и путеве Рума , а од 01.01.2004.године је индиректни
корисник Буџета Општине Рума. Јавно предузеће основано је и послује на неодређено време,
ради:
1. обезбеђивања трајног обављања делатности од општег интереса и уредног задовољавања
потреба корисника услуга,
2. развоја и унапређења обављања делатности од општег интереса,
3. стицања добити,
4. остваривања другог законом утврђеног интереса.

Претежна делатност Јавног предузећа је:
- 42.99 Изградња осталих непоменутих грађевина
Осим наведене претежне делатности, Јавно предузеће обавља ће и друге делатности, као што су:
- 41.20 Изградња стамбених и нестамбених зграда
- 42.11 Изградња путева и аутопутева
- 43.11 Рушење објеката
- 43.12 Припремна градилишта
- 43.21 Постављање електричних инсталација
- 71.12 Инжењерске делатности и техничко саветовање
- 81.30 Услуге уређења и одржавања околине
- 84.13 Уређење пословања и допринос успешнијем пословању у области економије.
Поред наведених делатности Јавно предузеће обавља и следеће делатности:
- припрема предлоге дугорочних и средњорочних планова рада и развоја на уређивању
грађевинског земљишта, заштити и развоју путева као и годишњи програм пословања,
- обавља инвестиционе и оперативно-техничке послове стручног надзора код изградње
инвестиционих објеката комуналног система, објеката из програма уређивања грађевинског
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земљишта и одржавања, заштите и развоја општинских и некатегорисаних путева и других јавних
објеката,
-обавља послове на одржавању, коришћењу и унапређењу општинских и некатегорисаних путева,
евиденцију стања на општинским и некатегорисаним путевима, изградње и одржавању тротоара,
бициклистичких и пешачких стаза и стајалишта јавног, месног и међумесног превоза путника,
одржавање и унапређење светлосне саобраћајне сигнализације, чишћења снега и леда са
коловоза јавног пута и саобраћајних површина и обавља друге послове које у области путева
Република Србија повери Општини,
- учествује у усаглашавању планова и програма јавних комуналних предузећа у вези са
уређивањем грађевинског земљишта, прати, усмерава и усклађује реализацију програма
припреме и опремања грађевинског земљишта,
- обавља стручне послове у вези спровођења поступка отуђења и давања у закуп грађевинског
земљишта као и прибављање грађевинског земљишта,
- обавља стручне послове на припремању документација за покретање и вођeње поступка
експропријације, административног преноса права коришћења и права својине непокретноси у
јавној својини и преузимања поседа неизграђеног грађевинског земљишта од ранијих власника,
-обавља све стручне, административне и техничке послове у поступцима јавних набавки за
извођење радова на јавним објектима од општег интереса,
- обезбеђује просторно-урбанистичку документацију у циљу реализације програма уређивања
грађевинског земљишта и обезбеђује техничку документацију из области уређивања земљишта,
стара се о ажурном функционисању и развоју у области грађевинског земљишта ( катастар
евиденција о власништву, објектима, својини земљишта и објеката и степену изграђености
инфраструктурних система),
- израђује студије и анализе о економској оправданости уређивања грађевинског земљишта, и
- уговара извршавање послова из делатности Јавног предузећа.

ЈП ВОДОВОД - РУМА
Јавно предузеће "Водовод" Рума основано је од стране СО Рума са приоритетном делатношћу
производња воде и снабдевање питком водом грађана и привреде на територији општине Рума
као и скупљање, одвођење и пречишћавање отпадних вода. Предузеће егзистира од 1971.године
а од 2001.године носи назив Јавно предузеће "Водовод" – Рума.
ЈП "Водовод" Рума управља и одржава систем водоснабдевања двеју општина: Рума и Ириг, који
се назива Регионални водовод "Источни Срем". Из Регионалног водовода “Источни Срем” водом
се снабдева око 60.000 становника односно следећа насеља у општинама Рума и Ириг: Рума,
Вогањ, Стејановци, Павловци, Жарковац, Мали Радинци, Путинци, Доњи Петровци, Буђановци,
Краљевци, Ириг, Врдник, Ривица као и викенд зоне у Иригу и Врднику закључно са болницом на
Иришком венцу, хотелима, предајником РТС-а и хидрометереолошком станицом “Краљеве
столице”. Вода се транспортује са коте 81 мнм (фабрика за прераду воде “Фишеров салаш”) до
коте 520 мнм (објекат хидрометереолошке станице “Краљеве столице”) преко седам висинских
зона и исто толико препумпних станица.
Предузеће функционише као јединствена целина у оквиру које постоје:
I Радна јединица - Заједничке службе у чијем саставу су:
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сектор општих послова

сектор финансија и рачуноводства

сектор комерцијалних послова, транспорта, набавке и ускладиштења
II Радна јединица - Техничка служба у чијем саставу је

сектор развоја и техничке припреме
III Радна јединица - Производња и дистрибуција воде
IV Радна јединица - Одржавање и изградња
V Радна јединица - Одвођење и пречишћавање отпадних вода
У предузећу има укупно 148 запослених од којих је:

1 магистар

21 са високом стручном спремом

4 са вишом стручном спремом

122 отали
Годишње се произведе и испоручи потрошачима између 5.000.000 м3 и 6.000.000 м3 воде од којих
се 30% испоручи општини Ириг. За 2013.годину, у односу на фактурисану количину воде
потрошачима губитак воде износи 44,55 %. Разлози губитка воде су: стара мрежа и неоткривена
цурења на цевоводима и вентилима, истицања због кварова на мрежи, испирање мреже, прање
филтера на фабрици воде, нелегални прикључци.
Укупан број прикључака на водоводној мрежи на територији општине Рума у 2013.години износио
је 14.984 а на територији општине Ириг 4.719 што укупно износи 19.703 прикључка.
Данас се систем за водоснабдевање састоји из следећих објеката:
Извориште " Сава I "
Извориште "Фишеров салаш"
Постројење за кондиционирање воде

Q= 180 л/с
Q= 60-70 л/с
Q= 250 л/с

Резервоарски простор:
Иза потрошача
На Фабрици воде
У Иригу
У Врднику

В= 2710 м3
В= 1000 м3
В= 800 м3
В= 320 м3

Цевовод сирове воде
Магистрални цевовод
Водоводна мрежа по граду и
насељеним местима укупне дужине

Ø600 - 5.900 м
Ø500 и Ø350 - 11.840 м
Л ~ 460 км

Водоснабдевање града Руме и 9 насеља на т.о.Рума (Д.Петровци, Путинци, Жарковац, Мали
Радинци, Вогањ, Павловци, Стејановци, Краљевци и Буђановци) врши се из два организована
изворишта "Фишеров салаш" и "Сава I" код Јарка.


Локална изворишта којима газдује ЈП "Водовод" Рума су:
бунар за водоснабдевање насеља Грабовци-Витојевци
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бунар за водоснабдевање насеља Добринци
бунар за водоснабдевање насеља Никинци

Поред наведених, ЈП "Водовод" газдује и бунаром у насељу Путинци и бунаром испред насеља
Мали Радинци, оба повезана у Регионални водовод.
Насеља Кленак, Платичево и Хртковци имају сопствена изворишта којима газдују Месне заједнице.

ЈП „КОМУНАЛАЦ“
Јавно предузеће „Комуналац“ у Руми је правни следбеник РО за пројектовање, урбанизам и
изградњу, комуналне и стамбене делатности „Румаплан“ која је основана решењем Скупштине
општине Рума 10.12.1965. године. У то време је постојао у оквиру РО као ООУР Комуналне
делатности. Године 1973. у оквиру РО „Румаплан“ је пословала као ООУР „Изградња“, затим 1975.
године се конституисала у Комуналну радну организацију „Борковац“ која је егзистирала све до
20.12.1979. године. Дана 09.01.1980. године је оформљена Радна организација „Комуналац“комунална радна организација с потпуном одговорношћу. Комунално предузеће „Комуналац“ у
Руми са ПО је основано дана 19.12.1989. године као јавно предузеће. Од дана 31.12.1997. године
предузеће послује под називом Јавно предузеће „Комуналац“ у Руми.
Јавно предузеће „Комуналац“ у Руми је по свом статусу јавно предузеће основано ради обављања
комуналних делатности од општег интереса за све грађане и привреду и то за обављање следећих
комуналних делатности:
1. управљање комуналним отпадом - сакупљање комуналног отпада, његово одвожење,
третман и безбедно одлагање укључујући управљење, одржавање, санирање и затварање
депонија, као и селекцију секундарних сировина и одржавање, њихово складиштење и
третман;
2. одржавање чистоће на површинама јавне намене - прање асфалтираних, бетонских,
поплочаних и других површина јавне намене, прикупљање и одвожење комуналног отпада са
тих површина, одржавање и пражњење посуда за отпатке на површинама јавне намене као и
одржавање јавних чесми, бунара, фонтана, купалишта, плажа и тоалета;
3. управљање гробљима и погребне услуге - одржавање гробаља и објеката, који се налазе у
склопу гробља (мртвачница, капела и крематоријума), сахрањивање или кремирање,
одржавање пасивних гробаља и спомен обележја, као и превоз посмртних остатака умрлог од
места смрти до мртвачнице на гробљу или до крематоријума;
4. управљање јавним паркиралиштима - стварање и одржавање услова за коришћење јавних
саобраћајних површина и посебних простора одређених за паркирање моторних возила, као и
уклањање и премештање паркираних возила и постављање уређаја којима се спречава
одвожење возила по налогу надлежног органа;
5. управљање пијацама и управљање вашаром - комунално опремање, одржавање и
организација делатности на затвореним и отвореним просторима, који су намењени за
обављање промета пољопривредно-прехрамбених и других производа;
6. одржавање јавних зелених површина - уређење, текуће и инвестиционо одржавање и
санација зелених рекреативних површина и орезивање дрвећа и шишање живице;
7. димничарске услуге - чишћење и контрола димоводних и ложних објеката и уређаја и
вентилационих канала и уређаја;
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8. делатност зоохигијене - хватање, збрињавање, ветеринарска нега и смештај напуштених и
изгубљених животиња (паса и мачака) у прихватилишта за животиње, лишавање живота за
неизлечиво болесне и повређене напуштене и изгубљене животиње, контрола и смањење
популације напуштених паса и мачака, нешкодљиво уклањање лешева животиња са површина
јавне намене до објеката за сакупљање, прераду или уништавање отпада животињског
порекла, спровођење мера контроле и смањења популације штетних организама, глодара и
инсеката спровођењем мера дезинфекције, дезинсекције и дератизације на површинама јавне
намене.
Поред ових основних делатности које су од виталног значаја за одвијање привредних активности
и живота у насељима, ЈП „Комуналац“ у Руми обавља и делатности чија се валоризација постиже
на тржишту у условима слободне конкуренције.
Делатности оваквог карактера су: изградња и одржавање зелених површина, прикупљање и
прерада секундарних сировина, расадничка производња украсног дрвећа и шибља и производња
и продаја цвећа, продаја погребне опреме и реквизита, каменорезачка делатност.
Предузеће је организовано на следећи начин:
1. Сектор техничке оперативе у оквиру кога се налазе Радне јединице и Службе
Радне јединице:
а) Радна јединица "Чистоћа"
У оквиру РЈ „Чистоћа“ организују се Одељење за извоз смећа и Одељење за рециклажу и
депоновање и санирање смећа
б) Радна јединица "Гробље"
в) Радна јединица "Зеленило"
Службе:
а) Служба пијаце и вашара
б) Паркинг служба
в) ЗОО хигијеничарска служба
г) Димничарска служба
д) Техничка служба
2. Сектор финансијског, књиговодственог и рачуноводственог пословања
3. Сектор комерцијалног пословања
4. Сектор општих и правних послова
Радом јединица наведених у организационој структури предузећа, руководе Руководиоци Радних
јединица и Шефови Служби, односно Руководиоци Сектора које именује Директор предузећа.
Основна мисија, задатак Јавног предузећа „Комуналац“ у Руми је да континуираним вршењем
комуналних услуга за које је основано, у општини Рума стално побољшава квалитет живота,
заштиту животне средине и да се брине о заштити корисника услуга и самих запослених уз
љубазност, поштење и поштовање различитости и имајући у виду квалитет и то према свим
корисницима услуга.
Сви запослени у ЈП ,,Комуналац“ у Руми су дужни да корисницима пружају услуге квалитетно,
ефикасно, тачно и љубазно. Императив је да свака интеракција између запослених и корисника
буде позитивна.
У пружању комуналних услуга ЈП „Комуналац“ у Руми ће поштовати основне стандарде:
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поштовање стандарда квалитета услуга,
љубазност,
професионализам,
објективно, истинито и благовремено информисање,
ефикасно решавање рекламација,
едукација корисника,
свест о томе да је сваки радник "амбасадор" предузећа,
поштовање усвојеног Кодекса пословног понашања.
Визија ЈП ,,Комуналац“ у Руми представља скуп дугорочних опредељења у смислу:
унапређења квалитета и повећање обима постојећих комуналних услуга као и увођење нових;
заштите животне средине;
примене модерних технолошких и техничких достигнућа;
едукације и развоја сопствених кадрова као и корисника услуга;
модернизовања комуникације са свим корисницима услуга;
постизања економских цена услуга;
усвајање и сертификација система квалитета и стандарда;
иницијативе и учешћа у изради еколошких пројеката на нивоу општине;
сврставање у ред водећих комуналних предузећа кад је у питању углед и квалитет рада;
осавремењавања процеса рада кроз увођење нових средстава рада;
оспособљавање за квалитетно пружање услуга из домена делатности на територији целе
општине;
развој индентитета предузећа кроз правилну едукацију, обуку и развој кадрова.

ЈП „СТАМБЕНО“
ЈП „Стамбено“ основала је СО Рума ради обављања енергетске делатности производње и
снадбевања топлом водом и паром. Сем ове делатности ЈП „Стамбено“ Рума врши послове
везане за област колективног становања, укњижбе појединих делова зграда као и остале сродне
послове из ове области.
Производни систем обухвата 1 парни и 15 топловодних котлова. Могућност укупне продукције
паре и топле воде за потребе даљинског снадбевања топлотном енергијом износе 26,9 МW. На
дистрибутивни систем прикључено је 1990 станова што чини 20% домаћинстава у граду,односно,
111.700 м2, а поред тога предузеће загрева и културне, спортске, привредне и пословне објекте
којих је укупно 210, односно 22.800 м2.
Везано за послове колективног становања обавља посао у складу са уговорима склопљеним са 14
скупштина станара.
На систему централног грејања прикључено је око 1.990 станова и 210 локала. Као енергенти
користи се мазут (око 78%) и природни гас (око 22%).
Предузеће има укупно девет котларница и 44 подстаница, од чега 40 топловодне подстанице
(директан систем) и 4 вреловодне измењивачке подстанице (индиректан систем). По врсти
енергената које котлови сагоревају, ЈП „Стамбено“ располаже са:
• 11 котлова на мазут
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• 4 котла на природни гас
• 1 комбинованим котлом на гас и мазут.
Укупна дужина дистрибутивне мреже износи 15.509 м, од чега је дужина топловодне мреже
11.759 м, а вреловодне 3.750 м. На дистрибутивни систем прикључено је 1.990 станова, односно
20% домаћинстава у граду и 210 јединица пословног простора.
Грејна површина:
• Укупна грејна површина 134.500 м²
• Стамбени простор 111.700 м²
• Пословни простор 22.800 м².

ЈП „ПЛАН“
Јавно урбанистичко предузеће '“План“ општина Рума и Пећинци (у даљем тексту ЈУП „План“)
континуирано обавља послове из делокруга делатности за које је регистровано применом
законских и других прописа у првом реду Закона о планирању и изградњи.
Предузеће је организовано је у циљу трајног обављања стручних и техничких послова просторног
и урбанистичког планирања за општине Руму и Пећинци. Послови из делокруга делатности су од
значаја за рад локалне самоуправе а састоје се од праћења и анализирања промена у простору,
формирања базе података, односно информационе основе о простору, израде претходних студија
и анализа неопходних за израду урбанистичких планова, израде просторних и урбанистичких
планова за просторну организацију и уређење насеља са циљем допуне постојећих и стварања
нових урбаних вредности очувања природних и створених вредности те усклађене изградње и
уређења простора.
ЈУП „План“ за потребе општинских управа Рума и Пећинци, обавља послове урбанистичке
регулативе кроз израду урбанистичких услова који су основ за издавање Правила и услова за
изградњу објеката, врши техничке прегледе изграђених објеката физичких лица, пружа стручну
помоћ органима Општинске управе и Комисијама за планове.
За потребе правних и физичких лица израђују се урбанистички пројекти парцелације,
препарцелације, израђују геодетски елаборати и обележавања у сврху формирања грађевинских
парцела, уређење локација и утврђивање услова изградње за комплексније објекте, израђују
планове етажних делова зграда за потребе укњижбе етажне својине на посебним деловима зграда
и др. На основу овлашћења прибављеног од Републичког геодетског завода ЈУП „План“ обавља
геодетске послове за сопствене потребе - израђује ажурне геодетске подлоге за потребе израде
просторних односно урбанистичких планова, и обавља друге геодетске послове за физичка и
правна лица по њиховом захтеву.
Кадровска структура: ЈУП „План“ има 19 запослених са следећом квалификационом структуром:
- 11 ВСС (4 дипл. инж. архитектуре, 1 дипл. инж. грађевине, 1 дипл. инж. пејзажне
архитектуре, 1 дипл. инж. електротехнике, 1 дипл. економиста, 2 дипл. правника, 1 дипл.
туризмолог-хотелијер),
- 3 ВШС (2 геодетске струке, информатичар),
- 5 ССС ( 1 грађевински техничар, 1 гимназија, 1 сарадник у математици, 1 електротехничар
аутоматике, 1 текстилни техничар).
Предузеће располаже адекватним пословним простором и опремом неопходном за квалитетан
рад на изради урбанистичке и друге документације.
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Јавне установе
ЈП „ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД“
„Центар за социјални рад“ у Руми је основан 1962. године са циљем задовољавања потреба
грађана Руме у области социјалне и породично-правне заштите, а у складу са Законом о социјалној
заштити и материјалном обезбеђењу породице, Породичним законом као и другим позитивним
правним прописима. Поред овога, Центар пружа и услуге које су у складу са Одлуком у
проширеним правима у области социјалне заштите, донетом од стране Скупштине општине Рума.
Делатност Центра је усмерена ка превенцији, спречавању и санирању различитих проблема
појединаца, породица и друштвених група у складу са прописима.
 У области социјалне заштите (утврђивање права на материјално обезбеђење породице,
 на додатак на помоћ и негу другог лица, смештај у установу социјалне заштите или другу
породицу, оспособљавање за рад.
 У области породично-правне заштите (старатељство, усвојење, саветодавни рад и
превеција у решавању поремећених породичних односа, малолетничка деликвенција,
насиље у породици, родна равноправност, развијен систем породичног смештаја деце
без родитељског старања и деце са посебним потребама у хранитељским породицама и
друго)
 У области аналитичко истраживачког рада (праћење и аналитичко проучавање
социјалних потреба и проблема).
Поред овога Центар пружа и услуге заштите старих и инвалидних лица преко Службе кућне неге и
помоћи у кући. Наведене послове реализује 26 радника од којих су три медицинске сестре и једна
неговатељица на пословима кућне неге и помоћи у кући. Стручна организација функционише по
принципу тимског поливалентног социјалног рада.
Организациону структуру центра чине стручне екипе и тимови:
o Екипа за заштиту одраслих и старих лица
o Екипа за заштиту деце и омладине
o Екипа за планирање, извештавање, аналитичке и превентивне делатности
o Тим за заштиту деце без родитељског старања, деце са сметњама у пси
хофизичком развоју и деце и омладине са поремећајем у понашању
o Тим за заштиту деце из породица са поремећеним породичним односим,
mалолетника који ступају у брак и осталих категорија деце и омладине
o Тим за заштиту материјално необезбеђених лица
o Тим за заштиту одраслих и старих
Центар у свом раду примењује методе стручног социјалног рада, хуманог односа према људима,
добровољног - волонтерског рада лица која су спремна да пруже свесрдну помоћ појединцима и
породицама у стању социјалне потребе. Центар је увек отворен за оне који траже помоћ, подршку,
савет стручњака, људску реч, јер у Центар ретко свраћају срећни људи. Свраћају само они, који могу
мало, а помоћи им треба много
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ГЕРОНТОЛОШКИ ЦЕНТАР „СРЕМ“
Геронтолошки центар „Срем“ Рума обезбеђује услуге становања, исхране, услуге социјалног рада,
неге, здравствене заштите, културно забавне, рекреативне, окупационе и друге услуге а према
потребама, способностима и интересовањима корисника. Простор и опрема: Геронтолошки
цента„Срем“ у Руми, измакнут од центра града, смештен је на тихом, два хектара великом
парковском простору, оплемењен многим садржајима као што су ружичњак, фонтана, шеталиште
за кориснике, без обзира на степен покретљивости.
Капацитет установе је 285 корисника, који се смештају у три објекта. Објекат „Б“ пружа услуге
нижег стандарда становања. У истом објекту се налази болнички део и стационарни део, где се
смештају категорије зависних корисника. У објекту „Ц“ је смештај за полузависну и зависну
категорију корисника, док објекат „А“ располаже капацитетима високог стандарда, односно
једнокреветним и двокреветним гарсоњерама и апартманима, који према датим стандардима
обезбеђују тај тражени квалитет. Објекти имају намену смештаја корисника, заједничких
просторија као што су холови, трпезарије, простор за радно-окупациону терапију и библиотека са
преко хиљаду наслова, кућним биоскопом и завидним бројем филмова и филмских садржаја из
живота и активности ове установе. Изложбени простор за рукотворине корисника. Корисницима
је на располагању фризерски салон.
У оквиру Геронтолошког центра „Срем“ се налази црквица Св. Василија Острошког, у којој
корисници задовољавају своје верске потребе. Историја установе: Геронтолошки центар „Срем“
Рума је отворен и започео са радом 6. јуна 1976. године. Оснивању ове установе претходиле су
активности које су се у тадашње време, за потебе старијих грађана Општине Срема осмишљавале
и реализовале кроз институционалну заштиту.
По отварању објекта „Б“ 1976. године, у периоду од 1979. године до октобра 1988. године,
изграђен је објекат „Ц“, дограђен је стационар на објекту „Б“ и завршен објекат „А“, односно
објекат који припада категорији високог стандарда.
Делатност установе:











Социјална заштита нормалних одраслих лица
Трајни смештај и обезбеђивање становања психички очуваних независних корисника, који
су способни да самостално задовољавају основне животне потребе
Трајни смештај психички очуваних полузависних корисника способних да уз туђу помоћ
задовољавају основне животне потребе
Трајни смештај зависних корисника који су психички очувани (лежећи) инвалидних
корисника (условно покретних, лежећи) и корисника на интензивној нези
Обезбеђивање исхране корисника
Обезбеђивање неге корисник
Организовање радне и окупационе терапије
Пружање берберских, фризерских, козметичких, педикирских и сличних услуга
корисницима
Прање, пеглање, шивење рубља, одеће и постељина корисника
Организовање културно-забавних, рекреативних и других активности корисника
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Обезбеђивање и пружање услуга социјалног рада и других услуга, зависно од потреба,
способности и склоности корисника
Стационарна здравствена заштита
Обезбеђивање и пружање здравствене заштите постављањем дијагноза, лечењем, негом,
превозом санитетским возилом и друге врсте медицинске помоћи
Медицинска рехабилитација
Побољшање и компензација постојећих оштећења применом физиотерапије

Услуге:
1. Услуге социјалног рада
Посебан значај има Служба Социјалног рад у Установи, која пружа услуге социјалног рада,
психолошку дијагностику и третман, радно-окупационо анимирање корисника, како у раду са
појединцем, тако и социјално-психолошком раду са групом и терапијским заједницама. Ова
Служба је у апсолутној функцији брже адаптације корисника, сагледавању и обезбеђивању
њихових свакодневних потреба у различитим активностима и садржајима који се током целе
године одвијају.
2. Здравствено хигијенске услуге
Геронтолошки центар „Срем“ у Руми има 18 медицинских сестара, 2 физиотерапеута, 2 лекара, а
ангажујемо и 3 лекара консултанта: физијатра, неуропсихијатра и стоматолога. Организација
пружања здравствених услуга и неге одвија се у сва три објекта. Сва три објекта располажу
амбулантама, а објекат „Ц“ поседује и стоматолошку ординацију. У дворишном делу и
непосредној близини објекта „Б“ налази се сала за рехабилитацију корисника. Посебна пажња се
посвећује пружању услуга неге и одржавању врхунске хигијене. Комплетна здравствена служба је
умрежена, а сви здравствени радници имају завршену школу рачунара. Опрема којом
располажемо за пружање здравствених услуга у потпуности задовољава потребе корисника.
У Центру има укупно 97 запослених. Све службе у Установи, односно, Служба социјалног рад,
Здравствено-хигијенска служба, Служба исхране корисника, Рачуноводствено-финансијска служба
и Служба за опште, заједничке, правне и техничке послове фунционишу као једна целина и
наравно синхронизованим деловањем обезбеђује све потребне услове за живот корисника у
једној таквој институцији.
Реализоване инвестиције у 2008. години:
- реконструкција, односно замена столарије
- препокривање крова објекта „Б“ из средстава Министарства
- на име превентиве и противпожарне заштите обезбеђена су средства из Покрајинског
секретаријата за социјалну политику и демографију- ова инвестиција је у току, тако да ће цео
објекат бити покривен јављачима пожара
- из сопствених средстава је урађена замена подних облога у приземљу и на спрату објекта „А“ и
болничком делу објекта „Б“
- обновљен је возни парк, тако да су купљена два путничка аутомобила „ОПЕЛ АСТРА“
Инвестиционе потребе:
Најургентније инвестиционе потребе за одржавање и функционисање
смештајних и других објеката су:
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- адаптације и проширење кухиње
- комплетна реконструкција санитарних чворова у објекту „Б“
- увођење сигнализације у корисничким собама
- замена подних облога у стационару и спрату објекта „Б“
- изградња спољњег видео надзора и аутоматизација улазних капија
- уградња соларног система грејања санитарне воде и реконструкција топловода
- асфалтирање улазног пута и платоа испред објекта
- уградња опреме за смањење трошкова енергије
- изградња објекта за радну терапију (инсталирање сунчаног сата, изградња волијера за
украсну живину и изградња пластеника)
- улагање у организацију и стандардизацију процеса рада ИСО 9001
- изградња новог блока са 50 кревета за дементна покретна лица површине 1.643 м²

Туристичка организација
Туристичка организација општине Рума (ТООР) основана је 15. фебруара 2011. године са седиштем
у Руми, улица Главна број 172. У циљу валоризације, очувања, заштите и промоције туристичких
вредности на територији општине, Туристичка организација обавља следеће послове:









израђује програме развоја туризма на територији општине
унапређује опште услове за прихват и боравак туриста
утиче на подизање нивоа квалитета туристичких и комплементарних садржаја и стварање
атрактивног туристичког амбијента
усмерава и координира иницијативе и активности привредних субјеката и других
организација на формирању и пласману туристичких производа
покреће и организује активности у циљу побољшања квалитета услуга у туризму, развијања
туристичке културе и заштите и унапређења животне средине
организује или учествује у организацији манифестација на територији општине
израђује информативно-пропагандни материјал и сувенире
обавља остале послове у складу са Законом о туризму и Статутом.

Туристичка организација општине Рума сарађује са туристичким организацијама градова и
општина у земљи и иностранству, наступа на сајамовима и научним, стручним, културним,
спортским и другим скуповима промовишући туристичке потенцијале општине.
Планом рада Туристичке организације општине Рума за 2011. годину, поред редовних активности
као што су пружање информација, промоција, организација манифестација и наступи на
сајмовима, предвиђено је посебну пажњу посветити праћењу и реализацији пројеката развоја
туризма. Пројекти су усмерени ка стварању атрактивних туристичких производа с чијим ће се
конкурентским предностима дугорочно конкурисати како на домаћем тако и на
интернационалном туристичком тржишту.
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6.4 Финансијке институције
У општини Рума налазе се представништва једанаест домаћих и страних банака и једне
осигуравајуће куће.
Табела 52. Банке које послују на територији општине Рума, 2014.
Број експозитура
1
1

Назив банке
AGROBANKA AD BEOGRAD
AIK BANKA - AGROINDUSTRIJSKA
KOMERCIJALNA BANKA AD NIŠ
ALPHA BANK SRBIJA AD
CONTINENTAL BANKA AD
EUROBANK EFG ŠTEDIONICA AD BEOGRAD
KOMERCIJALNA BANKA AD BEOGRAD
MERIDIAN BANK CA
NLB BANKA AD BEOGRAD
RAIFFEISEN BANK AD
VOJVOĐANSKA BANKA AD
BANCA INTESA
SOCIETE GENERALE
POŠTANSKA ŠTEDIONICA A.D.

1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1

Табела 53 . Осигуравајуће куће на територији општине Рума, 2014.
Осигуравајућа кућа
DUNAV OSIGURANJE A.D .O.
DDOR NOVI SAD A.D.O.
GENERALI OSIGURANJE A.D.O.
WIENER STÄDTISCHE A.D.O.
TAKOVO OSIGURANJE A.D.O.
UNIQA OSIGURANJE

Бр. експозитура
1
1
1
1
1
1

Извор података: Општинска управа Рума

6.5 Инвестиције
Постоји неколико чинилаца који Руму позиционирају на веома високо место на мапи Србије када
говоримо о потенцијалима за стране и домаће инвестиције. На првом месту ту је близина великих
центара Београда и Новог Сада. Аеродром "Никола Тесла" на лази се на само 35 км од града Руме,
док се аутопут Е-70 и железничка пруга (Коридор 10) налезе на периферији града.
Коридор 10 повезује Руму са Хрватском, Словенијом и целом западном Европом са једне стране
и са Македонијом, Бугарском, Грчком и даље на исток са друге стране. Осим аутопута Е-70 кроз
општину Рума пролази и траса државног пута првог реда М-21, Нови Сад - Шабац.
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Табела 54. Инвестиције у приватном сектору, општина Рума 2014.
Назив компаније

Земља
порекла

Година
инвестирања

Тип
инвестиције

Резање и обрада дрвета

2002.

Greenfield

Делатност

Менина

Словенија

Dag Co

Србија

Производња обуће

2005.

Greenfield

Сигма АЗ

Србија

Производња, прерада и паковање
смрзнутог воћа и поврћа

2006.

Brownfield

Andrić Company

Србија

Производња светлећих реклама

2008.

Greenfield

ICM electronics

Србија

Роботика

2008.

Greenfield

Румекон

Србија

Производња металних производа

2009.

Greenfield

Резање и обрада дрвета

2009.

Greenfield

2009.

Greenfield

2008.

Приватизација

2011.

Brownfield

2010.

Brownfield

2011.

Greenfield

2011.

Приватизација

2011.

Greenfield

2011.

Brownfield

2012.

Greenfield

Производња остале одеће

2012.

Greenfield

Ораго Термо-Т

Словенија

Сагал

Србија

Митас

Чешка

Cablex-S Group

Словенија

Еуропаркети

Србија

Фриго Жика Соко

Србија

Iteко Partners

Италија

Англер

Србија

Млинотест-C

Србија

Аlbon Plc

Велика
Британија

Adriana.Тex

Хрватска

Производња парадајза, поврћа,
увоз и извоз воћа и поврћа
Производња гума за возила,
протектирање гума за возила
Производња осталих елекронских
и електричних проводника и
каблова
Производња осталих производа
од дрвета, плуте, сламе и прућа
Производња термичких и
расхладних уређаја
Поновна употреба разврстаних
материјала
Производња осталих производа
од дрвета, плуте, сламе и прућа
Производња макарона, резанаца
и сличних производа од брашна
Производња мотора и турбина,
осим за летелице и моторна
возила

Инсерт

Србија

Производња обуће

2012.

Greenfield

Capital Group

Србија

Производња осталих одевних
предмета и прибора

2012.

Greenfield

Извор података: Општинска управа Рума, 2014.

6.6 Индустријске зоне и индустријски паркови
Мрежа инфраструктуре са изграђеним електричним станицама високих капацитета, квалитетно
решеним водоснабдевањем, гасним подстаницама, гасном и канализационом мрежом,
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дигиталном телекомуникационом централом, стављају Руму у сам врх општина у Србији са
могућностима за комфоран и модеран живот и рад. Радне зоне представљају основу развојног
капацитета наше општине на чијој територији постоји око 2.000 хектара расположивог земљишта
као потенцијалних радних зона. Урбанистичким планом је дефинисано пет радних зона:
ИСТОЧНА РАДНА ЗОНА
Ова радна зона смештена је у источном делу града и поседује одличан приступ са магистралне
саобраћајнице I B 21 и регионалних путева II А 120 и II А 126 Она обухвата 40 хектара, од којих су
35 у власништву државе а 5 хектара су приватно власништво. Од расположиве комуналне
инфраструктуре зона је делимично опремљена водоводном мрежом, фекалном канализацијом и
интерном саобраћајном инфраструктуром. Намењена је програмима терцијалних делатности, као
што су мала привреда, трговинске и саобраћајне делатности.

ЈУЖНА ИНДУСТРИЈСКА ЗОНА
Јужна индустријска зона обухвата око 40 хектара у грађевинском реону. Саобраћајни приступ
омогућен је са регионалних саобраћајница II А 120 и II А 126 . Налази у непосредној близини
магистралног пута I B 21 Нови Сад - Шабац, и у оквиру ове зоне постоји железничко-транспортни,
односно индустријски колосек од железничке пруге до комплеска „Румагуме“, а плановима
детаљне регулације разрађене су њене подцелине. У овом делу је планирана изградња објеката
за делатности као што су: производња, прерада, услужне делатности и складишни простори. Ова
зона није инфраструктурно опремљена.
ЈУГОЗАПАДНА ИНДУСТРИЈСКА ЗОНА
Југозападна индустријска зона обухвата 37 хектара у грађевинском реону. Саобраћајни приступ
омогућен је са регионалних саобраћајница II А 120 и II А 126. У овој зони планирана је изградња
објеката за делатности као што су: производња, прерада, услужне делатности и складишни
простори. Зона није инфраструктурно опремљена.
ЗАПАДНА РАДНА ЗОНА
Радна зона „Запад“ обухвата око 20 хектара у грађевинском реону. Саобраћајни приступ зони је
омогућен са регионалних саобраћајница II А 120 и II А 126. Саобраћајну окосницу чини
Индустријска улица, а у плану је изградња јужне индустријске саобраћајнице која би била
паралелна са међународном пругом за теретни саобраћај. План развоја ове зоне је према
програмима секундарних делатности као што су производња, прерада и складиштење роба и
сировина.
РАДНА ЗОНА У АТАРУ
Ова радна зона је смештена изван граница грађевинског реона - у атару. Оивичена је грађевинским
реоном са северне стране, магистралном саобраћајницом I B 21 са истока, аутопутем I A 3 (Е-70) са
југа док је граница на западу сам град Рума. Зоном је обухваћено 450 хектара земље и предвиђено
је да овде буду смештени објекти намењени за производњу и делатности које имају веће захтеве
у погледу простора, саобраћаја и инфраструктуре, а чији су радни процеси у складу са еколошким
нормама у циљу заштите животне средине. Зона је опремљена делом планиране инфраструктуре:
водоводна мрежа, канализација ов., високонапонски кабловски вод, саобраћајница, гасна мрежа.

81

Oпштина Рума / Профил заједнице

Табела 55. Локације за инвеститоре на територији општине Рума, 2014.
редни
број

Назив
локације

1

Источна
радна
зона

2
3
4

5

Површина (м2)
укупно распoложиво

40

Јужна
индустријска
зона
Југозападна
индустријска
зона
Западна
радна
зона
Радна зона у
атару

Власништво (%)
приватно
државно

87,5

12,5

0

40

30

100

37

37

већина

20

20

81,4

453,15

450

18,6

Расположива
комунална
инфраструктура
водоводна мрежа,
фекална
канализација и
интерна
саобраћајна
инфраструктура
железничкотранспортни,
односно
индустријски колосек
Није
инфраструктурно
опремљена
Није
инфраструктурно
опремљена
делимично
инфраструктурно
опремљена водовод,
канализација о.в.
саобраћајнице , гасна
мрежа,
високонапонски вод

Извор података: Општинска управа Рума, 2014.

7. Радна снага
7.1 Број и структура запослених
Према полној структури у општини Рума већину запослених чине мушкарци (58,9%), док су 41,1%
запослених – жене. Око 75,60 % запослених у Руми ради у предузећима, установама, задругама и
организацијама, док су око 24,4% приватни предузетници, самостални делатници и запослени код
њих, што је изнад просека за Сремску област и околне општине.
По броју запослених на 1.000 становника, општина Инђија предњачи са 194 запослених на 1000
становника у односу на просек за Сремску област (182 запослених 1.000 становника) и општину
Рума (183).
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Табела 56. Број и структура запослених у општини Рума и околним општинама, 2011.
Запослени

Сремска
област
Инђија
Ириг
Пећинци
Рума

Запослени
у правним
лицима

Приватни
предузетници

Број запослених на
хиљаду становника
Укупно
У правним
лицима

Укупно

Од тога жена
(%)

58.348

44,9

43.487

14.861

182

136

9.283
1.247
3.374
10.106

46,0
44,8
45,0
41,1

5.763
887
2.370
7.640

3.520
360
1.004
2.466

194
112
157
183

121
80
111
138

Извор: Републички Завод за статистику Републике Србије, 2011.

Графикон 34. Укупан број запослених по општинама, 2011.
12,000
10,000
10,106
9,283

8,000
6,000
4,000

3,374

2,000
1,247
0
1
Рума

Инђија

Ириг

Пећинци

7.2 Запосленост по делатностима
Највећи број запослених у правним лицима (28,5%) ради у сектору прерађивачке индустрије, а
најмање у пословању некретнинама (свега 14 запослених).
Табела 57. Структура и број запослених у предузећима, установама, задругама и
организацијама, по секторима, 2011.
ОПШТИНА РУМА
А.
Пољопривреда, шумарство и рибарство
Б.
Рударство
В.
Прерађивачка индустрија
Г.
Снабдевање електричном енергијом, гасом и паром
Д.
Снабдевање водом и управљањеотпадним водама
Ђ.
Грађевинарство
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372
0
2.179
249
289
753
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Е.
Ж.
З.
И.
Ј.
К.
Л.
Љ.
М.
Н.
Њ.
О.
П.

Трговина на велико и мало и поправка моторних возила
Саобраћај и складиштење
Услуге смештаја и исхране
Информисање и комуникације
Финансијске делатности и делатности осигурања
Пословање некретнинама
Стручне, научне, иновационе и техничке делатности
Административне и помоћне услужне делатности
Државна управа и обавезно социјално осигурање
Образовање
Здравствена и социјална заштита
Уметност, забава и рекреација
Остале услужне делатности
Укупно

917
964
16
98
78
14
125
19
293
856
609
55
24
7.640

Извор: Републички Завод за статистику Републике Србије, 2011.

7.3 Просечне зараде
Просечне бруто и нето зараде у општини Рума су ниже у односу на просек за Сремски округ а
још ниже у поређењу са просеком Републике Србије.
У општини Рума просечне зараде без пореза и доприноса, по запосленом у периоду од јануара до
децембра 2007 – 2011., имају позитиван тренд. Износ нето плате је, у односу на 2007. годину, за
25% већи на крају 2011. године.

Табела 58. Упоредни преглед просечних нето зараде по запосленом по годинама, 2011

Општина Рума
Сремска област
Република Србија

2007.

2008.

2009.

2010.

2011.

25.011
26.318
27.759

28.211
31.216
32.746

27.251
28.123
31.734

28.663
29.442
34.142

31.322
32.029
37.976

Извор: Републички Завод за статистику Републике Србије, 2011.,
*без пореза и доприноса од јануара до децембра у РСД
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Г РАФ И КО Н 3 5 . П Р О С Е Ч Н Е Н Е Т О З А РА Д Е У
О П Ш Т И Н И Р У М А П О ГО Д И Н А М А , 2 0 1 1 .
35,000

31,322

30,000

28,211

27,251

2008.

2009.

28,663

25,011
25,000
20,000
15,000
10,000
5,000
0
2007.

2010.

2011.

*без пореза и доприноса од јануара до децембра у РСД

Табела 59. Упоредни преглед просечних бруто зарада по запосленом по годинама, 2014.

2007.

2010.

2014*

34.845
36.798
38.744

39.744
40.853
47.450

52.269
54.316
61.963

*обрачун се односи на месец октобар 2014. (у РСД)

Општина Рума
Сремска област
Република Србија
Извор: Републички завод за статистику Републике Србије, 2011.,2014.

7.4 Зараде по делатностима1
Највише нето зараде у општини Рума се остварују у сектору финансијског посредовања (717 €),
затим у сектору производње и снабдевања ел. енергијом, гасом и водом (444 €), државној управи
(393 €), грађевинарству (378 €), здравству (359 €), пољопривреди (348 €), итд. Са друге стране,
најниже зараде се остварују у сектору трговине (166 €) и послова са некретнинама (180 €).

1

Републички завод за статистику не располаже новијим подацима, део 7.4 преузет из 2007. године
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7.5 Запошљавање2
Према подацима Републичког завода за статистику на подручју општине Рума је 31. марта 2013.
године било запослено 9.346 лица:



Запослени и привредним друштвима, предузећима и установама: 7.173
Приватни предузетници и запослени код њих: 2.173.

Највише запослених је у прерађивачкој индустрији 26,93%, затим у образовању 12,24%, следи
трговина, попр.мот.возила 11,11%, здравство и социјални радници 9,09%, саобраћај и
складишт.везе 8,81%, грађевинарство 7,89%, пољопривреда 5,77%, државна управа и социјално
осигурање 4,35%. У осталим областима је запослено 13,8%.

Графикон 36. Запосленост по секторима делатности у општини Рума,
2014. (%)
Прерађивачка индустија

13.8
4.35
26.93

Образовање
5.77

Трговина, поправка моторних возила
7.89
Здравство и социјални радници

12.24

8.81
Саобраћај и складишт.везе
9.08

11.11

Грађевинарство

У односу на 2011. годину када је било запослено 10.086 лица, 740 лица (односно 7,84%.) је мање
запослено u 2013. години.
На територији општине Рума, према подацима Пореске управе послује 1.234 малих, средњих и
великих привредних друштава. Значај малих и средњих предузећа огледа се у томе што они у доба
кризе најлакше опстају, јер се најбрже прилагођавају новонасталим променама и условима
пословања.
Према подацима Aгенције за привредне регистре укупно у општини Рума послује 416 предузећа.
У том броју мала предузећа учествују са 93,99%, средња са 4,81%, а велика са 1,20%. Привредна
друштва са највећим бројем запослених су: "Mitas" (563 запослених), Sremput" (391 запослених),
2

Извор : Локални акциони план запошљавања Рума, 2014
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„DAG-CO“ " (290 запослених ), "Insert" (250 запослених), "Adriana Tex" (211 запослених), "Kerring
Group" (120 запослених), "Cablex S" (112 запослених), "Frigo Žika Soko Ruma" (111 запослених),
"Andrijašević" (110 запослених), "Матis -mebl" (71 запослени). У 2013. години нове инвестиције су
остварилa следећа привредна друштва : "Capital group" (производња шешира), "Insert"(
обућарска делатност), "Adriana Tex"(текстилна индустрија- шивење купаћих костима), "Kerring
Group"(кожарска делатност), "Cablex S"(производња кабловских сетова за апарате у
домаћинству), "Frigo Žika Soko Ruma" ( производња расхладних витрина), "Albon"( производња
мотора за Форд аутомобиле), "Mitas"(гумарска делатност).

Неформална запосленост3
Рад у сивој економији карактеришу ниске зараде и ниска продуктивност, низак ниво заштите на
раду, лоши услови рада, неплаћање основног здравственог и социјалног осигурања.
Тржиште рада у неформалној економији у 2013. години не бележи велике промене у односу на
2012. годину, осим што је у благом порасту, а постоје велике предиспозиције за експанзију сиве
економије због високих пореза и доприноса за социјално осигурање.
Рад у неформалној запослености, који је највише распрострањен међу младима, опада са вишим
старосним добом и стицањем радног искуства, а повезан је и са нивоом образовања, па тако мање
образовани чешће прихватају рад у неформалној економији.

7.6 Незапосленост4
Табела 60. Структура незапослених и тражилаца запослења према полу, децембар 2011.
Укупно
Први пут траже
Без
Жене
На 100
запослење
квалификација
становника
Свега
%
Свега
%
Свега
%
Рума
5.924
2.100
35,4
2.466
41,6
3.014 50,9
107
Извор: Републички завод за статистику Републике Србије, 2011.

8. Јавни ресурси
8.1 Саобраћајна инфраструктура
Рума је културни и привредни центар истоимене општине укупне површине 582,06 км2, што је
изнад просечних вредности за општине у АП Војводини тако да се по површини коју заузима,
налази на 14.месту од 45 општина. Простор Општине Рума је у области саобраћајне
инфраструктуре потпуно уређен. Најзначајније саобраћајне комуникације на територији општине
Рума су: аутопут Београд - Загреб, магистрални пут Шабац - Нови Сад и железничка пруга Београд
– Загреб. Ове комуникације повезују Руму са већим градским, индустријским и потрошачким
3
4

Извор : Локални акциони план запошљавања Рума, 2014
Извор : Локални акциони план запошљавања Рума, 2014
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центрима (Београд - 60 км, Нови Сад - 36 км, Шабац - 35 км). Путна мрежа у општини је релативно
добро развијена. Сва насеља повезана су асфалтним путевима са општинским центром.

8.1.1 Друмски саобраћај
Руму карактерише повољан геосаобраћајни положај који је наглашен присуством коридора Е-70
који пресеца северни део општине, као и близином крака аутопута Е-70 преко којих је општини
омогућено активно укључивање у примарну мрежу путева.
Правцем север - југ општину пресеца и магистрални правац I Б 21 Нови Сад - Ириг - Рума - Шабац.
Регионални правци II А 120 ( Р 103) реда Сремска Митровица - Рума - Пећинци, II А 127 Путинци Стара Пазова и II А 126 Рума - Путинци – Инђија - Сланкамен, II B 314 Ердевик-Бингула –ЧалмаМанђелос-В.Радинци-Рума, као и већи број локалних праваца повезују ову територију са
простором у окружењу.
Табела 61. Дужина путева, 2014.

Дужина путева - укупно
Савремени коловоз
Магистрални
укупно
савремени
коловоз
Регионални
укупно
савремени
коловоз
Локални
укупно
савремени
коловоз

Општина (км)

Удео у дужини
путева исте
категорије у
Сремској области (%)

Сремска област
(км)

205
169
39
39

17,49
16,55
16,32
16,32

1.172
1.021
239
239

47
47

12,63
13,31

372
353

119
83

21,21
19,35

561
429

Извор података: Дирекција за изградњу Рума, 2014.
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8.1.2 Железнички саобраћај и инфраструктура
Железнички саобраћај је присутан преко две међународне железничке линије: Беч – Будимпешта
- Београд - Атина и правца Београд - Загреб - Беч, који тангирају, односно пресецају општину.
Табела 62. Промет робе и путника у железничком саобраћају, 2005.

Број железничких
станица
Број превезених
путника
Број превезених
пошиљки

Општина

Удео општине у
укупном промету у
округу (%)

Сремска област

7

35,00

20

128.915

22,55

571.687

67.230

28,10

239.252
Извор: Профил заједнице Рума, 2009.

8.1.3 Ваздушни саобраћај
У ваздушном саобраћају, због близине и повезаности аутопутем, може да се користи међународни
аеродром „Никола Тесла“ у близини Београда.

8.1.4 Водни саобраћај
Јужну и делом западну границу општине чини међународни пловни пут река Сава са лукама у
Сремској Митровици и Шапцу.

8.2 Комунална инфраструктура
8.2.1. Водовод
Решавајући програм водоснабдевања град Рума изградио је 1971. године водоводну мрежу у
граду и извориште на локацији излетишта ''Борковац'' северно од градског насеља на коме је
избушено укупно 7 бунара. Веома брзо показало се да је извориште у''Борковац''-у ограниченог
капацитета и да се за трајнија решења треба оријентисати према приобаљу реке Саве, односно
Савском и Дринском алувиону.
Као прелазно решење 1977. године изграђено је извориште ''Фишеров Салаш'' капацитета 50 л/сек
и магистрални цевовод Ø 500 од изворишта до улаза у град Руму (у дужини 6100 м). До данас је на
изворишту избушено 12 истражно експлоатационих бунара. Сви бунари су извођени директном
методом бушења, просечне дубине 130-140 м. Почетна издашност им је била 16 л/с а временом је
опадала, тако да се данас са овог изворишта просечно дневно захвата 60 л/с воде (од 7 бунара који
су остали у функцији). Вода са овог изворишта, због свог доброг квалитета, се без претходне
прераде, уз хлорисање, дистрибуира потрошачима.
У табели су дати, хронолошким редом, датуми укључивања појединих бунара у редовну
експлоатацију:
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Табела 63: Датуми укључивања бунара у редовно коришћење, 2014.
Бунар

Датум укључивања

Б-1, Б-3, Б-4
Б-2
Б-5
Б-6
Б-7
Б-9
Б-8
Б-10
Б-11
Б-12

26.08.1977.
10.04.1978.
06.08.1980.
30.09.1981.
30.07.1983.
08.05.1984.
14.06.1984.
22.06.1984.
децембар 1984.
мај 2009.

Садашња
издашност (л/с)
само Б1 у функцији
12
12
12
ван функције
ван функције
ван функције
12
12
16

Кат.парцела к.о.Јарак
259/3, 252/2
259/2
267/2
76/5
290/1
252/2
261/1
252/2
76/4
252/2

Извор података: ЈП ВодоводРума, 2014.
* бунари: Б-3, Б-4, Б-7, Б-8 и Б-9 су ван функције

09.09.1981. године склопљен је Уговор о изради Идејног решења Регионалног водовода ''Источни
Срем'' између СИЗ за основно уређење вода из Руме и Института за грађевинарство САП Војводине.
Границе обухвата овог решења су општине Рума, Ириг, Инђија, Стара Пазова и Пећинци.
Пројекат регионалног водоснабдевања је реализован само делимично због недостатка почетних
средстава општина укључених у решење, али представља перспективу у будућности јер предност
регионалних водовода огледа се у могућности обезбеђења довољних количина воде за један дужи
временски период.
Друго извориште, у оквиру концепта Регионалног водоснабдевања - извориште "Сава I"
формирано је са источне стране пута М-21 Нови Сад-Шабац у шуми Добреч. Извориште постоји од
1984.године, а његовом отварању су предходили детаљни истражно-студијски радови од стране
института за водопривреду “Јарослав Черни” из Београда. Бушење бунара је предвиђено у два
низа, први бунар из низа је 500 м удаљен од села Јарак, а цео низ бунара се налази у шуми Добреч,
између пута Јарак-Хртковци и реке Саве.Сви бунари су извођени реверсном методом, просечне
дубине 50м. Почетна издашност бунара је била око 45 л/с, а временом је издашност опала, тако
да се данас са овог изворишта добија 180 л/с (од 8 бунара који су у функцији, последњи је избушен
и опремљен 2006.године). Студијским радовима на овом изворишту предвиђено је бушење 14
бунара.
Табела 64. Године укључивања појединих бунара у редовну експлоатацију, њихова издашност,
као и број кат.парцеле, 2014.

Бунар

Датум укључења

ЈБ-1
ЈБ-2
ЈБ-3
ЈБ-4
ЈБ-5

1985.год.
1985.год.
1988.год.
1989.год.
1989.год.

Садашња
издашност (л/с)
ван функције
30
20
32
30
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2659/1
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ЈБ-6
ЈБ-7
ЈБ-8
ЈБ-9

1996.год.
1996.год.
2003.год.
2006.год.

35-40
35-40
35-40
45

2659/1
2659/1
2659/1
2659/1

Извор података: ЈП Водовод Рума

На локацији изворишта “Фишеров салаш”, 1985.године изграђено постројење за кондиционирање
воде, капацитета 250-300 л/с: аерација, филтрација, дезинфекција са пратећом опремом за
снабдевање пијаћом водом општина Рума и Ириг као и ТС (10/0,4 кW, 2x630 кWА). Исте године
изграђен је и цевовод Ø600 у дужини од 5900 м, за транспорт сирове воде од изворишта “Сава I”
до фабрике воде “Фишеров салаш”.
За оба изворишта урађен је Елаборат о резервама маломинерализованих подземних вода и
добијена Потврда о резервама истих од стране Покрајинског секретаријата за енергетику и
минералне сировине из Новог Сада. Такође, за оба изворишта је урађен пројекат зона и појасева
санитарне заштите и на основу њих исходована Решења о установљењу зона санитарне
заштите изворишта "Сава I" код Јарка и "Фишеров Салаш" издата од стране Министарства
здравља из Београда.
Оцена стања
Постојећи систем у последњих неколико година крајњим напором задовољава потребе за водом
свих својих потрошача иако индустрија ради са знатно смањеним капацитетом. Проблема има
неколико:
a) Становници у вишим (северним) деловима града имају проблеме са ниским притисцима
(насеље ''Детелина'' и Ламеле) - углавном IV и V спрат, куће на Иришком друму, насеља
источно од Руме (Мали Радинци, Жарковац, Путинци, Доњи Петровци), нарочито у
часовима вршне потрошње
b) Насељима Ириг и Врдник се шаље ограничена количина воде због проблема под а)
Потребе у тим деловима су веће и имају тенденцију даљег раста
c) Резервоарски простор у ''Борковцу'' се у току ноћи пуни, али ретко до максимума
d) Недовољна пропусна моћ цевовода Ø500 мм од фабрике воде до Ц.С.''Борковац'' у Руми
Техничко стање система се погоршало задњих година с обзиром на старост постојеће
азбестцементне мреже (30 година стара), да је у том периоду грађена канализациона мрежа у
Руми, реконструисане поједине улице што је довело до слегања тла и учесталијег пуцања цеви.
Такође, смањује се издашност бунара на изворишту у Јарку (први бунар бушен је пре 30 година),
уско ''грло'' система представља Магистрални цевовод Ø500 од ''Фишерoвог Салаша'' до Руме
чија пропусна моћ није довољна да обезбеди довољно воде за све потрошаче.
Као велики проблем се намеће: нереш имовински односи на локацији изворишта "Фишеров
салаш", град Сремска Митровица, катастарска општина Јарак, корисник парцела Министарство
пољопривреде водопривреде и шумарства и на локацији изворишта "Сава I", град Сремска
Митровица, катастарска општина Јарак, корисник парцеле Војводина шуме - Шумско газдинство
Сремска Митровица, код исходовања локацијске тј.грађевинске дозволе за бушење нових бунара.
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Средства која се сада обезбеђују су мала и недовољна за побољшање услова водоснабдевања,
нарочито у летњим месецима, када је евидентан недостатак воде. Без додатних улагања у систем
водоснабдевања немогућ је даљи развој становништва и индустрије на територији Румске
општине. Приликом издавања техничких услова прикључења добро ће се анализирати потребе
будућих потрошача, нарочито оних већих који ће морати да граде резервоаре како би обезбедили
континуално водоснабдевање односно, питање снабдевања техничком водом реше из других
извора (бунара).
Потребе и могућности развоја система водоснабдевања, приоритети
 Бушење, опремање и повезивање по два нова бунара на извориштима "Сава I" и "Фишеров
салаш"
 Решавање имовинских односа на локацији изворишта односно откуп земљишта
 Изградња магистралног цевовода Ø500 од фабрике воде ''Фишер Салаш'' до Ц.С.
''Борковац'' у Рум
 Решавање водоснабдевања насеља у источном делу опшите Рума (Источни подсистем).
 Решавање водоснабдевања насеља у јужном делу опшите Рума (Јужни подсистем).

8.2.2. Канализациони систем




Систем канализационе мреже града Руме је изграђен као сепаратни и састоји се од:
Главних колектора (Источни, Западни и Централни) израђених од азбестцементних цеви
укупне дужине 17 км профила Ø200-Ø600
Секундарне-уличне канализационе мреже израђене од ПВЦ цеви укупне дужине 86 км
профила Ø200-Ø250
Уређаја за пречишћавање отпадних вода града Руме (УПОВ)

У Руми је пре 30 година (1983.године) изграђено и пуштено у рад постројење за пречишћавање
отпадних вода града Руме капацитета 40.000 ЕС. Повећањем броја становника и стагнацијом
привреде све се мање издвајало за одржавање наведеног постројења што је довело да исто
последњих 10 година свој рад потпуно обустави. Сада се привреда лагано стабилизује, а град Рума
је завршио програм проширивања градске канализационе мреже (покривеност града 100%).
Уређај за пречишћавање отпадних вода (УПОВ) је дошао у незавидну ситуацију јер је постојећа
опрема технички и временски застарела и пропала.Основни концепт третмана отпадних вода
заснован је за линију воде на аеробном поступку са активним муљем а за третман муља је
предвиђена продужена аерација уз додатну хемијску стабилизацију и принудну дехидратацију
муља.
1998.године, односно 2000 године, урађени су Идејни и Главни пројекти за реконструкцију и
доградњу УПОВ-а са проширењем капацитета на 80.000 ЕС, али овај пројекат није реализован због
недостатка финансијских средстава. Како се ради о великој инвестицији, а тешко долази до
финансијских средстава, одлучено је да се у 2006. години отпочне са ревитализацијом дела опреме
у оквиру постојеће технологије и степена изграђености грађевинских објеката на Уређају за
пречишћавање отпадних вода града Руме. Набављен је део нове опреме и уговорени радови на
санацији: решеткастог транспортера, пужних пумпи и песколову.
У току 2008.године приступило се санацији уређаја (грађевинско-занатски радови) по пројекту
Санације (израђеном 2008.г. од стране пројектног бироа “Про-инг” из Новог Сада) као претходница
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реконструкцији и доградњи. Радови на санацији обухватају санацију следећих објеката и опреме:
аерационих базена, разделне грађевине, средњег канала за рециркулацију муља, секундарног
таложника, одводног канала пречишћене воде, пумпне станице за рециркулацију муља, пумпе за
евакуацију вишка муља, темеља компресорске станице и лабораторијске опреме.
Коначно решење је сагледавање постојећег стања УПОВ-а и потреба становништва града Руме кроз
Студију оправданости и изводљивости а које ће представљати основ за реализацију "Пројекта"
стављања у функцију Уређаја за пречишћавање отпадних вода Руме. Делатности чије отпадне воде
не задовољавају квалитет отпадне воде дефинисане Правилником о упуштању отпадних вода у
јавни канализациони систем тј.Општинском одлуком о одвођењу и пречишћавању опадних вода
Руме, ИНВЕСТИТОРИ су у обавези да на својим локацијама изграде сопствене уређаје за
пречишћавање отпадних вода да би квалитет истих свели на прописан ниво за упуштање у јавну
канализациону мрежу.

8.2.3. Систем даљинског грејања
На дистрибутивни систем прикључено је 1990 станова што чини 20% домаћинстава у
граду,односно, 111.700 м2, а поред тога предузеће загрева и културне, спортске, привредне и
пословне објекте којих је укупно 210, односно 22.800 м2. На систему централног грејања
прикључено је око 1.990 станова и 210 локала. Као енергенти користи се мазут (око 78%) и
природни гас (око 22%).
Укупна дужина дистрибутивне мреже износи 15.509 м, од чега је дужина топловодне мреже
11.759 м, а вреловодне 3.750 м. На дистрибутивни систем прикључено је 1.990 станова, односно
20% домаћинстава у граду и 210 јединица пословног простора.
Грејна површина:
• Укупна грејна површина 134.500 м²
• Стамбени простор 111.700 м²
• Пословни простор 22.800 м².

8.2.3 Електро инфраструктура
На територији општине Рума постоје надземни и подземни водови, који имају различите радне
напоне: 35 кВ, 20 кВ, 10 кВ и 0,4 кВ.
Што се реализације електричне енергије тиче она се дистрибуира великим купцима који имају
мерења на високом напону, већим купцима који имају комплетну мерну групу на ниском напону,
затим за потребе јавне расвете, домаћинстава и осталих потрошача.
На територији општине постоји 34 велика купца који у просеку на годишњем нивоу утроше око
38.000 МWх. Већих потрошача који имају мерне групе на ниском напону има укупно 273 и они
троше на годишњем нивоу 20.200 МWх. Мањих купаца у које спадају локали, радње, установе и
слично има 2.137 и они троше око 15.000 МWх. Корисника јавне расвете има 151 и за те потребе
се утроши око 3.500 МWх. Најбројнија група су домаћинства којих има 20.431 а она потроше око
107.000 МWх. На територији општине има укупно 280 трафо станица, од којих су у власништву
електродистрибуције 196, а у власништву купца 84 трафо станице.
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8.3 Здравствена и социјална заштита
Од 1526. године Срем је готово 200 година био у саставу Отоманске империје. Из тог периода нема
било каквих писаних докумената о некој здравственој служби на том подручју. Због свог географског
положаја Срем је стално био изложен епидемијама заразних болести, најчешће је то била куга. Њени
преносиоци били су војници из аустро-турских ратова, избеглице из Турске и трговци. Премда Рума
није била захваћена епидемијом, у овом делу Срема најчешће се спомиње тзв. „Сремска“ односно
„Иришка куга“.
Добром организацијом здравствене службе
спречено је ширење и сузбијена епидемија куге која
се појавила у овим крајевима 1795./96. године. У
знак захвалности Богу што се епидемија није
проширила на Руму, грађани Руме су 1797. године
на месту где је била постављена стража за
спречавање преласка житеља из једног места у
друго поставили споменике са леве и десне стране
пута Рума - Ириг, популарно назване „Кипови“.
Текст на спомен плочи гласи: „За благодарну
успомену места Руме поштеђеног од кужне
заразе, која је у околини беснела 1795. и 1796.
године саграђен, а 1858. обновљен дарежљивим
прилозима румских еснафа и других жупљана. Поново поправљен 1941. године“.
Организована здравствена служба датира из половине 18. века. Од 1749. године, када је гроф
Марко Пејачевић прогласио Руму трговиштем, креће и успостављање организоване здравствене
службе.
Први хирург и први школовани здравствени радник на овим просторима био је Иван Егеди 1763.
године, док је прва општинска бабица била Барбара Рифл. Прва апотека основана је 1795. године,
а њен власник био је Ладислав Вагнер. Од тог
времена Рума је увек имала школоване лекаре у
оквиру здравствених служби.
Континуитет у овој области на територији општине
настављен је кроз Дом здравља, који је основан
1930. године и био је један од 24 такве установе у
читавој Југославији, а други по реду у Војводини.
Крајем 1976. године, Дом здравља се усељава у
новосаграђени објекат где се и данас налази. То је
савремена установа у оквиру које се налази
лабораторија,
породилиште,
многобројне
специјалистичке службе и Одељење хитне помоћи које покрива територију целе општине Рума.
Румљани се брину и о старијој популацији својих грађана, те су једини у Срему изградили
савремени Геронтолошки центар “Срем” капацитета 283 корисника са свим садржајима
неопходним да се станари ове социјалне установе осећају угодно и заштићено.
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ДОМ ЗДРАВЉА РУМА
Изградња данашњег Дома здравља површине 9.940 м2 завршена је 1976. године, а у новембру
исте године је и отворен. Дом здравља Рума као здравствена институција из реда установа
примарне здравствене заштите, спроводи мере примарне здравствене заштите на територији
општине - Рума, са око 55.000 становника (Попис становника из 2011.године). Ради обезбеђивања
доступне здравствене заштите у већим или удаљеним насељима организоване су здравствене
амбуланте у: Kраљевцима, Малим Радинцима, Жарковцима,
Доњим Петровцима, Добринцима, Вогњу, Стејановцима,
Павловцима, Буђановцима, Никинцима, Грабовцима и
Витојевцима. Здравствене станице: Путинци, Хртковци,
Платичево, Кленак.
Дом здравља обавља здравствену делатност у следећим
областима: општа медицина; здравствена заштита жена;
здравствена заштита деце са амбулантном логопеда;
саветовалиште за младе; стоматолошка здравствена заштита са
зуботехничком лабораторијом; хитна медицинска помоћ са санитетским возним парком; кућно
лечење и здравствена нега; медицина рада; хигијенско-епидемиолошка заштита; физикална
медицина и рехабилитација; лабораторијска дијагностика;
рендген дијагностика и ултрасонографија. Aмбуланте
пнеумофтизиолошке
заштите,
дерматовенеролога,
офталмолога,
неуропсихијатра,
психолога,
интернисте,
оториноларинголога (Служба специјалистичко – консултативне
делатности која пружа услуге и становништву општине Ириг са
још око 12.000 становника); медицинско снабдевање;
административно-управна служба и служба техничког
одржавања.
Своју делатност Дом здравља Рума обавља са 360 радника од чега 28 лекара специјалиста, 42
лекара опште медицине, 13 стоматолога, 8 фармацеута, 3 здравствена сарадника, 179
медицинских сестара и техничара и 80 немедицинских радника.

ГЕРОНТОЛОШКИ ЦЕНТАР СРЕМ
Геронтолошки центар Срем обезбеђује услуге становања, исхране, социјалног рада, неге,
здравствене заштите, забаве и културе, рекреације и друге услуге у зависности од потреба,
способности интересовања корисника. Геронтолошки центар се налази на периферији града,
смештен је на тихом, три хектара великом парковском простору. Опремљен је многим садржајима
као што су шеталиште за кориснике, фонтана, ружичњак.
Капацитет установе је 285 корисника, који су смештени у три објекта. Објекат „Б“ пружа услуге
нижег стандардастановања. Ту се налазе болнички и стационарни део, где се смештају зависне
категорије болесника. У објекту „Ц“ је смештај за полузависну и зависну категорију корисника, док
објекат „А“ располаже капацитетима високог стандарда, односно једнокреветним и двокреветним
гарсоњерама и апартманима.
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Центар поседује библиотеку, простор за радно-окупациону терапију, изложбени простор за
рукотворине корисника, фризерски салон, простор за физикалну терапију и црквицу св.Василија
Острошког.

ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД
Центар за социјални рад у Руми основан је 1962. године са циљем задовољавања потреба грађана
Руме у области социјалне и породично-правне заштите, у складу са Законом о социјалној заштити
и материјалном обезбеђењу породице, Породичним законом као и другим позитивним правним
прописима. Поред овога, Центар пружа и услуге које су у складу са Одлуком у проширеним
правима у области социјалне заштите, донетом од стране Скупштине општине Рума.
Делатност Центра је усмерена ка превенцији, спречавању и санирању различитих проблема
појединаца, породица и друштвених група у складу са прописима. У области социјалне заштите
Центар се бави утврђивањем права на материјално обезбеђење породице, на додатак и на помоћ
и негу другог лица, смештај у установу социјалне заштите или другу породицу, оспособљавање за
рад.
У области породично-правне заштите Центар се бавиm питањима старатељства, усвајања,
саветовним радом и превенцијом у решавању поремећених породичних односа, малолетничком
деликвенцијом, насиљем у породици. У области аналитичко-истраживачког рада Центар прати и
проучава социјалне потребе и проблеме. Поред овога пружају и услуге заштите старих и
инвалидних лица преко Службе кућне неге и помоћи у кући.
Табела 65: Улагање у социјалну заштиту, 2014
Планирано
84,191,712.20

Издвајање из буџета за
социјалну заштиту

Извшено
72, 165,
545.58
Извор: Буџет општине Рума, 2014

Број корисника услуга ЦСР у 2013.години је већи за 727 лица у односу на претходни извештајни
период (индекс 114).
Табела 66. Лекари, стоматолози и фармацеути запослени у Дому здравља Рума, 2014.
Лекари, стоматолози и фармацеути запослени у Дому здравља Рума
Лекари – укупно
77
Лекари опште медицине
42
Лекари на специјализацији
7
Лекари специјалисти
28
Стоматолози
13
Фармацеути
8
Извор: Дом здравља Рума, 2014.
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Табела 67. Корисници социјалне заштите-малолетна лица, 2013.
Број деце у ЦСР према корисничким групама и узраста у 2013.години
Корисничке групе
Узраст
0-2
3-5 6-14 15-17
свега
Деца без родитељског старања
3
6
22
19
50
Деца жртве насиља и занемаривања
2
14
28
10
54
Деца са проблемима у понашању
0
2
17
75
94
Деца чији се родитељи споре око
15
18
24
6
63
начина вршења родитељских права
Социо-материјално угожена деца
229
199 652
245
1325
Деца ОСИ
1
2
13
2
18
Деца жртве трговине људима
0
0
0
0
0
Деца страни држављани без пратње
0
0
0
0
0
Деца повратници/из реадмисије
0
0
0
0
0
Остала деца
0
0
0
0
0
Укупно
250
241 756
357
1604
Материјалном подршком ЦСР у 2013.години било је обухваћено укупно 1404 деце (87%) од
укупног броја (1604) евидентиране деце корнсика услуга ЦСР у 2013.години.

Табела 68. Укупан број деце обухваћен правом на новчану социјалну помоћ
Укупан број деце обухваћен материјалном подршком у 2013.
Број деце обухваћен правом на новчану социјалну помоћ
1314
Број деце обухваћен правом на туђу негу и помоћ
29
Број деце обухваћен правом на увећану туђу негу и помоћ
35
Број деце обухваћен правм на једнократну материјалу помоћ
26

Највећим делом, у укупном броју малолетних корисника социјалне заштите у општини Рума су
заступљена лица са статусом „угрожени породичном ситуацијом, и они чине 82,6 % од укупног
броја малолетних корисника.

Табела 69. Укупан број корисника који су уписани у регистар ЦСР на активној евиденцији у
2013, по полу и старости.
Укупан број коринсика који су уписани у регистар ЦСР на активној
евиденцији у ЦСР у 2013. по старости и полу
Број корисника на
Број корисника на
активној евиденцији у
активној евиденцији
Корисници по узрасту
току извештајног
31.12.2013
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периода (01.01.201331.12.2013)
М
Ж
Укупно
Деца (0-17)
Млади (18-25)
Одрасли (26-64)
Старији (65 и више)
Укупно:

877
229
1495
205
2805

727
255
1553
451
2986

1604
484
3048
656
5792

М

Ж

Укупно

811
191
1410
177
2589

687
223
1471
393
2774

1498
414
2881
570
5363

Табела 70. Укупан број пунолетних корисника који су уписани у регистар ЦСР на активној
евиденцији у ЦСР у 2013. по полу и старости
Укупан број пунолетних коринсика који су уписани у регистар ЦСР на активној
евиденцији у ЦСР у 2013. по старости и полу
Број пунолетних
Број пунолетних корисника
корисника на активној
на активној евиденцији
Пунолетни корисници
евиденцији у току
31.12.2013
по узрасту
извештајног периода
(01.01.2013- 31.12.2013)
М
Ж
Укупно
М
Ж
Укупно
Млади (18-25)
Одрасли (26-64)
Старији (65 и више)
Укупно:

229
1495
205
1929

255
1553
451
2259

484
3048
656
4188

191
1410
177
1778

223
1471
393
2087

414
2881
570
3865

Табела 71. Број пунолетних корисника ЦСР по корисничким групама 2013.
Број пунолетних корисника у ЦСР по корисничким групама и старости у 2013.години
Корисничка група
Млади Одрасли
Старији
Укупно
Занемарене особе и у ризику од занемаривања
2
4
43
49
Особе са инвалидитетом
28
217
198
443
Особе са друштвено неприхватљивим понашањем
1
14
6
21
Особе са поремећеним породичним односима
50
64
52
166
Особе које имају потребе за домским смештајем и
6
9
123
138
другим услугама социјалне заштите у локалној
самоуправи
Материјално угрожене особе
397
2739
234
3370
Страни држављани и лица без држављанства у
0
0
0
0
потреби за социјалном заштитом
Жртве трговине људима
0
0
0
0
Остали
0
1
0
1
Укупно:
484
3048
656
4188
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8.4 Образовање
Темељ развоја сваког града и сваке општине представља образовање. У настојању да створи нове
генерације школованих и стручних нараштаја, Рума има историју дугу 250 година. Прва основна
школа почела је са радом 1756. године, када је свештеник Пантелејмон Хранисављевић при цркви
Светог Николе, основао “Малу словенскују” школу. Десетак година касније, основана је и прва
гимназија у овим крајевима тзв. Пејачевићева гимназија, а у историјским изворима помиње се и
мешовита школа за римокатоличку и православну децу. Реална гимназија отворена је 1912. године
уз постојећу трговачку, шегртску, девојачку и музичку школу. Традицију квалитетног образовања
данас наставља 11 основних школа и нижа музича школа.
Предшколска установа “Полетарац”, ради у 21 објекат који су распоређени у сеоској и градској
средини, у 64 васпитно-образовних група. 1237 деце налази се у предшколском третману. Око 70
деце обухваћено је целодневним боравком у јаслицама.
У граду постоје и 4 средње школе: Гимназија “Стеван Пузић”, Средња техничка школа “Миленко
Брзак Уча”, Средња пољопривредна школа “Стеван Петровић Бриле” и Средња стручна школа
“Бранко Радичевић”. Број образовних профила је 24. Не мали број средњошколаца образује се и
у Новом Саду, Сремској Митровици или Београду.
ОСНОВНЕ ШКОЛЕ
ОШ „Змај Јова Јовановић“, Рума
ОШ „Вељко Дугошевић“, Рума
ОШ „Душан Јерковић“, Рума
ОШ „Иво Лола Рибар“, Рума
Основна музичка школа „Теодор Тоша Андрејевић“, Рума
ОШ „23. Октобар“, Кленак
ОШ „Шеста ударна војвођанска бригада“, Грабовци
ОШ „Милош Црњански“, Хртковци
ОШ „Небојша Јерковић“, Буђановци
ОШ „Бранко Радичевић“, Никинци
ОШ „Миливој Петковић – Фећко“, Платичево
ОШ „Доситеј Обрадовић“, Путинци
СРЕДЊЕ ШКОЛЕ
Гимназија „Стеван Пузић“, Рума
Средња пољопривредно-прехрамбена школа „Стеван Петровић Бриле“, Рума
Средња техничка школа „Миленко Брзак-Уча“, Рума
Средња стручна школа „Бранко Радичевић“, Рума
УСТАНОВЕ ЗА ПРЕДШОЛСКО ОБРАЗОВАЊЕ
„Полетарац“
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Табела 72. Капaцитети образовних институција, 2013.
Број
установа
Предшколске
установе
Основне школе
Средње школе
Факултети

Број ученика

1

Број
образовних
профила
/

12
4
/

/
24
/

3941
1500
/

1237

Извор: Општинска управа Рума, 2013

3.разред

2.разред

1.разред

број
одељења
број
ученика
број
ученика са
препрека
ма у
развоју
број
одељења
број
ученика
број
ученика са
препрека
ма у
развоју
број
одељења
број
ученика
број
ученика са
препрека

Укупно

ОШ“ Милош
Црњански“

ОШ“ 23.октобар“

ОШ „ Бранко
Радичевић“

ОШ“Небојша
Јерковић“

ОШ „ 6 ударна
војвођанска
бригада“

ОШ“Миливој
Петковић Фећко

Ош“Доситеј
Обрадовић“

ОШ“ Иво Лола
Рибар“

ОШ“ Знај Јова
Јовановић“

ОШ“ Душан
Јерковић“

ОШ“ Вељко
Душковић“

Табела 73. Број и структура основних образовних институција, 2013.

5

5

4

3

3

2

1

1

1

1

1

27

81

110

51

39

34

29

10

13

11

25

422

0

0

2

0

0

0

0

0

0

1
9
0

1

3

5

4

4

3

3

2

1

1

1

2

1

27

96

108

78

44

32

27

10

12

9

28

479

0

0

1

2

0

0

0

0

0

3
5
0

2

5

5

5

5

2

3

2

1

1

1

2

2

29

95

114

77

38

35

34

11

11

16

31

493

1

0

1

0

0

0

0

0

0

3
1
0

4

6

100

ма у
развоју
број
одељења
број
ученика
број
ученика са
препрека
ма у
развоју
број
одељења
број
ученика
број
ученика са
препрека
ма у
развоју
број
одељења
број
ученика
број
ученика са
препрека
ма у
развоју
број
одељења
број
ученика
број
ученика са
препрека
ма у
развоју
број
одељења
број
ученика
број
ученика са
препрека
ма у
развоју
број
одељења

Ук
уп
но

8. разред

7.разред

6.разред

5.разред

4.разред
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5

4

5

4

3

2

1

1

1

1

1

28

96

115

75

52

41

39

10

21

15

23

515

2

0

2

0

0

0

1

0

0

2
8
0

1

6

3

5

4

2

2

2

1

1

1

2

1

24

85

112

82

52

31

28

13

18

13

21

492

0

0

2

3

1

0

0

0

0

3
7
0

1

7

4

4

4

2

2

2

1

1

1

2

2

25

90

100

86

35

30

28

10

17

17

34

477

0

0

0

2

0

0

0

0

2

3
0
0

4

8

4

5

4

2

2

2

1

1

1

2

1

25

110

123

78

39

30

34

12

17

13

22

513

0

0

2

0

1

0

1

0

1

3
5
0

0

5

4

4

4

3

2

1

1

1

1

2

2

25

106

86

80

55

42

31

16

12

15

2
7

32

502

0

0

2

5

0

0

1

0

0

0

0

8

35

36

34

21

20

15

8

8

8

1
4

11

210`
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број
ученика
број
ученика са
препрека
ма у
развоју

759

868

607

354

275

250

92

121

109

3

0

12

12

2

0

3

0

3

2
4
2
0

216

3893

13

48

Извор: Општинска управа Рума, 2013.

Укупно 11 основних школа у оквиру 210 одељења похађа 3.941 ученик, од којих 48 ђака има
препреке у развоју. Највећи број ученика (868) похађа школу Душан Јерковић у Руми. Најмањи
број ђака 92 у оквиру 8 одељења иде у Основну школу 6. ударна војвођанска бригада - Грабовци.
Табела 74. Број и структура средњошолских образовних институција, 2013.
Разред

1.разред

2. разред

3.разред

4.разред

Укупно:

Број одељења
Број ученика
Број ученика са
препрекама у
развоју
Број одељења
Број ученика
Број ученика са
препрекама у
развоју
Број одељења
Број ученика
Број ученика са
препрекама у
развоју
Број одељења
Број ученик
Број ученика са
препрекама у
развоју
Број одељења
Број ученика
Број ученика са
препрекама у
развоју

Гимназија
„Стеван
Пузић“

ССШ
„Бранко
Радичеви“

СТШ
„Миленко
Бзрак Уча“

Укупнпо

5
86
0

СППШ
„Стеван
Петровић
Бриле“
3
57
0

4
106
0

6
140
2

4
102
0

7
173
0

5
79
0

2
31
0

18
385
0

4
117
0

7
156
1

6
84
0

4
70
0

21
427
1

4
75
0

4
109
0

3
49
0

4
63
0

15
296
0

16
400
0

24
578
3

19
298
0

13
221
0

72
1497
3

18
389
2

Извор: Општинска управа Рума, 2013.
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Од четри средње школе на територији Рума, највећи број одељења (24) и број ученика (578) има
Средња стручна школа Бранко Радичевић, док је најмањи број одељења (13) и ученика (221) има
Средња пољопривредно-прехрамбена школа Стеван Петровић Бриле. Укупан број одељења у
средњим школама је 72 одељења са 1497 ученика
Табела 75. Планирана издвајање из буџета општине Руме за образовање, 2014
Општина Рума
Расходи у образовању (укупно)
Расходи у основном образовању
Расходи у основном образовању по ученику
Средње образовање
Стипендије
Предшколско образоваење

РСД
746 905 211,24
143 428 250,62
36 842,60
41 500 000,00
12 900 000,00
152 874 355,00
Извор: Општинска управа Рума, 2013.

За 2014, планирано је издвајање из буџета општине Рума у износу од 746.905.211,24 РСД, од чега
највише за предшколско образовање 152.874.355,00 динара.

9. Ресурси животне средине
9.1 Квалитет ваздуха
Испитивање квалитета ваздуха на територији општине Рума врши Завод за јавно здравље из
Сремске Митровице.
Анализа која се примењује је имисија полутаната у ваздуху, којок се мери ниво сумпор- диоксида,
чађи, азота и укупних таложних материја. Узорци гасовитих загађујућих материја узимају се
испиралицама (про-екос АТ - 801х), апсорпцијом компонената у погодном растварачу, узорци чађи
узимају се филтрирањем познате запремине ваздуха кроз филтер папир, док се узорак укупних
таложних материја узима седиментатором. Анализе се врше на једном мерном месту, на нивоу
дневних узорака, континуално у периоду од једног месеца осим за укупне таложне материје где
се анализе раде на нивоу месечног узорка.
Анализе ваздуха показују да осим у малом броју дана у години нема прекорачења граничне
вредности имисије.

9.2 Квалитет земљишта
На територији наше општине узорке о стању плодности обрадивог пољопривредног земљишта
обрађује Д.О.О. Пољопривредна станица Рума.
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Ово предузеће годишње прикупи око 1.000 узорака земљишта са подручја општина Рума и Ириг.
Од укупног броја узорака 630 је обрађено у њиховој лабораторији, након чега се сваком доносиоцу
узорка даје одређена препорука за ђубрење. Преостали део узорака се са пратећом
документацијом доставља Институту за ратарство и повртарство у Новом Саду. На основу
урађених агрохемијских анализа узорака земљишта може се закључити да су добијени резултати
у границама вишегодишњег просека за овај терен.
На овом подручју доминантни тип земљишта је кречни чернозем, па и у агрохемијским анализама
земљишта више од 70% узорака има пХ вредност у води и калијум хлориду карактеристичну за
алкална земљишта. Садржај креча је такође повишен. Агрохемијске анализе су показале да је на
овим просторима садржај калијума ретко испод оптимума, а да је садржај фосфора веома
разнолик.

9.3 Квалитет вода
Квалитет воде на теритироји румске општине је одличан, јер у потпуности одговара Правилнику о
исправности воде.
Редовне хемијске анализе В-обима редовно се спроводе четири пута годишње, за свако годишње
доба по једна, од стране Институти за заштиту здравља из Београда и Новог Сада.
Завод за заштиту здравља из Сремске Митровице обавља хемијске анализе Б-обима једном
месечно а интерна лабораторија на фабрици воде Фишеров салаш, хемијске анализе ради
свакодневно.

9.4 Управљање чврстим комуналним отпадом
На основу Закона о комуналним делатностима и Статута општине Рума, скупштина општине Рума
је 2010. године донела Одлуку о одржавању чистоће на територији општине Рума, на основу које
се комунално предузеће Комуналац у Руми стара о чишћењу и одржавању чистоће. Јавно
предузеће Комуналац врши услуге одношења смећа са целе територије општине Рума (градско и
рурална насеља).
Смеће се сакупља специјалним возилима ЈП Комуналац и одлаже на градску депонију где се
свакодневно врши санирање и сепарација отпада. Планирана је регионална депонија која се
налази на територији општине Инђија, а већ је потписан Споразум између општина Инђија, Рума,
Стара Пазова, Ириг, Шид и Сремски Карловци о управљању чврстим комуналним отпадом. Такође,
2011 године донет је и Локални план управљања отпадом на територији општине Рума.
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10. Туристички ресурси
Природне лепоте Срема, близина Фрушке Горе и
традиционално гостопримство Румљана чине овај крај
незаобилазним на туристичкој мапи Србије.
У јужном делу Руме сместио се шумски комплекс и
ловиште Каракуша, одредиште веома познато и
привлачно љубитељима лова и природе, а ту је и
језеро и излетиште Борковац.
Оно што свакако не треба изоставити код природних
лепота и туристичких потенцијала јесте заштићено
подручје Бара Трсковача, смештено поред села
Платичева, у јужном делу Срема. Трсковча данас
представља изузетно природно плодиште лињака и
златног караша, као и 72 врсте птица мочварница.
Пловидба чамцима дуж канала, одмор на видиковцу
уз поглед који се пружа све до околних шума, лагана
шетња утабаним стазама око баре само су неке од
активности овог локалитета.
Угоститељске и смештајне капацитете Руме чине хотел
Парк, који се налази у центру града и категорисан је са
4 звездице и хотел Борковац , као и неколико
приватнибх мотела, низ ресторана који нуде сремске
гастрономске чаролије, а све је развијенији и сеоски
туризам, кога репрезентује етно кућа у селу Јазак, у
коме се могу осетити прави дух овог прелепог краја.

Бара Трсковача, Рума

Промоцијом туристичких дестинација и вредности општине Рума бави се Туристичка
организација, која је основана 2011. године.
Планом рада Туристичке организације општине Рума за 2014. годину, поред редовних активности
као што су пружање информација, промоција, организација манифестација и наступи на
сајмовима, предвиђено је посебну пажњу посветити праћењу и реализацији пројеката развоја
туризма. Пројекти су усмерени ка стварању атрактивних туристичких производа с чијим ће се
конкурентским преднос-тима дугорочно конкурисати како на домаћем тако и на
интернационалном туристичком тржишту.
Разноврсни природни и антропогени туристички ресурси на територији општине Рума омогућују
развој различитих видова туризма: културни, манифестациони, спортско-рекреативни, наутички,
излетнички, ловни, риболовни, сеоски, транзитни итд.
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10.1 Број посетилаца
Просечан број ноћења по туристи је значајно нижи у односу на просек за Сремски округ, али и
значајно нижи у односу на просек за Републику Србију.
Табела 76. Број и структура туриста и остварених туристичких ноћења, 2013.

Број туриста

Број ноћења

Просечан број
ноћења

Општина Рума

Сремска облст

Србија

укупно

7.102

49.450

2.192.435

домаћи

3.861

36.301

1.270.667

страни

3.241

13.149

921.768

укупно

16.141

159.528

6.567.460

домаћи

8.584

129.065

4.579.067

страни

7.557

30.463

1.988.393

укупно

2,27

3,23

3

домаћи

2,22

3,56

3,6

страни

2,33

2,32

2,16

Извор: Туристичка организација општине Рума

Графикон 37. Однос домаћих и страних туриста по областима, 2013.
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10.2 Смештајни капацитети
Табела 77. Смештајни капацитети, 2013.
Дестинација
Хотел „Парк“ Рума
Хотел „Борковац“
Рума
„Вила Хит“ Рума
Ресторан „Вулин“
Рума
Национална кућа
„Тами конак“
Платичево
Мотел „Узелац“
Ауто пут Е - 70
Ресторан
„Крајина“ Вогањ
Укупно

Категорија (број
звездица)

Број смештајних
објеката

Број кревета

Искоришћеност
капацитета (%)

4*
2*

1
1

150
28

/
/

Преноћиште
апартмани и собе
Ресторан са
смештајем
Ресторан са
смештајем

1

45

/

1

16

/

1

28

/

Мотел

1

150

/

Ресторан са
преноћиштем

1

8

/

/

7

425

/

Извор: Туристичка организација општине Рума

Хотел Парк

Смештен у подножју Фрушке горе, на само 30 минута од београдског аеродрома, а опет у
непосредној близини природних лепота бање Врдник, ловишта Каракуша, природног резервата
Засавица и излетишта Борковац.
Хотел Парк је хотел високог квалитета, категорије 4*. Саграђен је по највишим светским
технолошким и еколошким стандардима. Пружа пријатан амбијент, максималну удобност и
љубазно особље. Хотел има 65 соба и 8 јуниор апартмана, два ресторана, две модерне
конференцијске сале, једну салу за састанке и wellness и спа центар.
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Хотел Парк је идеалан за семинаре, конференције и тим билдинге (теам буилдинг) и први избор
за пословне људе који долазе у Срем. Од недавно постао је и врло популарна дестинација за
пријатне викенде за све оне који желе да уживају у удобности хотела и природним лепотама и
атракцијама окружења.
Велике могућности за спорт и рекреацију, као и близина Спортски Центар, који располаже великом
салом за дворанске спортове (кошарка, одбојка, рукомет, мали фудбал идт.), као и кугланом и
теретаном, чине хотел Парк идеалним за припреме спортских екипа.

Хотел Борковац

Хотел је смештен 50 километара западно од Београда и свега 35км од Новог Сада, у Румском
излетишту Борковац - удаљен 3км од центра града Рума.
Због окружености природом и издвојености од градске вреве, хотел Борковац је идеалан за
пословне људе који свој радни дан проводе у граду, а поподневни одмор желе да проведу у миру
обронака Фрушке горе.
Ресторан поседује и десет соба које су углавном двокреветне, са укупним смештајним
капацитетима за 28 особа. Собе су климатизоване, а гостима је на располагању и бежични
интернет.
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11. Квалитет живота
11.1 Јавни садржаји и рекреативни програми
11.1.1 Спортски садржаји (спортски терени, спортске дворане, центри за рекреацију,
стадиони)

Спортски центар Рума

По заљубљености и привржености спорту и
спортским такмичењима, Румљани не заостају за
осталим грађанима Србије. Поред бројних
терена за фудбал, кошарку, одбојку, рукомет,
спортски понос града је свакако Спортски центар
Рума са двораном капацитета 2.500 посетилаца.
У овом атрактивном и вишенаменском објекту
који задовољава строге интернационалне
критеријуме,одржавају се такмичења у разним
спортским дисциплинама, а поред поменуте
дворане, спортска понуда употпуњена је и
шестостазном аутоматском кугланом, трим
кабинетом са теретаном, сауном, џудо салом и
осталим садржајима.

СПОРТСКИ ЦЕНТАР

Спортски центар Рума

Установа Спортски центар Рума је атрактиван
спортско-пословни објекат. Захвата укупну
површину од око 4.500 квадратних метара,
модерно опремљен и функционалан. Спортски
центар
задовољава
интернационалне
критеријуме за дворанске спортове и подесан је
за одржавање свих врста такмиченња у разним
спортским дисциплинама: кошарци, рукомету,
одбојци,
малом
фудбалу,
борилачким
вештинама, куглању. У Спортском центру се могу
организовати
и
концерти,
музичке
манифестације, конференције, саветовања,
промоције и презентације...

Спортски центар поседује:
Велику дворану (капацитет 2.500 гледалаца);
Куглану (6 стаза за куглање и капацитет за 150 гледалаца);
Теретана са посебним кардио делом;
Џудо салу;
3 сале за фитнес, пилатес, борилачке спортове;
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Кафић (капацитет 150 места);
Салу за стони тенис;
Пратеће просторије (8 свлачионица, две просторије за делегате, прес центар);
Пратећи садржаји (сортска опрема и реквизити за групне и борилачке спортове, озвучење,
расвета, вентилација).

11.1.2 Рекреативни програми, спортске и предшколске активности
На територији општине Рума одржавају се бројне спортске
манифестације и делује велики број спортских друштава и
клубова из различитих спортских области. Списак спортских
друштава:

Куглана у оквиру Спортског
центра РУма

0.

Савез спортова Рума, Рума

1.
2.
3.
4.

Клуб спорта за све „Мост“ Рума
Општински фудбалски Савез „Рума – Ириг“
Општински рукометни Савез Рума
Атлетски клуб „Рума“, Рума

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.

Градски фудбалски клуб „Словен“, Рума
Фудбалски клуб „Фрушка Гора“, Рума
Фудбалски клуб „Доњи Петровци“, Доњи Петровци
Фудбалски клуб „Напредак“, Жарковац
Фудбалски клуб „Партизан“, Витојевци
Фудбалски клуб „Младост“, Буђановци
Фудбалски клуб „Младост“, Павловци
Фудбалски клуб „Хртковци“, Хртковци
Фудбалски клуб „ПСК Путинци“, Путинци
Фудбалски клуб „Фрушкогорац“, Мали Радинци
Фудбалски клуб „Јединство“, Платичево
Фудбалски клуб „Борац“, Стејановци
Фудбалски клуб „Граничар“, Грабовци
Фудбалски клуб „Борац“, Кленак
Фудбалски клуб „Полет“, Никинци
Фудбалски клуб „Слога“, Вогањ
Фудбалски клуб „1. мај - АГРОРУМА“, Рума
Фудбалски клуб „ОФК Краљевци“, Краљевци
Фудбалски клуб „Младост“, Павловци
Фудбалски клуб „Јединство“, Рума
Фудбалски клуб „Сремац“, Добринци
Фудбалски клуб „Сунце“, Рума

27.
28.
29.
30.

Теквондо клуб „Змај“, Рума
Теквондо клуб „Срем“, Рума
Кик бокс клуб „Ру 09“, Рума
Кик бокс клуб „МС Пантери“, Рума
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31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.

Бокс клуб „Словен“, Рума
Савате бокс клуб „Рума“, Рума
Боксерски клуб „Златни гонг“
Аикидо клуб „Срце Срема“, Рума
Клуб реалног аукудоа „Витези румски“
Џудо клуб „Рума“, Рума
Џудо клуб „Словен“, Рума
Карате клуб „Рума“, Рума
Карате клуб „Словен“, Рума
Клуб борилачких спортова „Колосеум“ Рума

41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.

Спортски клуб „Рума“, Рума
Спортски клуб „Фит-форма“, Рума
Спортски клуб „Цара“
Гимнастичко ритмички клуб „Ру рит ма“
Пеинтбол клуб „Мевџа“ Кленак
Удружење спортске рекреације „Арена“
Бициклистички клуб „Агресиве“, Рума

48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.

Пилатес клуб „ЛАДУ зоне“
Фитнес клуб „Фитнес повер“
Фитнес клуб „Иронфит“ Рума
Боди билдинг клуб „Флех Ру“
Клуб америчког фудбала „Рума Гуардианс“, Рума
Румски клуб малог фудбала
Клуб малог фудбала „Арена РУ“
Клуб малог фудбала „Викинг“

56.
57.
58.
59.

Кошаркашки клуб „Ру-кош“, Рума
Кошаркашки клуб „Рума“, Рума
Омладински кошаркашки клуб „Младост 014“ Платичево
Женски кошаркашки клуб „Рума 92“, Рума

60. Одбојкашки клуб „Словен“, Рума
61. Одбојкашки клуб „Кленак“, Кленак
62. Женски одбојкашки клуб „Рума“, Рума
63.
64.
65.
66.
67.
68.

Рукометни клуб „Ветерани 022“, Рума
Рукометни клуб „Кленак 09“, Кленак
Рукометни клуб „Путинци“, Путинци
Рукометни клуб „Рума“, Рума
Рукометни клуб „Хртковци“, Хртковци
Рукометни клуб „ДИС“ Рума

69. Тениски клуб „Вест гем“, Рума
70. Тениски клуб „Буђановци“, Буђановци
71. Стонотениски клуб „Рума“, Рума
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72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.

Боћарски клуб „Далматинац“, Рума
Мушки куглашки клуб „Словен“, Рума
Женски куглашки клуб „Срем“, Рума
Аеро клуб „Фрушкогорски змај“, Рума
Планинарско смучарско друштво „Борковац“, Рума
Ауто-мото клуб “Милић“, Рума
Мото клуб „Невидљиви“ Буђановци

79.
80.
81.
82.
83.

Шах клуб „Бриле“, Рума
Шах клуб „Борац“, Кленака“
Шаховски клуб „Слога“ Хртковци
Шах клуб „Путинци“
Шах клуб „Словен“, Рума

84.
85.
86.
87.
88.
89.

Удружење спортских риболоваца „Шаран“
Удружење спортских риболоваца „Црвенперка“
Кинолошко друштво „Рума“
Коњички клуб „Бећар“ Рума
Удружење за одгој и заштиту ситних животиња
Удружење педагога физичке културе општине Рума

90. Пливачки и ватерполо клуб „Срем“ Рума
91. Градски пливачки клуб „Совен“ Рума

11.2 Цркве и храмови
У историји, садашњости али и будућности овога краја, веома важно место заузимају између
осталог и црквени објекти и објекти верске природе као верни и вечити чувари традиције и духа
народа настањеног на овом тлу. Као симболи вековног присуства и опстајања на овом простору
стоји 15 манастира СПЦ на Фрушкој Гори. Сваки од њих има своју причу исписану љубављу према
Богу и људима: Јазак, Ново Хопово, Старо Хопово, Гргетег, Мала Ремета, Беочин, Бешенево,
Крушедол, Раковац, Велика Ремета, Дивша, Шишатовац, Петковница, Кувеxин, Привина Глава.
У самом граду Руми се налазе четири цркве: Николајевска црква, Вознесенска црква, црква
“Сошествија Светог Духа” (грчка црква), те римокатоличка црква “Светог Крижа”. Црква Светог
Николе подигнута је 1758. године, храм “Вазнесења Господњег” 1761. године, а иконостас је дело
познатог сликара Стефана Танецког. Црква “Сошествија Светог Духа” подигнута је 1840. године и у
њој се налази Римокатоличка црква саграђена је 1813. године на месту претходне дрвене цркве.
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ЦРКВА СВЕТОГ НИКОЛЕ
Са великом вероватноћом се може претпоставити да је Рума имала
цркву још од најстаријих времена, јер се 1566. године међу
становништвом помињу и три свештеника. Црква је сигурно била
претеча данашње Николајевске цркве, са истом црквеном, а тиме и
сеоском славом. Године 1731. се помиње румски свештеник Стојан
Орловић. Две године касније један извор наводи да Рума има од
раније своју цркву, која је тада била изнова патосана, а верници су
око цркве направили порту. Половином XVIII века Црква је носила
име Св. Никола, вероватно наслеђено из старина, а помиње се као
дрвена са портом и неограђеним гробљем, “весма худа и стара”.
Данашња црква је подигнута 1758. године.
Црква Св. Николе

ЦРКВА ВАЗНЕСЕЊА ГОСПОДЊЕГ

Црква Васезења Господњег

Пошто су првих година постојања Нове Руме њени православни
становници користили цркву Старе Руме, она је постала претесна.
Зато се напоредо са зидањем цркве св. Николе од чврстог
материјала, која је завршена 1758. приступило и градњи још једне
цркве у Новој Руми за потребе православних румских грађана. У
почетку је било проблема, јер је за место нове цркве одабрано старо
и пусто православно гробље, за које је срески судија сматрао да је
преблизу католичке цркве. У тај спор се умешала чак и царица
Марија Терезија, која је пресудила у корист градње друге
православне цркве у Руми, тј. Вазнесенске цркве, на месту где се и
данас налази. Црква је саграђена 1861. године. Иконостас је дело
познатог сликара Стефан Тенецког.

РИМОКАТОЛИЧКА ЦРКВА УЗДИЗАЊА СВЕТОГ КРИЖА

Римокатоличка црква
Уздисање Светог Крижа

Крајем XВИИИ века у Руми је постојала римокатоличка црква, на месту
где се и данас налази, али од дрвета, и недовољна да прими све
вернике. Била је без торња и украса, једноставна и скромна, те је више
је личила на амбар него на цркву. Поред ње се од черпића и трске,
мања него сељачке кућа, налазила кућа жупника. Зато је 1813. године
саграђена нова црква „Уздизање Светог Крижа“, која је могла да
прими и до 2.000 верника, а уз њу и жупни двор за свештеника. Црква
је једнобродна класицистичка грађевина, оријентисана у правцу север
– југ. Претставу Уздизања Светог Крижа, на главном олтару, извео је
Винсенс Дојчер. Богородица Имакулата и св. Иван Непомук, радови су
непознатих аутора, док је за осликавање св. Вендалина ангажован
Константин Пантелић, а за Благовести мађарски сликар Пешкија.
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ЦРКВА СОШЕСТВИЈА СВЕТОГ ДУХА (СВИХ СВЕТИХ ИЛИ ГРЧКА ЦРКВА)
Трећа румска православна црква Свих Светих се помиње још крајем 18.
века, али је тада била изграђена од чамових дасака, “трошна и склона
паду”. Није познато где се тачно налазила, али свакако не на месту
данашње цркве у центру града. Наиме, 80-тих година XVIII века, велики
број православних трговаца је покуповао куће у центру вароши. Многи
од њих су били грчког или Цинцарског порекла – православне вере.
Поменута стара црква, као и две нове, су биле подалеко од њихових
домова, те је, како су се жалили митрополиту, зими било тешко доћи до
ње, а и за време службе су им домови остајали празни и често бивали
покрадени. Митрополит и Сремска жупанија су начелно дали дозволу за
градњу треће нове цркве у центру Руме, али су онда наступили
проблеми, иако је материјал за градњу скоро био обезбеђен. Најпре
Грчка црква
Аустро турски рат, па оближња куга, административне препреке... Затим
су стављене примедбе да ће црква бити преблизу католичкој и да је не дижу Срби, већ мали број
Грка трговаца. На то је уследила петиција 114 угледних Румљана, међу којима су и Атанасије
Стојковић, тада већ доктор физике, Јован Пантелић, сликар и други. Све је то знатно одложило
градњу треће православне цркве у Руми. Она је тек половином XIX века стављена под кров. Црква
је реновирана 1905. године, када је и освећена.Од тада се зове Сошествија Светог Духа. У њој се
налази иконостас, чији је нацрт урадио бечки архитекта Херман Боле,а осликао га је познати сликар
Урош Предић.

ХРАМ САБОРА СРПСКИХ СВЕТИТЕЉА
Земљиште за Храм освештано је 2004. године, темељи су урађени 2007.
године. Свештеници који су службовали до данас, пречасни јереј отац
Драгољуб Јанковић, за време његовог службовања у Руми, добијена је
локација, освештана земља и много тога учињено до јесени 2010.
године, када је по потреби службе прешао у Крчедин.

Храм Сабора Српских
Светитеља
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11.3 Локални центри за окупљање
11.3.1 Библиотеке
Историја књижарства и читалишта у Руми
Историја књижарства и читалишта у Руми започиње и тече паралелно са настанком и развојем занатства и
трговине у нашем граду. Експанзија ових привредних активности створила је потребу за развојем просветне и
образовне делатности, а све је то условило потребу за бржим протоком књиге као у то време јединог образовног и
информативног медија.
Са развојем занатства и стварањем еснафских удружења, али и са почетком других облика друштвеног
организовања и удруживања грађана кроз националне, верске и политичке организације, стварају се и прве
институционализоване читаонице, које су биле средиште окупљања грађана унутар еснафских и националних
удружења у Руми. Тако у другој половини 19. а нарочито почетком 20. века настају бројне еснафске и читаонице
националних удружења. Прва српска читаоница у Руми почела је са радом 1861. године. У Руми се у то време увелико
развија и штампарство. Штампају се многи часописи и новине, између осталих и први илустровани стручни
пчеларски часопис "Српски пчелар" од 1899. године, новине "Застава" и "Радикал" , штампају се и прве књиге.
Прва јавна народна библиотека чије су услуге биле доступне свим грађанима основана је тек после Другог светског
рата 1949. године. У прво време њу воде волонтери ентузијасти, махом просветни радници, који су били
најзаслужнији за њено оснивање, а потом оснивачка права и бригу о њеном организовању и пословању преузимају
органи општинске власти. Мења име од Народна читаоница и књижница у Библиотекa "Слободан Бајић-Паја".

Од свог оснивања Градска библиотека Атанасије Стојковић у Руми, као најстарија установа културе
у овој средини, радила је као самостална Установа, да би једно краће време постала саставни део
Културног центра. 1991. године Скупштина општине Рума поново је оснива као самосталну
Установу под називом Градска библиотека. 2011. године библиотека свом називу додаје и име
знаменитог српског научника и просветитеља Атанасија Стојковића и постаје Градска библиотека
Атанасије Стојковић.
За свој рад добила је многа значајна друштвена и професионална признања: Награда савета за
просвету и културу НР Србије (1954.), Повеља Културно-просветне заједнице Србије (1986) и
награда Доситеј Обрадовић подружнице библиотекара Срема (1988).
Градска библиотека Атанасије Стојковић данас по својој стручној и техничкој оспособљености
установа је која успешно негује традиционалне културне вредности и прати савремене трендове у
библиотечкој делатности. Од 2007. године пуноправна је чланица COBISS.SR, а од јула 2010. године
укључена је у стварно COBISS/OPAC окружење и све услуге корисницима пружа преко овог сервиса.
Градска библиотека је смештена у некадашњој кући Хенингових и простире се на површини од
560 м² и састоји се из четири одељења:
 Одељење за одрасле
 Одељење за децу
 Научно Одељење
 Завичајна збирка
Библиотека поседује две читаонице, по једну за децу и одрасле, са укупно 32 места и интернет
читаоницу са седам рачунара који су на располагању корисницима. Библиотека поседује
електронску базу података и опрему за дигитализацију, помоћу које је предвиђено да се
највредније књиге из завичајне збирке скенирају и дигитализују, како би постале доступне сваком
читаоцу у електронском облику. Градска библиотека располаже са преко 80.000 књига, од којих се
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највише налази на одељењу за одрасле. Веома вредан фонд се налази и на научном одељењу које
поседује око 15.000 књига. Један од најзначајнијих пројеката у наредне две године представља
уређење таванског простора, који би обезбедио додатних 300 м² за нове садржаје.
Почетак рада Градске библиотеке датира од 1861. године када је основана Прва српска читаоница.
Осим градске библиотеке, данас све школе поседују своје библиотеке са одређеним фондом
књига.
СТРУЧНА БИБЛИОТЕКА ЗАВИЧАЈНОГ МУЗЕЈА
Библиотека Завичајног музеја у Руми спада у специјализоване библиотеке и броји 3.700
библиотечких јединица. То су углавном стручне публикације из археологије, етнологије, историје
и историје уметности. Поред овог она поседује колекцију старе и ретке књиге, завичајну колекцију,
значајне енциклопедијске и библиографске јединице, монографије, каталоге изложби, збирки,
легата и водиче.

Завичајни музеј, Рума

Иако је затвореног типа, библиотека излази у сусрет студентима, научним и културним
радницима којима су потребне публикације из области које она покрива. Библиотеку води кустос
Снежана Јанковић.
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11.3.2 Паркови
Осим излетишта Борковац које је богатом шумом и шеталиштима, Рума поседује неколико
сређених паркова, који су првенствено опремљени најразличитијим садржајима за децу.

БРОДИЋ ПАРКИЋ (ВЕЛИКИ ПАРК)

На првом месту се издваја парк који од скора носи назив Паркић бродић. Овај простор је опремљен
модерним мобилијарима и прелепим бродићем који заузима централно место у делу
предвиђеном за игру деце. Парк се налази под 24-часовним надзором.
У најужој градској зони смештен је парк, који је такође осавремењен урбаним мобилијарима као
и wирелесс интернетом. У близини основних школа „Душан Јерковић“ и „Вељко Дугошевић“, као
и предшколске установе „Полетарац“, такође се налази парк у коме су смештени терени за
кошарку.

11.3.3 Културни центри
Културни центар Рума, основан је 1985. године као установа од стране Општине Рума, одлуком
Скупштине општине Рума, ради обављања делатности из области културе којом се обезбеђује
остваривање права грађана, односно задовољавање потреба грађана као и остваривање другог
Законом утврђеног интереса у области културе.
У савременом и модерном објекту који има просторне
могућности површине 3.600 м², смештени су следећи
технички ресурси:
- Велика дворана: капацитет 700 седишта + 50 места за
стајање, сцена површине 400 м² са двадесет цугова,
светлосним парком од 30 киловата, суфитима,
кружном сценом и рупом за оркестар;
- Мала дворана: капацитет 262 седишта
- Конференцијска дворана: капацитет 80 седишта
- Велики хол: капацитет 80 седишта и 300 места за
стајање
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Шанк хол: капацитет 150-200 места за стајање

У Културном центру тренутно је запослено 24 радника. Делатности које обавља Културни центар
су:
Извођачка уметност; Друге уметничке делатности у оквиру извођачке уметности; Уметничко
стваралаштво; Рад уметничких установа; Уметничко образовање; Организовање састанака и
сајмова; Изнајмљивање и лизинг осталих машина, опреме и материјалних добара; Остале стручне,
научне и техничке делатности; Делатност рекламних агенција; Изнајмљивање властитих или
изнајмљених некретнина и управљање њима; Производња кинематографских дела, аудиовизуелних производа и телевизијског програма; Дистрибуција кинематографских дела, аудиовизуелних дела и телевизијскох програма; Делатност приказивања кинематографских дела; Остала
издавачка делатност; Издавање књига; Услуге припремања и послуживања пића; Делатности
ресторана и покретних угоститељских објеката; Трговина на мало књигама у специјализованим
продавницама; Трговина на мало новинама и канцеларијским материјалаом у специјализованим
продавницама.
Посебно се истиче организација и реализација познатих фестивала: Фестивал музичких друштава
Војводине и Фестивал великих тамбурашких оркестара. Ови фестивали представљају сам врх
аматерског музичког стваралаштва.
Културни центар традиционално учествује у реализацији међународног позоришног фестивала
Трема фест у сарадњи са румским Градским позориштем. Установа Културни центар се финансира
из буџета СО Рума; буџета АП Војводине; буџета Републике Србије; прихода који се остваре
обављањем делатности; прихода који се остваре пружањем услуга другим корисницима и
продајом производа на тржишту; поклона, легата и донација и других прихода које оствари у
складу са Законом.
Списак културних установа у Руми:
1. КУЛТУРНИ ЦЕНТАР РУМА
2. ЗАВИЧАЈНИ МУЗЕЈ РУМА
3. ГРАДСКА БИБЛИОТЕКА
4. АНСАМБЛ НАРОДНИХ ИГАРА И ПЕСАМА “БРАНКО РАДИЧЕВИЋ”
5. ХРВАТСКО КУЛТУРНО ПРОСВЕТНО ДРУШТВО “МАТИЈА ГУБЕЦ”
6. РУМСКИ ТАМБУРАШКИ ОРКЕСТАР “ПЛАВИ ЧУПЕРАК”

11.3.4 Позоришта
Градско позориште је основано 1994. године са циљем да делује креативним акцијама у области
културе. Неговало је класичан приступ позоришту да би у сусрету са савременим тенденцијама, а
нарочито од оснивања Трема феста 1998. године, начинило заокрет и проширило своје деловање
на све области грађанских иницијатива.
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Окупља, у 6 секција, преко 100 чланова, сарађује и ради на едукацији својих уметничких
руководилаца, покренуло је неколико радионица, а у раду са циљним групама обрађује теме од
ширег значаја за локалну заједницу. Градско позориште Рума негује различите видове театарских
израза, ради на анимацији позитивних грађанских акција, планира оснивање волонтерског центра,
ради на умрежавању и партнерским регионалним пројектима.
Позориште окупља заинтересоване појединце и ауторе око пројеката и афирмише њихов рад.
Активно учествује у разним хуманитарним акцијама значајним за локалну средину и регион. У
склопу пројекта „Театар у служби едукације“ у борби против болести зависности и сиде, уз
радионицу врши и едукацију позоришном представом „ВИРУС“. Сваке године у марту Градско
позориште Рума организује, уз подршку Покрајинског секретаријата за културу, општине Рума и
Културног центра Рума, фестивал ауторских пројеката „ТРЕМА ФЕСТ“- театарску ревију европске
мултикултуралне акције.

11.3.5 Музеји

Завичајни Музеј Рума

Ризница историјског богатства народа који су живели и живе на овим просторима налази се у
Завичајном музеју у Руми. Музејски фонд чини више од 10.000 експоната у саставу археолошког,
етнолошког, историјског и ликовног оделења. Ту су и легат сликара Миливоја Николајевића и
спомен збирка др. Романа Соретића. Као регионални музеј, поред Руме, покрива и територије
општина Пећинци, Инђија и Стара Пазова.
Завичајни музеј Рума основан је 1962. године као завичајна музејска збирка. Деценију касније,
1972. године, мења назив у Музеј у Руми, да би 1979. године добио данашњи назив – Завичајни
музеј Рума.
Објекат Завичајног музеја у Руми је под заштитом државе, као непокретно културно добро од
великог значаја. Зграда данашњег музеја подигнута је 1772. године, средствима барона Марка
Пејачевића, као његова задужбина, а за потребе ниже гимназије. Зграда данас представља
јединствен пример „граничарске архитектуре“ у нашем граду, и као таква представља целину са
Римокатоличком црквом и жупним двором.
По својој основној оријентацији спада у категорију завичајних музејских установа комплексног
типа, која у свом саставу има археолошко, етнолошко, историјско, техничко и ликовно одељење. У
оквиру ових одељења налази се 10.500 предмета распоређених по различитим збиркама. У саставу
музеја налази се и стручна библиотека затвореног типа са фондом од око 4.000 јединица. Тренутно
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је у плану формирање Одељења документације. Музеј располаже са 500 м² изложбеног простора
у коме су смештене две сталне поставке:
- у приземљу се налазе археолошка, историјска и етнолошка поставка (до сада је урађен
само део историјске поставке у ходнику музеја)
- на спрату је смештена ликовна поставка која се састоји од два легата (сликара и
графичара
Миливоја Николајевића и сликара - акварелисте др Романа Соретића). У просторима ових легата
током године се одржавају уметничке и друге тематске изложбе.
Као једна од институција културе у граду, музеј је био домаћин културних манифестација које нису
везане за музејску делатност (модне ревије, концерти, песничке вечери ...). Захваљујући
многобројним изложбама и другим манифестацијама, музеј годишње посети више хиљада
посетилаца, чиме се у потпуности испуњава његова најважнија улога у нашој средини.
Поред штампања информативних каталога који прате сваку музејску изложбу, ова установа
сетоком последње деценије појављује и као издавач низа појединачних публикација
историографског карактера. Издавачи је и годишње музејске публикације „Зборник Завичајног
музеја“, која је почела да се штампа 1997. године.
Музеј је организатор ликовне колоније „Борковац“, која се одржава од 1968. године и представља
једну од најстаријих ликовних колонија у Србији.
Територијална надлежност музеја у домену проучавања, заштите и презентације покретних
културних добара обухвата општине Руму, Инђију, Стару Пазову и Пећинце.
Археолошко одељење Завичајног музеје Рума
Кустос: Слободан Велимировић
Археолошко одељење се састоји из инвентарисаних збирки:
 Праисторијска
 Античка
 Средњовековна
 Планови и карте
 Оружје
 Накит
Археолошко одељење располаже са више од хиљаду инвентарисаног материјала и више хиљада
студијског материјала. Мађу материјалом је највише керамике из праисторијског
периода.Студијски материјал је подељен на:
- Праисторијски
- Антички
- Средњовековни
- Поклоне и разне премете у поступку обраде.
Етнолошко одељење Завичајног музеје Рума
Кустос: Арсеновић Јелена
Етнолошко одељење се састоји из збирки:
 Покућство
 Пољопривреда

120

Oпштина Рума / Профил заједнице
 Текстил
 Занати
Етнолошко одељење је са активним радом почело 2003. године, кад је извршена обрада и
класификација постојећих предмета у музејском фонду и прикупљен одређен број нових
предмета. Етнолошко одељење тренутно располаже са око пет стотина предмета. Већи део
експоната из етнолошких збирки је дигитализован и пренет на компакт дискове. Одељење је до
сада оргонизовало две изложбе материјала из свог фонда (Стари занати, 1982. године и Ткање и
вез - некад и сад, 2005. године), и већи број етнолошких изложби у сарадњи са другим
институцијама.
Историјско одељење Завичајног музеја Рума
Кустоси: Ђорђе Бошковић
Историјско одељење се састоји из збирки:
 Плакати
 Периодика
 Фотографије
 Мапе и планови
 Документи
 Стара и ретка књига
 Оружје и опрема
 Разни предмети
 Студијска збирка
Одељење располаже са више хиљада инвентарисаних музеалија, од чега највише разних
докумената, фотографија, плаката, периодике… Велики део збирки Историјског одељења је
дигитализован и пренет на компакт дискове.У оквиру Одељења постоји и Студијска збирка, коју,
између осталог, чине:
 Заоставштина Богдана Рајаковца
 Архива Шаховског клуба
 Архива планинарског друштва “Борковац”
 Фотографије новијег датума са разних манифестација и других градских збивања
 Фотокопирана грађа (архивски документи, фотографије, периодика…)
 Плакати из периода 1960 – 1990.
 Разне трговачке и банкарске књиге
 Историјско одељење повремено организује изложбе материјала из својих збирки:
 Рума – први век (1996)
 Привредник
 Пилотска школа у Руми
Ликовно одељење Завичајног музеја Рума / Галерија Завичајног музеја Рума
Кустос: Драгомир Јанковић
Ликовно одељење се састоји из збирки:
 Спомен збирка Миливоја Николајевића
 Спомен збирка Романа др. Соретића
 Збирка Колоније “Борковац”
 Збирка Галерије Завичајног музеја Рума
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 Спомен збирка Бранислава Макеша
 Спомен збирка Милана Лајешића
 Спомен збирка Федора Феђе Соретића
Одељење садржи преко 700 инвентарисаних експоната од којих је већина унета у Централни
регистар.У просторима Спомен збирки Николајевић и Соретић, које функционишу као галеријски
простор, одржава се просечно десет до петнаест изложби годишње.Одељење је организатор и
више редовних ликовних манифестација:
- Ликовна колонија Борковац
- Лимпа
- Селекција Савремене Српске Скулптуре

11.4 Активности у култури (културне манифестације, прославе, фестивали,
параде, концерти)
У Руми се велика пажња посвећује и култури о чему брину културни посленици окупљени у
Културном центру, Завичајном музеју и Градској библиотеци.
Једна од најзначајнијих установа културе свакако је Културни центар, који располаже са великом
(позоришном и филмском) двораном капацитета 700 места и малом двораном, капацитета 262
места, конференцијском салом, диско клубом, великим холом и другим садржајима.
Своје место под окриљем Културног центра нашли су и аматерска културно
уметничка друштва: Градски мешовити хор “Бранимир Марковић”, Градско позориште Рума,
Градски тамбурашки оркестар “Бранко Радичевић”, Ансамбл народних игара и песама “Бранко
Радичевић”, Вокално инструментални етно ансамбл “Врело” и др.
Културни центар Рума успешно организује аматерске музичке, позоришне фестивале и друге
манифестације. Најзначајнија манифестација је свакако она у задњој недељи марта месеца - Трема
фест, театерска ревија европске мултикултуралне акције, која се традиционално одржава већ
девет година у организацији Градског позоришта, фестивал музичких друштава Војводине,
фестивал тембурашких оркестара Србије.
Завичајни музеј Рума је организатор ликовне колоније Борковац једне од најстаријих
манифестација те врсте у нашој земљи.
Тренутно једини културни производ који је пробио баријере политичке ситуације и лошег имиџа
града је свакако етно-група ВРЕЛО.
ФЕСТИВАЛ МУЗИЧКИХ ДРУШТАВА ВОЈВОДИНЕ (ФМДВ)
Фестивал музичких друштава Војводине, као највећа манифестација аматерског музичког
стваралаштва у Војводини, утемељен је 1964. године. Оснивачи фестивала су Савез музичких
друштава Војводине и Културно просветна заједница општине Рума. Фестивал финансирају
Покрајински секретаријат за културу и Општина Рума. Организатори ФМДВ су Општина Рума, Завод
за културу Војводине и Културни центар Рума. 45. ФМДВ организован је и реализован у јуну месецу
2008. године у Културном центру у Руми. Фестивал је дуги низ година имао устаљену шему по којој
је трајао 4 дана и имао четири различите концертне вечери.
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Прво фестивалски вече било је резервисано за велике тамбурашке оркестре. Друго фестивалско
вече наступили су најбољи оркестри озбиљне музике (камерни, дувачки, оркестри хармоника,
гитара...). Треће вече било је намењено најбољим хоровима, а последње вече фестивала
наступали су најбољи фолклорни ансамбли. Фестивал је по правилу најављивао један од дувачких
оркестара, а отварали су га општински, покрајински и републички функционери, представници
покрајинског секретаријата за културу, Министарства културе Републике Србије и познати
културни радници. Кроз четрдесетак општинских и десетак зонских смотри на којима је
учествовало око 70.000 аматера, сваке године селектовани су најбољи ансамбли за ФМДВ који
представља све богатство и разноврсност музичког стваралаштва Војводине. За четири
фестивалске вечери у Руму је по правилу долазило од 1.500 до 2.000 чланова различитих музичких
друштава. Када је Рума постала претесна за аматере, 1976. године је одлучено да се он растерети.
Тада је фестивал фолклорних традиција пресељен у Вршац, а Фестивал омладинских хорова у
Зрењанин. Због познатих дешавања и велике финансијске кризе, од 1996. године ФМДВ добија
бијенални карактер. Сваке друге године у првој недељи јуна месеца наступају најбољи ансамбли
народних песама и игара и најбољи хорови и оркестри сериозне музике. Смањен је и број
фестивалских дана и број учесника, али значај ФМДВ-а, као врхунске манифестације музичког
аматеризма Војводине, остао је и даље присутан, чекајући боље дане у нади да је најгоре време
прошло.
ФЕСТИВАЛ ТАМБУРАШКИХ ОРКЕСТАРА СРБИЈЕ (ФТОС)
Од 1989. године вече великих тамбурашких оркестара Фестивала музичких друштава Војводине
прераста у Фестивал тамбурашких оркестара Србије и те године се одржава први ФТОС.
Закључно са 2008. годином, укупно је организовано и реализовано 19 Фестивала најбољих
тамбурашких оркестара у Републици Србији. ФТОС се одржава у другој половини маја месеца сваке
године, у две фестивалске вечери, у великој дворани Културног центра са укупно 10 до 12 великих
тамбурашких оркестара. ФТОС финансирају: Општина Рума, Министарство културе Републике
Србије и Покрајински секретаријат за образовање и културу. Оснивачи Фестивала су: Савез
музичких друштава Војводине, Културно просветна заједница општине Рума и Културни центар
Рума. Организатори ФТОС-а су Савез аматера Србије и Културни центар Рума, а теничка
реализација Фестивала поверена је Културном центру Рума.
РУМСКО КУЛТУРНО ЛЕТО
Културно лето је манифестација коју сваке године под покровитељством Општине Рума и
Одељења друштвених делатности организују и реализују професионалне институције културеКултурни центар, Градска библиотека и Завичајни музеј. У оквиру културног лета, у зависности од
одобрених финансијских средстава од 20. јуна до 31. августа реализује се читав низ различитих
програма. Установа Културни центар један је од организатора и реализатора поменуте
манифестације у оквиру које реализује: позоришни, филмски, музички и ликовни програм.

11.5 Омладина
Последњи попис из 2011. године евидентирао је број од 10.047 младих од 15 до 30 година који
живе на територији општине Рума. Један од основних проблема малих средина у Србији, па тако и
општине Рума, јесте одлив мозгова, односно мигрирање младих ка већем градовима са жељом да
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путем даљег стручног усавршавања створе могућности да се професионално остваре кроз жељени
посао, који нису у могућности да добију у општини Рума.
Велики корак напред је само препознавање значаја укључивања младих у живот локалне
заједнице, а општина Рума је свакако тај корак већ направила формирањем Канцеларије за младе
и доношењем стратешких докумената у тој области. У следећем периоду акценат се ставља на
едукације младих и помоћ у покретање сопствених бизниса, мотивацију за активно тражење
могућности за запошљавање – тражењем, аплицирањем и реализацијом одређених пројектата из
области омладинског активизма, затим креирање одговарајућег културно-уметничког садржаја за
квалитетно коришћење слободног времена, као и уступање одређених просторија за раличите
едукације, семинаре, окупљања младих ради размене идеја – уопштено за подстицање
омладинског активизма.

11.6 Цивилни сектор
Општина Рума има велики број удружења који делују у оквиру кључних области развоја заједнице
и на тај начин учествују у унапређењу услова живота у локалној средини. Активни и мотивисани
представници удружења, изражен степен волонтеризма, реализовани пројекти који су се показали
као одрживи утицали су да се поједина удружења истакну као водећа.
Активна удружења спремна су да се уједине и сарађују међусобно како би била препозната као
значајни актери развоја на локалном нивоу. Препознати носиоци развоја цивилног сектора на
територији општине Рума су следећи: Удружење пензионера, Удружење Пуж – Путинци,
Удружење грађана за препород Руме, Vorky team, Омладински савет Рума … и други.

11.6 Забава и услуге
11.6.1 Ресторани
РЕСТОРАН ВУЛИН
Ресторан Вулин налази се у Руми, у улици Владимира Назора 86д. Део је фирме „Вулин комерц“,
која се налази у власништву Драгана Вулина. Састоји се од две повезане сале, од којих једна
располаже са 80 места, док је капацитет друге сале до 200 места. Ово је ресторан првенствено
традиционалне кухиње али се припремају и многобројни интернационални специјалитети.
У склопу овог ресторана налази се и мотелски део са четири апартмана: једним луксузним
опремљеним ђакузијем, једним апартманом са два сингл кревета и два апартмана са француским
лежајевима. На спрату се налази шест двокреветних соба. Сви апартмани и собе су климатизовани,
имају мини бар, кабловску ТВ и комплетну хотелску козметику.
РЕСТОРАН БОРКОВАЦ
Ресторан Борковац налази се у улици Орловићева бб и влас ништво је Душана Драгишића.
Ресторан се састоји од затвореног дела површине 150 м² и баште величине 200 м². Укупан
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капацитет сале и баште је 250 људи. Ово је ресторан традиционалне кухиње који се налази у
прелепом амбијенту борове шуме, у познатом румском излетишту Борковац.
Захваљујући нашем љубазном и професионалном особљу ресторан хотела БОРКОВАЦ представља
идеално место за организацију банкета, венчања, семинара и разних других прослава.
Ресторан поседује и десет соба које су углавном двокреветне, са укупним смештајним
капацитетима за 24 особе. Собе су климатизоване, а гостима је на располагању и бежични
интернет.
РЕСТОРАН КОНОБА
Ресторан Коноба се налази у Сремској улици бр. 58 и у власништву је Кљајић Лазара. Ово је на
првом месту рибљи ресторан у коме се могу поручити и речне и морске врсте риба али и
специјалитети као што су пужеви и жабљи краци. Осим овога могу се поручити и традиционална
јела наше кухиње. Ресторан се састоји од баште капацитета 80 места и сале која може да прими 70
људи.
РЕСТОРАН ТРН
Ресторан Трн се налази у Пинкијевој улици бр. 3. Ово је ресторан традиционалне сремске кухиње
у којој су специјалитети куће коленица, кавурма и шкембићи. Капацитет ресторана је 40 седећих
места и налази се у власништву Драгана Видаковића.

11.6.2 Биоскопи
У општини Рума постоји свега један биоскоп са 262 седећих места.
Табела 78. Број биоскопа, биоскопских седишта, пројекција и посетилаца, 2011.
Општина Рума
Број биоскопа

Сремска област

Србија

1

4

124

Број седишта у биоскопима

262

1.225

50.853

Број пројекција (биоскопских представа)

387

803

75.524

8.297

19.409

2.376.329

8

10

1

200

183

285

16

6

35

Број посетилаца
Искоришћеност биоскопских сала (%)
Просечна цена карте
Број посетилаца биоскопа на 100 становника

Извор: Републички завод за статистику, Републике Србије

11.6.3 Шопинг зоне и малопродајни центри
Шопинг зона се налази у најужем градском језгру. Највећи тржни центар је зграда која носи назив
„Атријум“. У овом тржном центру налази се велики број локала са најразноврснијом понудом:
бутици, продавнице обуће, фризерски салони, туристичке агенције, пројектни бирои, лекарске
ординације и др. У Руми постоји и тржни центар Кастаниа у коме се налазе осим горе поменутих
садржаја и неколико кафића.
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12. Стратешки документи у релацији са локалним
економским развојем
У децембру 2014. општина Рума је урадила ревизију Стратешког план одрживог развоја за период
2010-2020 године. Овај документ представља смер развоја општине и са визијом општине Рума
дефинише каква она треба да буде 2020.године. Стратешки план одрживог развоја општине Рума
омогућава грађанима ове општине да сами планирају будућност своје заједнице и да учествују у
реализацији пројекта.
Стратешко планирање будућег развоја је веома битан чинилац јер показује одговорност локалне
власти према грађанима и захтева одговорно понашање сваког појединца. Да би се ефикасно
решавали нагомилани проблеми неопходна је јасна визија развоја заједнице. Она треба да
послужи као смерница за будућност.
Ефикасност развоја локалне заједнице подразумева процес планирања, који ће објединити
активности грађана, локалне власти, привредних и других релевантних субјеката и усмерити их ка
реализацији постављених циљева бржег развоја општине. Приликом израде овог документа
Комисија за стратешко планирање општине Рума је имала у виду она документа која су по
садржини стратешка и односе се глобалну развојну политику Републике Србије односно
Аутономне Покрајине Војводине.
Желимо да Рума буде лепше место за живот. Зато смо решили да остваримо да сви грађани
имају квалитетнији живот.

ВИЗИЈА ОПШТИНЕ РУМА 2020.
Рума је регионални центар Срема, равномерно развијена општина која омогућава својим
грађанима висок квалитет живота.
• Квалитетна социјална и здравствена заштита, услови за образовање које је у функцији додатног
унапређења положаја грађана, адекватни културни и туристичи садржаји и висок ниво
безбедности, проистичу из стабилне привреде и организоване и модернизоване локалне
самоуправе за пружање услуга грађанима.
• Наша општина је комунало 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.
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КЉУЧНЕ ОБЛАСТИ РАЗВОЈА
У току децембра 2014. године, након више од 10 састанака и учешћа више од 100 људи у изради
Стретшког плана одрживог развоја, разматрајући све наведене претпоставке и усмерења,
утврђене су, између осталог, кључне области које треба да реше главна питања развоја:
1. Економија
2. Заштита животне средине
3. Друштвене делатноси
4. Локална самоуправа
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УВОД

Стратешко планирање јесте један од инструмената који стоје на располагању локалној самоуправи у
вршењу њене основне улоге, а то је обезбеђивање развоја и константно унапређивање привредног и
институционалног амбијента за привлачење инвестиција и јачање локалне економије, развијање
партнерских односа са приватним сектором, и повезивања са другим градовима и општинама ради
реализације заједничких циљева и јачања фискалног капацитета.
Без стратешког планирања данас је тешко замислити ефикасан и успешан развој локалних заједница
јер је оно заправо инструмент за обликовање будућности који помаже да се одреде приоритети
циљеви, мере, средства и начини за достизање циљева.
Скупштина општине Рума је 2009. године усвојила „Стратешки план одрживог развоја општине Рума
2010 – 2020”. Услед промењених социо-економских околности и након 5 година имплементације
Стратегије и спровођења пројеката, општинско руководство и стручне службе општине, одлучили су
да приступре ревизији Стратегије како би се постојећи циљеви, програми и пројекти прилагодили
новонасталим околностима.
Ревизију Стратешког плана одрживог развоја општине Рума 2010 – 2020, финансијски је подржао
Покрајински секретаријат за локалну самоуправу и међуопштинску сарадњу АП Војводине, a након
спроведене јавне набавке, закључен је уговор са компанијом Development Consulting Group (DCG) из
Београда, која је ангажована како би припремила и водила селокупан процес ревизије Стратегије.
На основу усвојене методологије послови координације ревизије Стратегије плана поверени су
стручним радним групама које су чинили: представници општинске управе, стручна лица градских
јавних предузећа и установа, стручна лица републичких јавних предузећа и установа, представници
образових институција и цивилног сектора, представници привредника и пољопривредника и других
стручњака.
Основни задатак радних група био је да ураде анализу постојећих ресурса, дају препоруке за будући
развој општине у оквиру свог делокруга рада, дефинишу циљеве, програме и да предложе пројекте и
мере за унапређење развоја општине Рума.
Иако је процес планирања и израде Стратешког плана инициран од стране локалне самоуправе,
његово спровођење је засновано на принципу ''одоздо на горе'' који подразумева дефинисање
приоритета кроз консултативне процесе свих нивоа власти и свих сектора друштва. У складу са
приоритетним областима дефинисаним пројектним задатком, формиране су 4 радне групе у
следећим областима: економија, друштвене делатности, заштита животне средине и локална
самоуправа. У складу са пројектним задатком и на основу израђене социо-економске анализе
(профил заједнице), урађена је SWOT анализа на основу које су дефинисани конкретни секторски
циљеви, подциљеви, програми и пројекти за њихово спровођење.
Стратешко планирање је континуирани процес утврђивања циљева локалне заједнице и начина
њиховог постизања који је партиципативан и који се остварује кроз партнерство свих заинтересованих
страна. На овај начин постиже се и власништво над процесом и над документом који је резултат
процеса, али и консензус и подела одговорности за постављане циљеве и избор начина за њихово
постизање. Тиме што јасно дефинише приоритете и правце развоја, даје се јасан оквир за будуће
инфраструктурне инвестиције и стварају се претпоставке да развој буде вођен реалним потребама
заједнице, а не потребама донатора.
Партнерство и партиципација подразумевају заједнички рад на стратегији којим се гарантује
ангажовање већих ресурса, веће знање и повећава се поверење у процес у коме добровољно
учествују и сарађују сви релевантни актери чиме се обезбеђује транспарентност рада органа локалне
самоуправе.
Усвајање Стратешког плана од стране Скупштине општине представља знак донаторима и
инвеститорима да постоји социјални консензус око тога шта су развојни приоритети на локалном
нивоу. Овако креиран план јача преговарачку позицију града и помаже инвеститорима и донаторима
да своје планове и агенде прилагоде дефинисаним и буџетираним потребама општине, а не да
пројекти и планови буду вођени искључиво понудом донатора.
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Лоше макроекономско окружење, као и смањен интерес инвеститора за улагање у Републику Србију,
довело је до заоштравања конкуренције између локалних самоуправа за привлачење инвеститора,
јер је логично да ће инвеститори бирати првенствено градове и општине са јасним циљевима,
стабилним институцијама, конкурентном радном снагом, нижим локалним таксама, и сл. Постојање
Стратешког плана први је корак у јачању конкурентске позиције општине.
Зашто стратешко планирање развоја?
Закон о локалној самоуправи каже да „Јединице локалне самоуправе сарађују и удружују се ради
остваривања заједничких циљева, планова и програма развоја... „ (Члан 13), да „Општина, преко
својих органа, у складу с Уставом и законом: 1) доноси програме развоја; ... 9) доноси програме и
спроводи пројекте локалног економског развоја и стара се о унапређењу општег оквира за
привређивање у јединици локалне самоуправе; (Члан 20), и да „Скупштина општине, у складу са
законом: 4) доноси програм развоја општине и појединих делатности; (Члан 32).
Поред тога што је то законска обавеза, важан разлог за припрему и доношење стратешког плана је
потреба да се у циљу унапређења локалног економског развоја обезбеди синхронизована и
координисана планска активност на различитим нивоима града. На тај начин се обезбеђују услови да
се приоритетни развојни пројекти потпуно припреме (израдом потребне документације,
усаглашавњем планских докумената, решавањем имовинско правних односа) чиме се стичу услови да
се обезбеде додатна финансијска средства за њихову реализацију. Такође, веома важна је и
чињеница да је повлачење средстава из већине фондова и програма није могуће уколико не постоји
усвојен документ у коме се дефинишу циљеви и приоритети локалне заједнице за које се траже
средства.
У том смислу, главни циљ стратешког планирања јесте доношење плана којим се подржава визија и
вредност заједнице. Такође, циљ је остварити чврсто партнерство на локалном нивоу кроз заједничко
дефинисање, процену и активирање развојних шанси и циљева путем заједничких акција и пројеката.
Како бављење развојем захтева знање и компетенције, циљ овог процеса јесте да јача капацитете
локалних људских ресурса кроз сталне едукације и обуке. Оптимална расподела буџетских средстава
треба да буде заснована на приоритетима развоја општине, те стога циљ стратешког планирања јесте
да иницира и да уведе праксу вишегодишње планирање локалног буџета, у циљу правовременог
издвајања буџетских средстава за реализацију градских приоритета. Законом о буџетском систему
предвиђа се да се у процесу израде буџета врши вишегодишња расподела ресурса, како би се
обезбедило оптимално функционисање локалне самоуправе. Оваквим планирањем, које повезује
планске циљеве и активности са средствима потребним за њихову реализацију, утврђују се основни
развојни правци града и помаже у оптималној алокацији ограничених средстава.
Стратешки, законски и институционални оквир за планирање локалног развоја
Од 2005. године до данас Влада Републике Србије донела је више стратешких докумената у којима су
наведени национални циљеви, приоритети и мере и који представљају оквир за разматрање и
планирање и локалног развоја.
Стратешки план одрживог развоја општине Рума је усаглашена са следећим националним стратешким
документима:










Стратегија за смањење сиромаштва у Србији
Стратегија придруживања Србије ЕУ
Национална стратегија запошљавања
Стратегија развоја привреде
Национални програм заштите животне средине
Стратегија развоја малих и средњих предузећа Србије
Национална стратегија управљања отпадом
Стратегија реформе државне управе
Стретегија регионалног развоја

Основни закон којим се одређује оквир локалне самоуправе јесте Закон о локалној самоуправи.
Поред овог закона, закони од значаја за рад локалне самоуправе су и Закон о финансирању локалне
самоуправе, Закон о буџетском систему, Закон о планирању и изградњи, Закон о регионалном
развоју, Закон о територијалној организацији Републике Србије, Закон о локалним изборима, Закон о
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јавној својини и сл. Ови закони су највећим делом у складу са европским законодавством, и њима су
проширене ингеренције општинама и градовима чиме је знатно појачана финансијска база,
неопходна за подстицање локалног економског развоја и привлачење капитала, инвестиција и нових
пројеката.
Надлежности градова и општина
Приликом планирања локалног развоја, морају се узети у обзир надлежности које су додељене
локалној самоуправи. Оне немају могућности да утичу на макроекономско окружење, али имају
инструменте да делују у следећим областима:
-

Креирање локалног развоја и унапређење оквира за привређивање,
Политика јавних финансија ,
Просторно и урбанистичко планирање и земљишна политика,
Инфраструктурно опремање локација за инвестирање,
Комунална политика,
Оснивање установа и организација и
Људски ресурси.

Дакле, најважније надлежности локалне самоуправе обухватују планирање развоја, урбанистичко
планирање, комуналне делатности (водоснабдевање, даљински системи за грејање, градски и
приградски превоз путника, одржавање чистоће и депонија, уређивање и одржавање јавних простора
и др.), уређивање и коришћење грађевинског и пољопривредног земљишта, располагање пословним
простором, развој и унапређење туризма, занатства, угоститељства и трговине, изградња и
одржавање локалних путева, заштита животне средине, просвета, култура, здравствена и социјална
заштита, дечја заштита, спорт и физичка култура, заштита права националних мањина и заштита од
елементарних непогода.
За планирање локалног развоја најзначајније су надлежности које градови и општине имају у погледу
просторног и урбанистичког планирања, уређивања грађевинског и пољопривредног земљишта,
уређивања обављања комуналних делатности, управљања пословним простором, доношење

програма и акционих планова унапређења стања животне средине, као и надлежности у
вези са локалном инфраструктуром. Посебно су важне надлежности у вези са унапређењем
пословног амбијента и стварањем услова за развој сектора малих и средњих предузећа.
Јавне финансије су моћан, али сложен инструмент политике развоја. Оно што је најтипичније
за ову политику јесте чињеница да повећање прихода власти значи да више средстава мора
бити узето од грађана и привреде. Доношење одлуке о томе колико и од кога узети и на шта
потрошити а да то има оптималан ефекат по друштво је највећи изазов у сфери јавних
финансија. Управљање финансијама треба да подразумева консултације са онима на које
ова политика има најдиректнији утицај (привреда и буџетски корисници). Значајну улогу и у
спровођењу ове политике има и стратешки план развоја града.
Што се тиче просторног планирања, грађевинског земљишта и комуналне политике, постоје
и ту велика оптерећења и ограничења, која треба имати у виду приликом планирања. Главно
ограничење је то што градови и општине до пре неколико година нису били власници
имовине коју користе што је представљало велико ограничење за добро управљање
имовином и умањује правну сигурност свих учесника у овом процесу и умањује вредност
коју локална самоуправа може да добије за велики део имовине којом располаже. Општина
Рума је покренула процес успостављања базе података општинске имовине, али је
чињеница да још увек нема стратешког плана располагања тим земљиштем, нема
обједињеног управљања грађевинским земљиштем, и сл. Вредност грађевинског земљишта
поред површине и локације и степена опремљености одређује и постојање просторних и
урбанистичких планова, садржина планских аката, локални приходи у вези са грађевинским
земљиштем и ефикасност управе.
Стратешки план одрживог развоја општине Рума
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Рад на ревизији Стратешког плана одрживог развоја општине Рума 2010 – 2020 отпочео је јула месеца
2014. године. У периоду од јула до децембра 2014. године усвојен је пројектни задатак, дефинисане
су приоритетне области, формиране су радне групе, након чега је одржана серија састанака радних
група.

ШЕМА ПРОЦЕСА РЕВИЗИЈЕ СТРАТЕГИЈЕ ОДРЖИВОГ РАЗВОЈА ОПШТИНЕ РУМА

Радне групе

АКТЕРИ:
- спољни експерти
- јавна, јавно
комунална предузећа и
установе
- здравствене,
образовне и установе
културе
- стручне службе
општинске управе
- привредници и
пољопривредници
- представници
цивилног сектора

ПРОФИЛ ЗАЈЕДНИЦЕ
SWOT АНАЛИЗА
KЉУЧНА ПИТАЊА

ВИЗИЈА И ЦИЉЕВИ
МЕРЕ ЗА ПОСТИЗАЊЕ
ЦИЉЕВА - ПРОЈЕКТИ
ПРАЋЕЊЕ
ПРОЦЕЊИВАЊЕ

АКЦИОНИ ПЛАН
ЈАВНА РАСПРАВА
УСВАЈАЊЕ СТРАТЕГИЈЕ
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ОБЛАСТИ:
- економски развој
- заштита животне
средине
- друштвени развој
- развој локалне
самоуправе
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СТРУКТУРА СТРАТЕШКОГ ПЛАНА ОДРЖИВОГ РАЗВОЈА ОПШТИНЕ РУМА

I Аналитички део

Профил општине Рума
– социо економска
анализа

II Стратешки део

SWOT анализа

Кључна питања
Општи и посебни
циљеви

III Оперативни део

Акциони план за период
2014 - 2016

Програми
Пројекти

Праћење и оцена спровођења Стратешког плана одрживог развоја општине Рума
Фазе праћења и оцене спровођења су фазе које се најчешће запостављају. Међутим, ово
занемаривање је неоправдано с обзиром да је стратегија „живи“ документ који може и који треба да
се мења у складу са потребама заједнице и спољашњим утицајима. Она захтева стално допуњавање
новим релевантним информацијама.
Поступци којима се преиспитује стратегија (мониторинг и евалуација), уколико су добро реализоване
доприносе квантификовању исхода, анализи поступака, осмишљавању корака за унапређење и
усклађивање стратегије.
Кроз ове фазе стиче се увид у ток спровођења Стратегије, омогућава се уочавање евентуалних
грешака и предузимања корака за њихово ублажавање или елиминисање.
Послови (успешног) надзора и вредновања подразумевају:
- формирање Тима за праћење спровођења Стратегије, а чланови тима могу да буду представници
општинске управе, јавних предузећа и установа са председнком општине на челу, као и сви они
појединци који би, пре свега својим стручним мишљењем и квалификацијама били меродавни у
вршењу валидације онога што је заиста реализовано на терену. Дакле, општина треба да предложи
чланове Тима кога би поред горе наведених лица, требало да чине и представник Скупштине
општине, представници НВО сектора и представници стручних институција. Од тимског рада зависи да
ли ће Стратегија остати мртво слово на папиру или конкретан документ који покреће конкретне
акције.
- преиспитивање развојних циљева и ефеката - ово подразумева трагање за одговорима на следећа
питања:









да ли су подаци у аналитичком делу Стратегије још увек актуелни, да ли се нешто у
међувремено променило
да ли су елементи у SWОТ анализи још увек валидни?
да ли су неке идентификоване претње отклоњене или су се појавиле нове?
да ли су се отвориле неке нове могућности?
да ли су и у којој мери реализовани пројекти из Акционог плана?
да ли су циљеви одрживи и да ли их треба мењати?
да ли су неки циљеви реализовани и могу ли се генерисати нови?
да ли функционише оперативна структура за спровођење пројеката?

- успостављање система извештавања – који бележи рад свих појединаца и институција задужених за
спровођење Стратегије. Такав систем извештавања даје могућност да све одговорне стране представе
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колико су успеле да остваре циљеве и задатке који су утврђени овим документом. Извештаји о раду
на спровођењу Стратегије морају у себи садржати квантитативне и квалитативне податке.
- процењивање резултата који обухвата поређење тренутних резултата са задацима утврђеним
Стратегијом и Акционим планом. Процена се треба вршити повремено и обавезно на крају рока
важења Стратегије.
- презентовање резултата локалној заједници – Тим за праћење спровођења Стратегије треба да
обавештава надлежне органе локалне самоуправе, а и ширу заједницу о напретку ка остварењу
циљева и задатака Стратегије и Акционог плана. Припадници заједнице треба да буду обавештени о
статусу средине и акцијама које појединац може предузети да би помогао да се остваре развојни
задаци заједнице. То захтева осмишљавање озбиљног програма који ће надлежнима и заједници
давати редовне информације.
Код саопштавања сазнања из процене резултата треба користити различите технике као што су
конференције за штампу, извештаји, гостовања на медијима, панои, флајери, итд.
Надзор и вредновање треба вршити у редовним интервалима, на сваких 6 месеци. Како код нас не
постоји пракса вишегодишњег буџетског планирања, обавезно их треба вршти приликом креирања
буџета за наредну годину и приликом утврђивања ребаланса, као и код аплицирања за донаторска и
кредитна средства.
У циљу успешнијег информисања, мотивације и укључивања великог броја грађана у активности на
пословима развоја, потребно је направити план промотивних активности и на интернет страници
општине перманентно оглашавати све послове који су реализовани, који су у току и који се тек
планирају. На тај начин обезбеђује се медијска подршка, а информације су доступне свим
заинтересованим лицима.
Израда софтвера који би садржао све информације из стратегије, све пројекте из Акционог плана,
омогућио би праћење спровођења стратегије и олакшао извештавање о стању појединих пројеката.
Израда оваквог софтвера, треба да буде један од приоритетних задатака општине, јер је његова
примена значајна подршка успешној реализацији и спровођењу свих планираних активности.

ВИЗИЈА ОПШТИНЕ РУМА ДО 2020
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, адекватни културни и туристички садржаји и висок
ниво безбедности, проистичу из стабилне привреде и организоване и модернизоване
локалне самоуправе за пружање услуга грађанима.



Наша општина је комунало 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.

Профил заједнице послужио је као основа за постављање четири стратешка приоритета на основу
којих су дефинисани циљеви, из којих су генерисани предлози програма и пројеката и дефинисан
акциони план.
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СТРАТЕШКИ ЦИЉ 1: ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ
Општина Рума поседује добар геостратешки положај, налази се недалеко од Фрушке Горе у средишту
Срема, између две реке, Саве и Дунава. Граничи се са општинама Сремска Митровица, Шабац, Ириг,
Инђија, Стара Пазова и Пећинци. Општина Рума се простире на површини од 582 kм² на којој према
попису из 2001. године живи 54.339 становника. Постоји неколико чинилаца који Руму позиционирају
на веома високо место на мапи Србије када говоримо о потенцијалима за стране и домаће
инвестиције. На првом месту ту је близина великих центара Београда и Новог Сада. Аеродром
"Никола Тесла" налази се на само 35 км од града Руме, док се аутопут Е-70 и железничка пруга
(Коридор 10) налазе на периферији града. Коридор 10 повезује Руму са Хрватском, Словенијом и
целом западном Европом са једне стране и са Македонијом, Бугарском, Грчком и даље на исток са
друге стране. Осим аутопута Е-70 кроз општину Рума пролази и траса државног пута првог реда М-21,
Нови Сад - Шабац. Иако је конкурентна због доброг положаја и радне снаге, Рума није остварила
инвестиције у планираном обиму и незапосленост је изнад просека у Србији (38.05%). Први кораци у
смеру привлачења инвестиција, али пре свега могућности проширења постојеће привреде су
учињени дефинисањем седам (7) слободних локација / радних зона предвиђених за изградњу
привредних објеката различите намене, које су делимично инфраструктурно и комунално опремљене
– источна радна зона, јужна индустријска зона, југозападна индустријска зона, западна радна зона,
индустријска зона ,,Румска петљa”, Југ 2 и Југ 3.
Међутим треба нагласити да је неуспешна приватизација, промене у власничким моделима,
смањење пољопривредне производње и реструктурирање које је у току, проузроковало губитак
радних места на целој територији општине Рума.
Кад говоримо о привредним активностима, ваља споменути да привреду Руме данас чине чине мала
и средња предузећа, док је окосница будућег развоја привреде подстицање развоја малих, тј.
породичних фирми. Подстицање развоја породичних фирми које би се бавиле финалном обрадом
пољопривредних производа, као и њихово удруживање и брендирање производа са територије
Општине представља кључ развоја сектора малих предузећа и смањења незапослености у општини. У
ту сврху неопходно је пласирање информација потенцијалним предузетницима и спровођење
едукација заинтересованих домаћинстава о могућностима и изворима финансирања, пласману робе,
идентификацији тржишта, итд. Општинска управа кроз Канцеларију за локални еконосмки развој
представља кључног партнера у реализацији и развоју овог вида предузетништва.
Иако развој предузетништва и МСП и њихов успех зависе пре свега од расположивости спољних
финансијских ресурса и подстицајних средстава, локална самоуправа може да допринесе њиховом
развоју оснивањем локалног буџетског фонда за развој МСП сектора. Осим тога за трајни развој њима
је потребан и приступ информацијама, интензивна сарадња са локалном самоуправом, мање
бирократије, јавно-приватна партнерства, инвестиције у нове технологије и приступ новим
тржиштима.
У циљу решавања проблема предузетника и привредника и усмеравања развоја привреде у Општини
у одговарајућем правцу треба основати и Привредни савет као саветодавно тело председника
Општине са задатком праћења реализације спровођења пројеката, учешћа привредника у доношењу
локалних одлука и изради заједничке стратегије развоја привреде.
Привредне активности у руралним подручјима општине су традиционално везане искључиво за
пољопривреду, захваљујући традицији и климатским условима. Општина Рума захваљујући свом
географском положају може да се похвали великим површинама које представљају обрадиво
пољопривредно земљиште највишег квалитета (74 % пољопривредног земљишта). Оно што је веома
важно је чињеница да су на овом подручју заступљене све врсте пољопривредне производње. Рума
поседује неколико термалних извора који осим што би могли да се искористе за промовисање Руме
као бањског туристичког и здравственог центра, такође имају потенцијал за загревање пластеника и
производњу здраве хране. Важно је истаћи да Рума поседује неке индустријске капацитете за прераду
воћа и поврћа, као и кланице, силосе и сушаре. Основни циљ развоја пољопривреде у општини Рума
је да постане економична, конкурентна и савремено организована. То на првом месту значи:
унапређење постојећих потенцијала за пољопривредну производњу, тржишну оријентисаност уз већу
конкурентност и савремене методе рада, усвајање нових производа, маркетинг и промоција.
Имајући увиду да се Србија стратешки определила за прикључење ЕУ, те да своју велику шансу види у
производњи и извозу пољопривредних производа и здраве хране, едукација пољопривредника и
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стварање услова за добијање потребних сертификата (ISO, HACCP, ЕUROGAP) у области пољопривреде
мора бити стратешки приоритет.
Поред нових инвестиција, развоја постојећих МСП, отварања нових мали породичних фирми и развоја
пољопривреде, развој туризма је још једна могућност развоја општине Рума. Кад говоримо о развоју
туризма, посебно треба истаћи: повољан географски положај општине Рума, тј. секундарно
туристичко подручје два највећа туристичкка центра у Србији (Београд и Нови Сад), природне
ресурсе од значаја за развој туризма, површинске токови који су погодни за риболов и изградњу
шаранских рибњака, као и за пратеће туристичке активности, добри услови за развој ловног туризма,
богато културно историјско наслеђе (манастири, цркве, културно историјски споменици), добри
услови за развој сеоског туризма, велики број значајних туристичких, културних и спортских
манифестација, археолошка налазишта ,,Басијана,, и ,,Гомолава”, итд.
Поред свих горе наведених предности и потенцијала општине за развој економије, треба још навести
и: постојање индустријских и радних зона у селима, богатство природних ресурса, постојање
удружења предузетника, значајне површине земљишта погодног за производњу сточне хране и
развој сточарства, велики потенцијал за развој прехрамбене индустрије (ратарство, воћарство,
повртарство), постојање институција за развој пољопривреде – пољопривредна стручна служба,
средња пољопривредна школа, Локална Акциона Група, Удружење пољопривредника општине Рума,
Удружење органских произвођача (Витас), велики број регистрованих пољопривредних газдинстава
(3.000), велики број образованих и младих људи које живе на селу, итд

SWOT АНАЛИЗА

СНАГЕ
1. Привлачење и подстицај развоја инвестиција













Повољни терени за развој већих
индустријских зона;
Добар гео-стратешки положај - чвориште
друмског, железничког и ваздушниог
саобраћаја
Близина реке Саве
Близина аеродрома Никола Тесла
(Београд)
Постојање општинских пакета подршке
за инвеститоре;
Постојање уређених индустријских
локација у Руми (индустријске зоне)
Постојање индустријске зоне у селу
Путинци
Постојање комуналне инфраструктуре у
постојећим индустријским зонама;
Успешна приватизација појединих
друштвених предузећа – Mitas Tyres
Богатство природних ресурса
Успешне (реализоване) geenfield
инвестиције

СЛАБОСТИ
1. Привлачење и подстицај развоја инвестиција








2. Подршка развоју предузетништва и локалног
привредног сектора





2. Подршка развоју предузетништва и локалног
привредног сектора





Радна снага нема значајно искуство у
производњи;
Непостојање јавно приватних
партнерстава
Застарела индустријска опрема;
Неуспешне приватизације Румских
индустријских гиганата;
Неадекватни постојећи индустријски
капациети
Непостојање комуналне инфраструктуре
у индустријској зони у Путинцима
Слаба промоција општине Рума као
инвестиционе дестинације

Развијена инфраструктура и добра
повезаност
Развијена приватна иницијатива и
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Само 13 % површине под шумом
Систем образовања не прати потребе
привреде
Ниска техничко технолошка опремљеност
предузећа;
Непостојање општинског Фонда за развој
привреде и пољопривреде
Низак ниво конкурентности локалне
привреде;
Низак ниво обучености и примена
информационих технологија у
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предузетнички дух МСПП сектора;
Преко 1.500 предузетника
Постојање институција за подршку
привредницима – Регионална привредна
Комора, Регионална развојна агенција,
Унија послодаваца Руме;
Могућност коришћења финансијских и
нефинансијских мера у сарадњи са НСЗ;
Постојање удружења предузетника
Постојање четири (4) средње школе
Развијена трговина на целој територији
општине










3. Развој пољопривреде и рурални развој










Потенцијал за развој пољопривреде (74
% пољопривредног земљишта);
Значајне површине земљишта погодног
за производњу сточне хране и развој
сточарства;
Постојање институција за развој
пољопривреде – пољопривредна
стручна служба, средња пољопривредна
школа, Локална Акциона Група,
Удружење пољопривредника општине
Рума, Удружење органских произвођача
(Витас)
Велики број регистрованих
пољопривредних газдинстава (3.000)
Велики потенцијал за развој
прехрамбене индустрије (ратарство,
воћарство, повртарство)
Велики број образованих и младих људи
које живе на селу





3. Развој пољопривреде и рурални развој













4. Развој туризма












предузетништву;
Недостатак повољних финансијских
средстава за мала и средња предузећа
(МСП) и пољопривреде;
Недовољна сарадња локалне самоуправе
и привредника;
Недостатак кадрова специфичних
профила;
Висок степен затварања предузећа у
првих пар година након отварања;
Недовољна повезаност привредника у
циљу обједињавања понуде;
Непостојање Бизнис Инкубатор Центра
Недовољна повезаност привредних
субјеката, недостатак капацитета за вишу
фазу прераде, и слично;
Недостатак малих прерадних капацитета
Високе локалне комуналне таксе
Непостојање одговарајућег програма за
преквалификацију радне снаге






Повољан географски положај –
секундарно туристичко подручје два
највећа туристичкка центра у Србији
(Београд и Нови Сад);
Природни ресурси од значаја за развој
туризма;
Површински токови погодни за риболов
и изградњу шаранских рибњака, као и за
пратеће туристичке активности.
Добри услови за развој ловног и
риболовног туризма;
Богато културно историјско наслеђе
(манастири, цркве, културно историјски
споменици);
Добри услови за развој сеоског туризма;
Постојећи услови за развој спортског,
рекреативног и омладинског туризма;
Делимично развијена спортска
инфраструктура
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Недовољно изграђена инфраструктура на
сеоском подручју (саобраћајнице, вода,
канализација и сл).
Уситњен и расцепкан земљишни посед;
Мали проценат наводњавања и
коришћења расположивих водних
ресурса;
Слаба заштита од елементарних
непогода;
Неповољна старосна структура
пољопривредних домаћинстава;
Нерешени својински односи на
пољопривредном земљишту;
Неорганизованост пољопривредних
произвођача – задругарство, удружења;
Неразвијена прехрамбена индустрија
Недовољна производња органске хране
Недовољна еколошка заштита
Непостојање општинског Фонда за развој
пољопривреде
Велика незапосленост младих на селу
Непостојање Центра за рурални развој
Неповезаност институција из области
пољопривреде (републичке, покрајинске,
општинске, НВО).
Велики број нелегалних пољопривредних
објеката (штале, складишта, помоћни
објекти)
Неадекватно третирање;
пољопривредног хемијског отпада
(амбалажа);
Недовољно коришћење обновљивих
извора енергије;
Не коришћење заштитних средстава
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Велики број значајних туристичких,
културних и спортских манифестација;
Добро уређен и организован општински
WEB сајт.
Постојање археолошког налазишта
,,Бесијана,, и ,,Гомолава,,
Богатство културно историјског наслеђа,
заштићена и очувана природна и
културна добра



4. Развој туризма











ШАНСЕ
1. Привлачење и подстицај развоја инвестиција






Магистрални гасовод ,,Јужни ток,,
Изградња капацитета за коришћење геотермалних вода у Буђановцима
Међународни споразуми (ЕУ, ЦЕФТА,
Русија, Белорусија, Турска, Казахстан,
итд.);
Могућност развоја слободних
индустријских зона и (интегралних)
логистичких центара;







Регионална сарадња
Коришћење обновљивих извора
енергије;
Развој предузетничких вештина
Формирање Савета привредника (или
сличне организације)
Присуство повољног предузетничког
окружења (Привредна комора и друге
организације, Регионалана Развојна
Агенција);
Формирање разних удружења и
асоцијација, могућност интересног
организовања, на локалном и ширем

Неразвијена инфраструктура туристичких
подручја;
Недостатак туристичке сигнализације
Непостојање туристичке понуде
Недостатак комуналне инфрастуктуре на
туристичким подручјима
Неповезаност са туристичком понудом у
региону;
Недовољно искоришћени ЕУ фондови
Недовољно смештајних капацитета у
руралним подручјима
Недовољно уређених зелених и спортско
рекреативних површина
Непостојање општинског туристичког
Инфо. Центра
Недовољно искоришћено културно историјско наслеђе, природна и културна
добра

ПРЕТЊЕ
1. Привлачење и подстицај развоја инвестиција


Недовољно интересовања локалних и
страних улагача за инвестиционо и
привредно улагање на подручју општине

2. Подршка развоју предузетништва и локалног
привредног сектора




2. Подршка развоју предузетништва и локалног
привредног сектора



приликом коришћења хемијиских
средстава;
Неорганизованост пољопривредних
произвођача;






Сива економија
Неадекватно улагање у људске ресурсе
Неповољни кредитни аранжмани
(краткорочни и дугорочни)
Свакодневна неизвесност у
макроекономском и микроекономском
смислу
Спорост у тржишном прилагођавању
Високи порези и доприноси

3. Развој пољопривреде и рурални развој
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Нерешен статус својине у општини
Климатске промене
Недостатак републичких и покрајинских
мера и програма за повратак младих на
село
Низак наталитет
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нивоу, у циљу унапређења производње,
веће приступности финансијским
фондовима и заједничког наступа на
тржишту;
Могућност за остваривање вишегстепена
међусобне унутар гранске и међу
гранске повезаности између различитих
делатности;
Активирање радно способног
становништва – организовање обука у
циљу стицања додатних знања и
вештина (обуке за познатог послодавца,
обуке за тржиште рада, програм радне
праксе код послодаваца)

4. Развој туризма

3. Развој пољопривреде и рурални развој





Могућност развоја економских
активности на сеоском подручју;
Коришћење нових ЕУ фондова за развој
економских активности на селу
Потенцијал за развој прерађивачког
сектора у пољопивреди;
Заштита, уређење, правилно коришћење
и одржавање пољопривредних
површина

4. Развој туризма





Искоришћење природних и културних
ресурса у туристичке сврхе;
Квалитетније коришћење разноврсних
природних погодности уз боље
повезивање целе територије;
Могућност развијања сеоског туризма са
промоцијом културних добара

СТРАТЕШКИ ПОСЕБНИ ЦИЉЕВИ

Посебан циљ 1.1

Привлачење и подстицај развоја инвестиција

Посебан циљ 1.2

Подршка развоју предузетништва и локалног привредног
сектора

Посебан циљ 1.3
Посебан циљ 1.4

Развој пољопривреде и рурални развоj
Развој туризма
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ПРОЈЕКТИ
ПОСЕБАН ЦИЉ 1.1

ПРИВЛАЧЕЊЕ И ПОДСТИЦАЈ РАЗВОЈА
ИНВЕСТИЦИЈА

ПРОГРАМ 1.1.1.

РЕВИТАЛИЗАЦИЈА ''BROWNFIELD'' ЛОКАЦИЈА У ЦИЉУ ИСКОРИШЋАВАЊА
ПОСТОЈЕЋИХ КАПАЦИТЕТА И НОВИХ УЛАГАЊА
ДОМАЋИХ И СТРАНИХ
ИНВЕСТИТОРА

Пројекат 1.1.1.1

Израда елабората за ревитлизацију brownfield локација

Пројекат 1.1.1.2

Израда пројектно техничке документације за реконструкцију ???

ПРОГРАМ 1.1.2.

ПРОМОЦИЈА ПОТЕНЦИЈАЛА ОПШТИНЕ ЗА ИНВЕСТИРАЊЕ

Пројекат 1.1.2.1

Припрема сајамског календара

Пројекат 1.1.2.2

Посете инвестиционим сајмовима и манифестацијама у Републици Србији

Пројекат 1.1.2.3

Посете инвестиционим сајмовима и манифестацијама у иностранству

Пројекат 1.1.2.4

Припрема и штампа нове инвестиционе брошуре општине Рума

Пројекат 1.1.2.5

Припрема и организација тренинга и обука за запослене у општинској управи и
јавним предузећима и установама за планирање и реализацију пројеката из
области локалног економског развоја

ПРОГРАМ 1.1.3.

ИНФРАСТРУКТУРНО УРЕЂЕЊЕ И ОПРЕМАЊЕ ИНДУСТРИЈСКЕ ЗОНЕ РУМСКА
ПЕТЉА

Пројекат 1.1.3.1

Изградња секундарног гасовода у индустријској зони ,,Румска петља,,

Пројекат 1.1.3.2

Израда елабората (студије оправданости) о оснивању Слободне Царинске Зоне
Рума и Робно Транспортног Центра (РТЦ) у индустријској зони Румска петља

Пројекат 1.1.3.3

Изградња саобраћајница, канализационе и атмосферске мреже у индустријској
зони ,,Румска петља,,

Пројекат 1.1.3.4

Израда пројектно техничке документације за изградњу система
пречишћавање отпадних вода у обухвату радне зоне „Румска петља“

Пројекат 1.1.3.5

Изградња система за пречишћавање отпадних вода у обухвату радне зоне
„Румска петља“

Пројекат 1.1.3.6

Израда пројектно техничке документације за изградњу јавне расвете у обухвату
радне зоне "Румска петља"

Пројекат 1.1.3.7

Изградња јавне расвете у обухвату радне зоне "Румска петља"

Пројекат 1.1.3.8

Изградња водоводне мреже у обухвату радне зоне „Румска петља“

ПРОГРАМ 1.1.4.

ИНФРАСТРУКТУРНО
ЛОКАЦИЈА

УРЕЂЕЊЕ
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Пројекат 1.1.4.1

Израда Плана Детаљне Регулације за радне зоне у насељеним местима Кленак
и Путинци

Пројекат 1.1.4.2

Усаглашавање пројектно техничке документације за за изградњу
инфраструктуре (саобраћајница, водоводна мрежа, канализација) у обухвату
радне зоне блокови: 3-14-1 и 3-14-3

Пројекат 1.1.4.3

Израда пројектно техничке документације за изградњу саобраћајнице,
водовода, канализације, јавне расвете и система за пречишћавање отпадних
вода у обухвату блока 3-14-2 у индустријској зони у Руми

Пројекат 1.1.4.4

Изградња саобраћајнице, водовода, канализације, јавне расвете и система за
пречишћавање отпадних вода у обухвату блока 3-14-2 у индустријској зони у
Руми

Пројекат 1.1.4.5

Израда пројектно техничке документације за изградњу саобраћајног прикључка
на Р-103 радна зона „Источна радна зона“

Пројекат 1.1.4.6

Израда пројектно техничке документације за изградњу саобраћајнице и јавне
расвете у улици Нова 6 у оквиру радне зоне „Источна радна зона“

Пројекат 1.1.4.7

Израда пројектно техничке документације за изградњу инфраструктуре у
обухвату радне зоне "ЈУГ-2"

Пројекат 1.1.4.8

Грађење саобраћајнице , водовода , канализације и јавне расветеу блоку 3-14-2
у индустријској зони у Руми

Пројекат 1.1.4.9

Изградња саобраћајног прикључка на Р-103 радна зона „Источна радна зона“

Пројекат 1.1.4.10

Изградња саобраћајнице и јавне расвете у улици Нова 6 у оквиру радне зоне
„Источна радна зона“

Пројекат 1.1.4.11

Изградња канализације у улици Нова 6 у оквиру радне зоне „Источна радна
зона“

Пројекат 1.1.4.12

Изградња саобраћајница на локацији "Источна радна зона" – 2. Фаза

ПОСЕБАН ЦИЉ 1.2 ПОДРШКА РАЗВОЈУ ПРЕДУЗЕТНИШТВА И
ЛОКАЛНОГ ПРИВРЕДНОГ СЕКТОРА
ПРОГРАМ 1.2.1.

ИНСТИТУЦИОНАЛНА ПОДРШКА ЗА РАЗВОЈ ПРЕДУЗЕТНИШТВА И МАЛИХ И
СРЕДЊИХ ПРЕДУЗЕЋА

Пројекат 1.2.1.1

Оснивање општинског буџетског Фонда за развој предузетништва и МСП-а

Пројекат 1.2.1.2

Оснивање Привредног Савета општине Рума

Пројекат 1.2.1.3

Оснивање Центра за подршку предузетништву

ПРОГРАМ 1.2.2.

РАЗВОЈ РАДНЕ СНАГЕ

Пројекат 1.2.2.1

Формирање Центра за обуку незапослених радника машинске и електро струке

Пројекат 1.2.2.2

Организација сајмова запошљавања у сарадњи удружења предузетника,
општинске управе и НСЗ
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Пројекат 1.2.2.3

Прирема програма за преквалификацију и доквалификацију радне снаге

ПОСЕБАН ЦИЉ 1.3

РАЗВОЈ ПОЉОПРИВРЕДЕ И РУРАЛНИ РАЗВОJ

ПРОГРАМ 1.3.1.

ИНСТИТУЦИОНАЛНА ПОДРШКА ЗА РАЗВОЈ ПОЉОПРИВРЕДЕ И РУРАЛНИ РАЗВОJ

Пројекат 1.3.1.1

Припрема програма подршке формирању пољопривредних удружења и
задруга у селима

Пројекат 1.3.1.2

Оснивање општинског Фонда за развој пољопривреде

Пројекат 1.3.1.3

Успостављање Центра за рурални развој у циљу редовне едукација
пољопривредних произвођача

Пројекат 1.3.1.4

Покретање иницијативе за легализацију пољопривредних објеката (штале,
магацини, помоћни објекти)

Пројекат 1.3.1.5

Израда просторно планског документа ,,Основе за заштиту, уређење и
коришћење пољопривредног земљишта,,

ПРОГРАМ 1.3.2.

МОДЕРНИЗАЦИЈА ПОЉОПРИВРЕДНЕ ПРОИЗВОДЊЕ И ИЗГРАДЊА СКЛАДИШНИХ
И ПРЕРАЂИВАЧКИХ КАПАЦИТЕТА

Пројекат 1.3.2.1

Припрема програма подршке за развој прерађивачке индустрије – изградња
мини фабрика за прераду пољопривредних производа са циљем директне
подршке произвођачима

Пројекат 1.3.2.2

Припрема програма подршке за изградњу хладњача за складиштење
пољопривредних производа

Пројекат 1.3.2.3

Подстицај и подршка развоју органске пољопривредне производње у селима
на територији општине

Пројекат 1.3.2.4

Припрема програма подршке за спровођење одгајивачких програма у
сточарству

Пројекат 1.3.2.5

Припрема програма подршке за изградњу система за наводњавање и
одводњавање, уз максимално искоришћавање постојећег водног потенцијала

Пројекат 1.3.2.6

Изградња хидротехничких објеката
другог реда за наводњавање
пољопривредних површина општине Рума (каналска мрежа, спојни канали,
деоничке и каналске црпне станице, резервоарски простор, енергетски објекти
...)
МАРКЕТИНГ И ПРОМОЦИЈА ПОЉОПРИВРЕДНИХ ПРОИЗВОДА СА ТЕРИТОРИЈЕ
ОПШТИНЕ РУМА

ПРОГРАМ 1.3.3.

Пројекат 1.3.3.1

Одабир робне марке и брендирање пољопривредних и прехрамбених
производа са територије општине Рума (???)

Пројекат 1.3.3.2

Посете инвестиционим сајмовима и манифестацијама у Републици Србији

Пројекат 1.3.3.3

Посете инвестиционим сајмовима и манифестацијама у иностранству

ПРОГРАМ 1.3.4.

РЕДОВНА ЕДУКАЦИЈА И ИНФОРМИСАЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНИХ ПРОИЗВОЂАЧА И
ДЕЦЕ У СРЕДЊОЈ ПОЉОПРИВРЕДНОЈ ШКОЛИ
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Пројекат 1.3.4.1

Изградња мини стакленика (за цвеће) за потребе едукације у оквиру
пољопривредне школе

Пројекат 1.3.4.2

Изградња мини сушаре за потребе едукације у оквиру пољопривредне школе

Пројекат 1.3.4.3

Изградња мини сирћетане за потребе едукације у оквиру пољопривредне
школе

Пројекат 1.3.4.4

Изградња сточарског кабинета са припадајућим објектима за потребе едукације
у оквиру пољопривредне школе

Пројекат 1.3.4.5

Едукација пољопривредних произвођача о побољшању исхране стоке у циљу
побољшања квалитета производа

Пројекат 1.3.4.6

Едукација пољопривредних произвођача о употреби хемијских средстава у
ратарству, воћарству и повртарству

Пројекат 1.3.4.7

Едукација пољопривредних произвођача о стандардима и прописима у
производњи здраве и органске хране

Пројекат 1.3.4.8

Едукација пољопривредних произвођача о ЕУ стандардима и реугулативама у
пољопривредној проузводњи и производњи хране

ПОСЕБАН ЦИЉ 1.4

РАЗВОЈ ТУРИЗМА

ПРОГРАМ 1.4.1.

ИЗРAДA ПРОЈЕКТНО ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ
ПРОЈЕКТЕ ЗА РAЗВОЈ ТУРИЗМA

Пројекат 1.4.1.1

Припрема пројектно техничке документације и ревитализацја старих зграда са
културно историјском вредношћу

ПРОГРАМ 1.4.2

УРЕЂЕЊЕ АРХЕОЛОШКИХ ЛОКАЦИЈА

Пројекат 1.4.2.1

Израда пројектно техничке документације за ревитализацију археолошког
налазишта ,,Гомоглава,,

Пројекат 1.4.2.2

Ревитализација археолошког налазишта ,,Гомоглава,,

Пројекат 1.4.2.3

Израда пројектно техничке документације за ревитализацију археолошког
налазишта ,,Басијана,,

Пројекат 1.4.2.4

Ревитализација археолошког налазишта ,,Басијана,,

Пројекат 1.4.2.5

Израда пројектно техничке документације за ревитализацију
станишта ,,Бара Трсковача,,

Пројекат 1.4.2.6

Ревитализација заштићеног станишта ,,Бара Трсковача,,

ПРОГРАМ 1.4.3

ИЗГРАДЊА БИЦИКЛИСТИЧКИХ СТАЗА

Пројекат 1.4.3.1

Израда предходне студије изводљивости за изградњу бициклистичких стаза –
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за туристе и локално становништво
Пројекат 1.4.3.2

Израда пројектно – техничке документације за изградњу бициклистичких стаза

Пројекат 1.4.3.3

Изградња и уређење бициклистичких стаза

ПРОГРАМ 1.4.3.

ИНСТИТУЦИОНАЛНА ПОДРШКА ЗА РАЗВОЈ ТУРИЗМА

Пројекат 1.4.3.1

Oснивање Туристичког Информативног Центра (ТИЦ) и сувенирнице

Пројекат 1.4.3.2

Припрема пакета олакшица и подршке за развој сеоског туризма, старих заната
и других економских активности на селу у циљу унапређења туристичке понуде
општине

Пројекат 1.4.3.3

Припрема детаљне анализе (студије) о туристичким потенцијалима општине
Рума и региона Срема и могућностима за њихову валоризацију уз дефинисање
специфичних туристичких производа

Пројекат 1.4.3.4

Припрема Стратегије развоја туризма општине Рума (2015 – 2025)

ПРОГРАМ 1.4.4.

РЕКОНСТРУКЦИЈA
ИНФРAСТРУКТУРЕ

Пројекат 1.4.4.1

Постављање и одржавање туристичке сигнализације

Пројекат 1.4.4.2

Припрема програма за уређених зелених и спортско рекреативних површина

ПРОГРАМ 1.4.5.

ПРОМОЦИЈA ТУРИСТИЧКЕ ДЕСТИНAЦИЈЕ

Пројекат 1.4.5.1

Припрема и одржавање едукација пољопривредним газдинствима о продаји и
маркетингу домаћих производа

Пројекат 1.4.5.2

Промоција ловног и риболовног туризма

Пројекат 1.4.5.3

Припрема и спровођење едукативних програма за пружаоце услуга у области
туризма у циљу унапређења квалитета туристичке понуде

ПОСТОЈЕЋЕ
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СТРАТЕШКИ ЦИЉ 2: ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
Рума је културни и привредни центар истоимене општине укупне површине 582,06 km2 што је изнад
просечних вредности за општине у АП Војводини тако да се по површини коју заузима, налази на 14ом месту од 45 општина.
Руму карактерише повољан геосаобраћајни положај који је наглашен присуством коридора Е-75 који
пресеца северни део Општине ,као и близином крака ауто–пута Е-70 преко којих је Општини
омогућено активно укључивање у примарну мрежу путева. Правцем север-југ Општину пресеца и
магистрални правац М-21 Нови Сад-Ириг-Рума-Шабац. Регионални правци Р-103 Сремска МитровицаРума-Пећинци, Р-106 Ердевик-Рума-Стара Пазова и Р-109 Рума-Путинци-Инђија, као и већи број
локалних праваца повезују ову територију са простором у окружењу.
Железнички саобраћај је присутан преко две међународне железничке линије: Беч – Будимпешта –
Београд - Атина и правца Београд – Загреб - Беч, који пресецају Општину. У ваздушном саобраћају,
због близине и повезаности аутопутем, може да се користи међународни аеродром ''Никола Тесла'' у
Београду на удаљености 35 км од Руме.. Јужну и делом западну границу Општине чини међународни
пловни пут река Сава са лукама у Сремској Митровици и Шапцу. Простор Општине Рума је у области
саобраћајне инфраструктуре потпуно уређен.
Јуна 2008. године изграђена је трафо станица 110/20/35 кV и на тај начин створени су оптимални
услови за двострано снабдевање електричном енергијом града Руме и околних села.
Систем канализационе мреже у Руми је изграђен као сепаратни и састоји се од:
1) Главних колектора (Источни, Западни и Централни) израђених од азбестно-цементних цеви укупне
дужине 17 километара профила Ф200-Ф600
2) Секундарне-уличне канализационе мреже, израђене од ПВЦ цеви, укупне дужине 86 км, профила
Ф200-Ф250
3) Систем за пречишћавање отпадних вода у Руми
Систем за пречишћавање отпадних вода у Руми је ван функције од 1999. године. У току 2008. године
приступило се његовој делимичној санацији да би у током 2011.године кроз пројектну документацију
била извршена анализа и оправданост избора технологије за пречишћавање отпадних вода у
условима потребе за реконструкцијом постојећег система.
У Руми се произведе и потрошачима испоручи задовољавајућа количина воде. Решавајући проблем
водоснабдевања, општина Рума је изградила водоводну мрежу и изворишта – Борковац, Фишеров
салаш и Сава 1. Укупна дужина изграђене водоводне мреже коју одржава јавно предузеће "Водовод"
износи 490 км, а укупан број прикључака на водоводну мрежу је око 20. 000. Из регионалног
водовода "Источни Срем" водом се снабдева око 75.000 становника и привреде у насељима општина
Рума и Ириг.
ЈУП “План“ je oснован у циљу трајног обављања стручних и техничких послова просторног и
урбанистичког планирања за Општине Руму и Пећинци. Послови из делокруга делатности су од
значаја за рад локалне самоуправе, а састоје се од праћења и анализирања промена у простору,
формирања базе података, односно информационе основе о простору, израде претходних студија и
анализа неопходних за израду урбанистичких планова, израде просторних и урбанистичких планова
за просторну организацију и уређење насеља, са циљем допуне постојећих и стварања нових урбаних
вредности очувања природних и створених вредности, те усклађене изградње и уређења простора.
За обављање привредних делатности одређене су радне зоне у грађевинском реону и изван
грађевинског реона.
Источна радна зона - налази се на источном делу града којој је приступ омогућен са магистрaлне
саобраћајнице М21 и регионалних путева Р-106 и Р-103. Радна зона обухвата око 40 хектара у
грађевинском реону. Планирано је да се ова зона развија према програмима терцијалних делатности
(мала привреда, трговинске и саобраћајне делатности). Ова зона је у већем делу приведена
планираној намени.
Јужна индустријска зона - обухвата око 40 хектара у грађевинском реону. Саобраћајни приступ
омогућен је са регионалних саобраћајница Р-103 и Р-106 У непосредној је близини магистралног пута
М21. У зони постоји железничко – транспортни (индустријски) колосек од железничке пруге до
комплекса Румагуме. Плановима детаљне регулације разрађене су њене подцелине. У овој зони
планирана је изградња објеката за делатности као што су: производња,прерада, услужне делатности
и складишни простори.
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Југозападна индустријска зона - обухвата око 37 хектара у грађевинском реону. Саобраћајни приступ
зони омогућен је са регионалних саобраћајница Р-103 и Р-106. У овој зони планирана је изградња
објеката за делатности као што су: производња, прерада, услужне делатности и складишни простори.
Западна радна зона - обухвата око 20 хектара у грађевинском реону. Саобраћајни приступ зони
омогућен је са регионалних саобраћајница Р-103 и Р-106. Саобраћајну окосницу чини Индустријска
улица, планира се јужна индустријска саобраћајница паралелна са пругом.Планирано је да се ова
зона развија према програмима секундарних делатности као што су производња, прерада и
складиштење.
Индустријска зона Румска петља налази се на раскрсници аутопута E - 70 и магистралног пута M - 21
(Нови Сад - Шабац) . Целокупна зона је у власништву Општине Рума. Површине је 2.380.000 m², што
чини 21,90 % свих радних зона у К.О. Рума
Јавно предузеће „Комуналац“ у Руми има следеће радне јединице и службе: РЈ Чистоћа, РЈ Гробље, РЈ
Зеленило, Служба пијаце и вашара, Парконг служба и Зоо-хигијеничарска служба.
Гасна мрежа ЈП "Гас – Рума" представљена је дистрибутивном полиетиленском мрежом ниског
притиска и челичном мрежом средњег притиска. Дужина полиетеиленске гасне мреже износи
411.548 м, а дужина челичне гасоводне мреже износи 100.523 м. Дистрибутиво подручје обухвата
гасифицирано подручје општине Рума- град Руму и насељена места општине Рума и гасифицирано
подручје општине Ириг. Поред наведене инфраструктуре на дистрибутивном подручју ЈП "Гас – Рума"
постоји и већи број противпожарних шахтова, секцијских славина и регулационих станица који сви
имају задатак осигуравања нормалног и безбедног процеса дистрибуције природног гаса. Мрежа
инфраструктуре са изграђеним електричним станицама високих капацитета, квалитетно решеним
водоснабдевањем, гасним подстаницама, гасном и канализационом мрежом, дигиталном
телекомуникационом централом, стављају Руму у сам врх општина у Србији са могућностима за
комфоран и модеран живот и рад.
Поред тога треба навести и следеће предности општине Рума у области заштите животне средине и
инфраструктуре: постојећа просторно - планска документација, постојање пројектно –техничке
документације за регионално водоснабдевање, постојање идејног решења за изградњу пречистача за
отпадне воде, постојање пројектно-техничке документације за изградњу водоводне и канализационе
мреже у 2 индустријске зоне – Источна и Западна, постојање пројектно-техничке документације за
санацију постојеће депоније (сметлишта), развијена гасоводна мрежа на целој територији општне
Рума, развијена водоводна и канализациона мрежа у Руми и осталим насељима, покривеност
услугама комуналних предузећа у Руми и руралним срединама, итд.
Обезбеђивање горе наведених комуналних услуга је важно поље рада локалне самоуправе.
Нажалост, већина комуналних делатности одвија се углавном на застарели начин. У овој области
уочљив је недостатак развојног капитала, а не постоје и јавно-приватна партнерства. Неке од слабости
система су и: не постојање пројектно-техничке документације за изградњу / реконструкцију
комуналне инфраструктуре и за повећање енергетске ефикасносити на објектима јавне намене, лош
квалитет локалних путева и саобраћајница, застарели систем водоснадбевања (старост бунара),
недовољна искоришћеност обновљивих извора енергије (биомаса, соларна енергија, гео-термалне
воде), недостатак инфраструктуре за одрживо управљање отпадним водама, непостојање локације за
трансфер станицу и локације за одлагање животињског отпада, не постојање примарне селекције
отпада, тј. неадекватно управљање комуналним отпадом, итд.
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SWOT АНАЛИЗА
СНАГЕ

СЛАБОСТИ


1. Израда просторних и урбанистичких планова
и техничке документације











Постојећа просторно - планска
документација – Просторни план
општине Рума
Већина насељених места имају
просторно планску документацију
Постојање планова детаљне регулације
(ПДР) за индустријске зоне
Постојање пројектно –техничке
документације за регионално
водоснабдевање
Постојање идејног решења за изградњу
пречистача за отпадне воде
Постојање пројектно-техничке
документације за изградњу водоводне
и канализационе мреже у 2
индустријске зоне – Источна и Западна
ИЗ
Постојање пројектно-техничке
документације за санацију постојеће
депоније (сметлишта)

1. Израда просторних и урбанистичких планова и
техничке документације
















Близина аутопута E 75 (Коридор 10)
Добра повезаност са градовима и
општинама у окружењу
Добро распоређена путна и
железничка мрежа
Развијена мрежа државних путева 1 и 2
реда
Постојање пројектно-техничке
документације за изградњу и
реконструкцију саобраћајница
Уређена туристичка сигнализција
Постојање планског основа за изградњу
јавних гаража у Руми













Лош квалитет локалних путева и
саобраћајница
Низак ниво безбедности саобраћаја
Неелектрифицираност пруга, укрштање у
нивоу са путним правцима,
Непостојање јавних гаража и недостатак
паркинг места у центру града
Не уређени паркинзи у околини
стамбених зграда
Непостојање бициклистичких стаза

3. Развој комуналне инфраструктуре


Недовољно локалних финансијских
средстава за изградњу и одржавање
инфраструктуре
 Застарели систем водоснадбевања
(старост бунара)
 Сеоска гробља нису у надлежности ЈКП
Комуналац
 Недостатак инфраструктуре за одрживо
управљање отпадним водама
 Недовољна изграђеност канализационе
мреже и заокруживање технолошког
процеса третмана фекалних вода
 Непостојање локације за трансфер
станицу

3. Развој комуналне инфраструктуре


Не постојање Плана Генералне
Регулације за шест (6) насеља
Не постојање пројектно-техничке
документације за изградњу и
реконструкцију водоводне и
канализационе мреже у Руми и селима
Не постојање пројектно-техничке
документације за изградњу пречистача
отпадних вода
Ne постојање пројектно-техничке
документације за изградњу трансфер
станице
Не постојање пројектно-техничке
документације за изградњу рециклажног
дворишта

2. Развој саобраћајне инфраструктуре

2. Развој саобраћајне инфраструктуре



Недовољно ојачани капацитети локалне
самоуправе за управљање пројектима

Развијена гасоводна мрежа на целој
територији општне Рума
Постојање пројектно-техничке
документације за изградњу гасоводне
мреже у индустријској зони Румска
петља
Развијена водоводна и канализациона
мрежа у Руми и осталим насељима
Добра покривеност урбаних зона
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комуналном инфраструктуром
Развијен сектор комуналних услуга у
општини
Организовано водоснабдевање у
селима
Покривеност услугама комуналних
предузећа у руралним срединама
Образован и стручан кадар у локалним
ЈП и ЈКП
Услуге ЈП Водовод доступне на целој
териотрији општине
Доступност снадбевања гасом у свим
месним заједницама
Локални план управљања отпадом
Постојање прихватилишта за псе и
мачке
Постојање катастра дивљих депонија
Постојање пројектно-техничке
документације за изградњу ветрозаштитних појасева








4. Енергетска ефикасност и обновљиви извори
енергије






4. Енергетска ефикасност и обновљиви извори
енергије





Значајан потенцијал за производњу
''зелене'' енергије (био маса, соларна
енергија, гео-термалне воде)
Општинска управа има енергетског
менаџера
Опредељена локација за изградњу
котларнице на пелет





ШАНСЕ









Не одржавани водотоци – Борковачки,
Јеленачки, Кудошки, Јарчина
Не уређен канал – Велики Врањ
Не уређена ситно капиларна и каналска
мрежа

6. Едукација становништва




Недовољна искоришћеност обновљивих
извора енергије (биомаса, соларна
енергија, гео-термалне воде.)
Лоша енергетска ефикасност зграда и
јавних објеката
Одређен број јавних објеката користи
скупе енергенте за загревање простора
Не постојање пројектно-техничке
документације за повећање енергетске
ефикасносити на објектима јавне намене,
у пољопривреди и индустрији

5. Регулисање и уређење водотокова

5. Регулисање и уређење водотокова
6. Едукација становништва

Непостојање локације за одлагање
животињског отпада
Недовољно развијена еколошка свест
Не постојање примарне селекције отпада
Не уређена постојећа депонија
(сметлиште)
Неадекватно управљање комуналним
отпадом
Недостатак уређених парковских
површина

Не едуковано становништво о заштити
животне средине и о енергетској
ефикасности

ПРЕТЊЕ



Усклађеност приоритета са
приоритетима на националном,
регионалном и међуопштинском нивоу
Стручна и финансијска помоћ
надлежних министарстава и
међународних организација
Развој инфраструктуре за коришћење и
приступ европским фондовима
Процес приступања ЕУ
Концесије и јавно – приватна
партнерства
Изградња нобог магистралног пута
(М21) Нови Сад – Рума – Шабац
Рехабилитација старе трасе пута М21 –







150

Политичка и економска нестабилност
Промена законске регулативе у области
планирања и изградње
Лоша и спора комуникација на релацији
министарство – општинска управа, ЈП и
ЈКП
Споро напредовање у приступању
Европској унији и могућности коришћења
одговарајућих фондова
Недовољно ојачан капацитет општинске
управе, ЈП и ЈКП за управљање
пројектима
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Нови Сад – Рума
Изградња гасовода – Јужни ток
Модернизација пруге Београд – Шид
Развој будућег бициклистичког
коридора преко Фрушке Горе
Оснивање Слободне Царинске Зоне
(СЦЗ)

СТРАТЕШКИ ПОСЕБНИ ЦИЉЕВИ
Посебан циљ 2.1

Израда просторних и урбанистичких планова

Посебан циљ 2.2

Развој саобраћајне инфраструктуре

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

ПРОЈЕКТИ
ПОСЕБАН ЦИЉ 2.1
ИЗРАДА ПРОСТОРНИХ И УРБАНИСТИЧКИХ
ПЛАНОВА И ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ
ПРОГРАМ 2.1.1.

ИЗРАДА ПРОСТОРНИХ И УРБАНИСТИЧКИХ ПЛАНОВА

Пројекат 2.1.1.1

Израда Плана Генералне Регулације Руме

Пројекат 2.1.1.2

Израда Плана Генералне Регулације за 3 насељена места – Мали Радинци,
Буђановци и Стејановци

ПОСЕБАН ЦИЉ 2.2

РАЗВОЈ САОБРАЋАЈНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ

ПРОГРАМ 2.2.1.

ИЗГРАДЊА И УРЕЂЕЊЕ ПАРКИНГ МЕСТА

Пројекат 2.2.1.1

Израда пројектно-техничке документације за реконструкцију постојећих
паркинг места у Руми

Пројекат 2.2.1.2

Реконструкција и уређење постојећих паркинг места у Руми

Пројекат 2.2.1.3

Израда предходне студије изводљивости за изградњу јавне гараже у Руми
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ПРОГРАМ 2.2.2.

ИЗГРАДЊА И УРЕЂЕЊЕ САОБРАЋАЈНИЦА

Пројекат 2.2.2.1

Формирање коридора јужне индустријске улице (Железничка - В.Назора –
Новоградња – Индустријска улица)

Пројекат 2.2.2.2

Реконструкција улица паралелних Главној улици (у правцу исток-запад) ради
саобраћајног растерећења централне градске зоне укључујући и јавну
комуналну инфраструктуру

Пројекат 2.2.2.3

Усаглашавање пројектно техничке документације за реконструкцију улице 15.
маја од улице Врдничке до улице Павловачке ( реконструкција саобраћајнице
)

Пројекат 2.2.2.4

Усаглашавање пројектно техничке документације за реконструкцију улице
Вељка Дугошевића од улице Врдничке до улице Фрушкогорске
(реконструкција саобраћајнице и водоводне мреже)

Пројекат 2.2.2.5

Усаглашавање пројектно техничке документације за реконструкцију улице
Станка Пауновић Вељка од улице Владимира Назора до улице Филипа Кљајића
(реконструкција саобраћајнице и водоводне мреже)

Пројекат 2.2.2.6

Усаглашавање пројектно техничке документације за реконструкцију улице
Главна од улице 27. октобра до улице Змај Јовине (реконструкција
саобраћајнице, реконструкција дела водоводне мреже)

Пројекат 2.2.2.7

Усаглашавање пројектно техничке документације за реконструкцију улице
Сремска од улице Вука Караџића до Виноградарске (реконструкција
саобраћајнице и водоводне мреже)

Пројекат 2.2.2.8

Усаглашавање пројектно техничке документације за реконструкцију пропуста
на путу Доњи Петровци – Путинци

Пројекат 2.2.2.9

Израда плана детаљне регулације за изградњу пута Доњи Петровци – Попинци

Пројекат 2.2.2.10

Израда плана детаљне регулације за изградњу пута Доњи Петровци –
Добринци

Пројекат 2.2.2.11

Израда плана детаљне регулације за изградњу пута Грабовци – Обреж

Пројекат 2.2.2.12

Израда плана детаљне регулације за изградњу пута Пећинци (Шећерана) –
Буђановци са девијацијом

Пројекат 2.2.2.13

Израда урбанистичког пројеката парцелације за блокове 4-17-1; 4-17-2; 4-17-3;
4-16-7; 4-16-8; и делове блокова 4-16-2; 4-18-1; 4-18-2 у насељу Борковац“ у
Руми

Пројекат 2.2.2.14

Израда урбанистичког пројеката парцелације за блок 3-12-1; део блока 3-11-2
и део блока 3-14-2

Пројекат 2.2.2.15

Израда урбанистичког пројеката парцелације за блок 3-14-2

Пројекат 2.2.2.16

Израда урбанистичког пројеката парцелације за блок 4-19-7 (северно од
Лењинове )

Пројекат 2.2.2.17

Израда урбанистичког пројеката парцелације
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"Берак запад " у насељу Рума
Пројекат 2.2.2.18

Израда главног пројеката пута Никинци – Доњи Товарник

Пројекат 2.2.2.19

Израда пројектно техничке документације за реконструкцију улице 15. маја у
Руми од улице Кудошке до улице Врдничка ( саобраћајница и водоводна
мрежа)

Пројекат 2.2.2.20

Израда пројектно-техничке документације за раскрснице са кружним током на
улазима у град из правца Вогња и из правца Павловаца

Пројекат 2.2.2.21

Израда пројектно техничке документације за реконструкцију улице 15. маја у
Руми од улице Орловићева до улице 27. октобра ( саобраћајница и водоводна
мрежа)

Пројекат 2.2.2.22

Израда пројектно техничке документације за реконструкцију улице Станка
Пауновић Вељка у Руми од улице Пролетерска до Трга ослобођења
(саобраћајница и водоводна мрежа)

Пројекат 2.2.2.23

Израда пројектно техничке документације за реконструкцију саобраћајнице у
делу улице Младена Стојановића у Руми ( од улице Николе Тесле до улице
Младена Стојановића)
Израда пројектно техничке документације за изградњу инфраструктуре
(саобраћајница , водоводна мрежа, канализација) у улици Милоша Црњанског
у Руми (од улице Павловачке до улице Орловићеве)

Пројекат 2.2.2.24

Пројекат 2.2.2.25

Израда пројектно техничке документације за изградњу инфраструктуре
(саобраћајница , водоводна мрежа, канализација) у продужетку улице Моше
Пијаде у Руми (од улице Језерске укључујући и будућу кружну раскрсницу)

Пројекат 2.2.2.26

Израда пројектно техничке документације за изградњу пешачких стаза, јавне
расвете , водоводне мреже, нисконапонске мреже и канализације о.в.) у улици
Павловачка од улице Милоша Црњанског до северне границе к.п. број 9391
К.О. Рума

Пројекат 2.2.2.27

Израда пројектно техничке документације за
реконструкцију улице
Партизанска у Руми ( коловоз, пешачке стазе, атмосферска канализација,
канализација отпадних вода) од улице Главна до краја

Пројекат 2.2.2.28

Израда пројектно техничке документације за изградњу дела планиране
инфраструктруе у обухвату ПДР „ за блокове 4-17-1; 4-17-2; 4-17-3; 4-16-7; 4-168; и делове блокова 4-16-2; 4-18-1; 4-18-2 у насељу Борковац“ у Руми

Пројекат 2.2.2.29

Израда пројектно техничке документације за изградњу дела недостајуће
инфраструктуре у обухвату урбанистичког пројекта "Берак запад " у насељу
Рума

Пројекат 2.2.2.30

Израда пројектно техничке документације за реконструкцију пропуста на путу
Доњи Петровци – Путинци

Пројекат 2.2.2.31

Израда пројектно техничке документације за реконструкцију пешачког моста
у Путинцима

Пројекат 2.2.2.32

Израда пројектно техничке документације за реконструкцију пропуста на путу
Хртковци – Никинци
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Пројекат 2.2.2.33

Изградња саобраћајница, канализације и водоводне мреже у улици Мише
Убоје од улице Владимира Назора до улице Николе Тесле у Руми

Пројекат 2.2.2.34

Изградња саобраћајнице и канализације о.в. у улици Мише Убоје од улице
Алексе Шантића до западне границе ПДР "Берак – запад" 1. фаза у Руми

Пројекат 2.2.2.35

Завршетак започете изградње саобраћајнице у делу Улици 7. војвођанске
бригаде од улице Првомајске до улице Језерске - Борковац 6

Пројекат 2.2.2.36

Реконструкција улице Вељка Дугошевића од улице Врдничке до улице
Фрушкогорске ( реконструкција саобраћајнице и водоводне мреже)

Пројекат 2.2.2.37

Реконструкција улице Станка Пауновић Вељка од улице Владимира Назора до
улице Филипа Кљајића ( реконструкција саобраћајнице и водоводне мреже)

Пројекат 2.2.2.38

Реконструкција улице Сремска од улице Вука Караџића до Виноградарске
(реконструкција саобраћајнице и водоводне мреже)

Пројекат 2.2.2.39
Пројекат 2.2.2.40

Изградња саобраћајнице у улици Младена Стојановића од улице Николе
Тесле до улице Алексе Шантића у Руми
Реконструкција пропуста на путу Доњи Петровци – Путинци

Пројекат 2.2.2.41

Реконструкција пешачког моста у Путинцима

Пројекат 2.2.2.42

Реконструкција пропуста на путу Хртковци – Никинци

Пројекат 2.2.2.43

Реконструкција улице Главна од улице 27. октобра до улице Змај Јовине у Руми

Пројекат 2.2.2.44

Реконструкција улице 15. маја у Руми од улице Кудошке до улице Врдничка
(саобраћајница и водоводна мрежа)

Пројекат 2.2.2.45

Реконструкција улице 15. маја у Руми од улице Орловићева до улице 27.
октобра (саобраћајница и водоводна мрежа)

Пројекат 2.2.2.46

Изградња инфраструктуре (саобраћајница, водоводна мрежа, канализација) у
улици Милоша Црњанског у Руми ( од улице Павловачке до улице
Орловићеве)

Пројекат 2.2.2.47

Изградња инфраструктуре (саобраћајница, водоводна мрежа, канализација) у
продужетку улице Моше Пијаде у Руми ( од улице Језерске укључујући и
будућу кружну раскрсницу)

Пројекат 2.2.2.48

Изградња пешачких стаза, јавне расвете , водоводне мреже, нисконапонске
мреже и канализације о.в.) у улици Павловачка од улице Милоша Црњанског
до северне границе к.п. број 9391 К.О. Рума

Пројекат 2.2.2.49

Изградња пута Мали Радинци – Шатринци

Пројекат 2.2.2.50

Реконструкције пута Хртковци - Никинци

Пројекат 2.2.2.51

Наставак изградње саобраћајнице веза Гробљанска Железничка у Руми

Пројекат 2.2.2.52

Реконструкција улице Станка Пауновић Вељка у Руми од улице Пролетерска до
Трга ослобођења (саобраћајница и водоводна мрежа)
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Пројекат 2.2.2.53

Изградња инфраструктуре (саобраћајница, водоводна мрежа канализација) у
улици Милоша Црњанског у Руми (од улице Павловачке до улице Орловићеве)

Пројекат 2.2.2.54

Реконструкција улице Партизанска у Руми
(коловоз, пешачке стазе,
атмосферска канализација) од улице Главна до краја

Пројекат 2.2.2.55

Реконструкција саобраћајница у улицама Иве Лоле Рибара, Партизанској и
Небојше Јерковића у Буђановцима

Пројекат 2.2.2.56

Реконструкција саобраћајница и улица у Платичеву и Никинцима

ПОСЕБАН ЦИЉ 2.3

РАЗВОЈ КОМУНАЛНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ

ПРОГРАМ 2.3.1.

ИЗГРАДЊА И УРЕЂЕЊЕ ВОДОВОДНЕ МРЕЖЕ

Пројекат 2.3.1.1

Израда пројектно-техничке документације за изградњу новог магисталног
цевовода од изворишта до црпне станице Борковац

Пројекат 2.3.1.2

Израда пројектно техничке документације за повезивање села на централни
водоводни систем (јужни и источни подсистем) – Добринци, Витојевци,
Никинци, Грабовци, Хртковци, Платичево и Кленак)
Изградња новог магисталног цевовода од изворишта до црпне станице
Борковац

Пројекат 2.3.1.3

Пројекат 2.3.1.4

Изградња нове водоводне мреже у Руми и селима

Пројекат 2.3.1.5

Реконструкција водоводне мреже у Руми (замена АЦ цеви)

Пројекат 2.3.1.6

Повезивање села на централни водоводни систем (јужни и источни подсистем)
– Добринци, Витојевци, Никинци, Грабовци, Хртковци, Платичево и Кленак)

Пројекат 2.3.1.7

Бушење, опремање и повезивање по два нова бунара на извориштима "Сава I"
и "Фишеров салаш"

Пројекат 2.3.1.8

Бушење, опремање и повезивање нових бунара на локалним извориштима

Пројекат 2.3.1.9

Израда Елабората о резервама подземних вода за локална изворишта

ПРОГРАМ 2.3.2.

ИЗГРАДЊА И УРЕЂЕЊЕ КАНАЛИЗАЦИОНЕ МРЕЖЕ

Пројекат 2.3.2.1

Израда пројектно-техничке документације за изградњу нове канализационе и
атмосферске мреже у Руми и селима – Никинци, Путинци, Вогањ, Хртковци,
Платичево, Буђановци и Добринци

Пројекат 2.3.2.2

Израда пројектно-техничке документације за реконструкцију канализационе
мреже у Руми - улица 27. Октобар и Индустријска улица

Пројекат 2.3.2.3

Изградња нове канализационе и атмосферске мреже у Руми и селима –
Никинци, Путинци, Вогањ, Хртковци и Добринци

Пројекат 2.3.2.4

Реконструкција канализационе мреже у Руми
Индустријска улица
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Пројекат 2.3.2.5

Израда пројектно-техничке документације за
реконструкцију
канализације „Борковац I“ ( улица северно и јужно од ул. Лењинова)

Пројекат 2.3.2.6

Израда пројектно-техничке документације за
реконструкцију
кишне
канализације „Борковац II“ (улица Сутјеска, Милисава Дакића и Павловачка до
реципијента у ул.15. мај )

Пројекат 2.3.2.7

Израда пројектно техничке документације за санацију кишне канализације у
Руми

Пројекат 2.3.2.8

Израда генералног пројекта кишне канализације за блок 4-19-7, реципијент
Кудошки канал

Пројекат 2.3.2.9

Санација кишне канализације у Руми

Пројекат 2.3.2.10

Усаглашавање пројектно техничке документације за реконструкцију кишне
канализације „Борковац I“ (ул. северно и јужно од ул. Лењинова)

Пројекат 2.3.2.11

Усаглашавање пројектно техничке документације за реконструкцију кишне
канализације „Борковац II“ (улица Сутјеска, Милисава Дакића и Павловачка до
реципијента у ул.15. мај )

ПРОГРАМ 2.3.3.

ИЗГРАДЊА СИСТЕМА ЗА ПРЕЧИШЋАВАЊЕ ОТПАДНИХ ВОДА

Пројекат 2.3.3.1

Израда генералног пројекта са предходном студијом оправданости за
изградњу система за пречишћавање отпадних вода

Пројекат 2.3.3.2

Израда пројектно-техничке документације за изградњу система за
пречишћавање отпадних вода

Пројекат 2.3.3.3

Изградња главног постројења за пречишћавање отпадних вода у Руми

Пројекат 2.3.3.4

Проширење обухвата изградњом постројења за пречишћавање отпадних вода
у осталим насељима у општини Рума

ПРОГРАМ 2.3.4.

УПРАВЉАЊЕ ЧВРСТИМ ОТПАДОМ

Пројекат 2.3.4.1

Израда Плана Детаљне Регулације за трансфер станицу и рециклажни центар

Пројекат 2.3.4.2

Израда пројектно-техничке документације за изградњу трансфер станице

Пројекат 2.3.4.3

Израда пројектно-техничке документације за изградњу рециклажног дворишта

Пројекат 2.3.4.4

Израда пројектно-техничке документације за изградњу Центра за прикупљање
животињског отпада

Пројекат 2.3.4.5

Израда пројектно-техничке документације за санацију постојеће депоније
(сметлишта)

Пројекат 2.3.4.6

Изградња трансфер станице

Пројекат 2.3.4.7

Изградња рециклажног дворишта

Пројекат 2.3.4.8

Санација и уређење постојеће депоније (сметлиште)

Пројекат 2.3.4.9

Санација и рекултивација дивљих депонија
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Пројекат 2.3.4.10

Изградња Центра за прикупљање животињског отпада

Пројекат 2.3.4.11

Успостављање система за прикупљање чврстог отпада у сеоским срединама

ПРОГРАМ 2.3.5.

ИЗГРАДЊА И РЕКОНСТРУКЦИЈА ЈАВНЕ РАСВЕТЕ

Пројекат 2.3.5.1

Израда пројектно техничке документације за реконструкцију јавног осветљења
у Руми и селима

Пројекат 2.3.5.2

Реконструкција јавног осветљења у Руми и селима

Пројекат 2.3.5.3

Изградња јавне расвете у делу улице Језерска

Пројекат 2.3.5.4

Изградња јавне расвете у улици Иришки друм из правца Новог Сада

Пројекат 2.3.5.5

Изградња јавне расвете у улици Орловићева – Борковац

Пројекат 2.3.5.6

Изградња јавне расвете пешачке стазе Борковачки поток – парк шума Борковац

Пројекат 2.3.5.7

Изградња јавне расвете у улици Индустријска у Руми

ПРОГРАМ 2.3.6.

РЕКОНСТРУКЦИЈА ГРОБЉА

Пројекат 2.3.6.1

Израда пројектно техничке документације за уређење гробља у Руми и селима

Пројекат 2.3.6.2

Уређење гробља у Руми и селима

ПРОГРАМ 2.3.7.

ИЗГРАДЊА И РЕКОНСТРУКЦИЈА ПИЈАЦА

Пројекат 2.3.7.1

Израда пројектно техничке документације за реконструкцију (наткривање)
градске пијаце у Руми

Пројекат 2.3.7.2

Реконструкција (наткривање) градске пијаце у Руми

ПОСЕБАН ЦИЉ 2.4

ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ И ОБНОВЉИВИ
ИЗВОРИ ЕНЕРГИЈЕ

ПРОГРАМ 2.4.1

ИНСТИТУЦИОНАЛНА ПОДРШКА У ЦИЉУ ЕНЕРГЕТСКЕ ЕФИКАСНОСТИ

Пројекат 2.4.1.1

Израда Локалног акционог плана примене мера енергетске ефикасности

Пројекат 2.4.1.2

Израда елабората о могућностима коришћења алтернативних извора енергије
(биомаса, сунчева енергија, енергија ветра, гео-термална вода и др.)

Пројекат 2.4.1.3

Израда студије ,,Потенцијали био масе у Старој Пазови и Руми,,

ПРОГРАМ 2.4.2

ИНФРАСТРУКТУРНО УРЕЂЕЊЕ У ЦИЉУ ЕНЕРГЕТСКЕ ЕФИКАСНОСТИ

Пројекат 2.4.2.1

Израда пројектно-техничке документације за повећање енергетске
ефикасносити на објектима јавне намене, у пољопривреди и индустрији

Пројекат 2.4.2.2

Конверзија начина грејања јавних институција у циљу повећања енергетске
ефикасности – основне школе у Кленку и Грабовцима и градска кућа

Пројекат 2.4.2.3

Конверзија начина грејања насеља Игралиште – Детелина (Солидарност)
прелазом са мазута на гас
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Пројекат 2.4.2.4

Конверзија начина грејања насеља Тивол прелазом са мазута на гас или
биомасу

Пројекат 2.4.2.5

Конверзија начина грејања насеља Центар (сектор Центар – Север) прелазом
са мазута на гас

Пројекат 2.4.2.6

Конверзија начина грејања насеља Центар (сектор Центар – Југ) прелазом са
мазута на гас

Пројекат 2.4.2.7

Реконструкција котларнице ,, Спортска хала,,

Пројекат 2.4.2.8

Изградања МПЦ капацитета 1200См3/х за котларницу Спортска хала

Пројекат 2.4.2.9

Санација котларнице ,,Робна кућа,,

Пројекат 2.4.2.10

Санација котларнице ,,Венац,,

Пројекат 2.4.2.11

Санација котларнице ,,Орловићева,,

Пројекат 2.4.2.12

Санација и аутоматизација котларнице ,,ЈНА,,

ПРОГРАМ 2.4.3

УРЕЂЕЊЕ ЗЕЛЕНИХ ПОВРШИНА

Пројекат 2.4.3.1

Изградња ветро заштитних појасева

Пројекат 2.4.3.2

Израда катастра зелених површина у централној зони Руме

Пројекат 2.4.3.3

Уређење паркова и зелених површина

ПОСЕБАН ЦИЉ 2.5

РЕГУЛИСАЊЕ И УРЕЂЕЊЕ ВОДОТОКОВА

ПРОГРАМ 2.5.1

РЕГУЛИСАЊЕ И УРЕЂЕЊЕ ВОДОТОКОВА

Пројекат 2.5.1.1

Уређење и чишћење потока и канала на територији општине Рума

ПОСЕБАН ЦИЉ 2.6

ЕДУКАЦИЈА СТАНОВНИШТВА

ПРОГРАМ 2.6.1

ЕДУКАЦИЈА СТАНОВНИШТВА

Пројекат 2.6.1.1

Едукација становништа о потреби очувања животне средине

Пројекат 2.6.1.2

Спровођење едукативних програма у циљу информисања грађана о мерама
енергетске ефикасности
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СТРАТЕШКИ ЦИЉ 3: ДРУШТВЕНЕ ДЕЛАТНОСТИ
Систем социјалне заштите у општини Рума је развијен, јер установе социјалне заштите сарађују како
међусобно, тако и са локалном самоуправом и другим институцијама и организацијама у систему
социјалне заштите и осталим системима усмереним на побољшање и унапређење квалитета живота
грађана. Доступност услуга, стучност, искуство и мотивисаност запослених, ажурирана база корисника
услуга, искуство у изради и имлепемнтацији пројеката утицало је да општина Рума буде препознатвива у
региону као пример добре праксе у области организовања и пружања услуга социјалне заштите. Центар
за социјални рад општине Рума и Геронтолошки центар “Срем” у Руми водеће су институције
социјалне заштите на локалном нивоу.
Поред редовних активности Цетра за социјални рад, у сарадњи са локалном самоуправом и другим
актерима у систему социјалне заштите развијене су и услуге које се успостављају као пројектне
активности (дневни боравак, помоћ у кући, персонални асистени и лични пратиоци, саветовалишта).
Одрживост ових услуга доводи се у питање по истеку пројеката, па је потребно пронаћи механизме за
континуирано финансирање истих.
Унапређење услуга социјалне заштите потребно је у области збрињавања угроженог становништва
као и обезбеђивања доступности услуга јавне кухиње и помоћ у кући у руралној средини. Поред горе
наведених институција, треба навести и: општинску организацију Црвеног крста, међуопштинску
организацију слепих и слабовидих, удружење дистрофичара Срема, удружење параплегичара, удружење
пензионера, удружење Рома, итд.
У контексту реформе социјалне заштите успостављена је континуирана сарадња са Покрајинским
заводом за социјалну заштиту и Секретаријатом за здравство, социјалну политику и демографију.
Носилац развоја примарне здравствене заштите у општини је Дом здравља у Руми који омогућава
доступност услуга здравствене заштите како у урбаној тако и у руралној средини. Високо образован и
искусан менаџмент Дома здравља, велико искуство и стручност запослених допринело је стратешком
развоју ове институције и целокупне здравствене заштите на локалном нивоу. Дом здравља је
модерна, акредитована установа, која активно унапређује услуге за своје кориснике користећи
ограничене ресурсе са којима располаже.
Постојање стратешког плана развоја Дома здравља, искуства у изради и имплеметацији пројеката
базираних на превенцији, развијен информациони систем, обезбеђена транспарентност рада путем
ажурираног веб сајта, одлична сарадња са институцијама и организацијама на локалном нивоу, као и
висок ниво заштите животне средине допринели су да ова инситуција буде препозната на конкурента
водећим иституцијама у региону. Одлична сарадња корисника и пружалаца услуга у области
здравстве заштите допринела је формирању неколико стучних тимова. Недостатак новчаних
средстава утицао је на активано функционисање Саветовалишта за породицу и младе. Недовољна
здравствена просвећеност на локалном нивоу највише се огледа у облсти очувања преветнвиног
здравља па је неопходно медијски промовисати, инфромисати и мотивисати становништво на
превентивне прегледе.
Општина Рума има дугу историју образовања. На територији општине налазе се 11 основних, 4 средње
школе, истурено одељење високе школе за Послову економију и предузетништво, као и основна музичка
школа. Предшколска установа „Полетарац“ има 64 групе и 21 објекат са којим располаже. Мора се
нагласити да поједина мала и средња предузећа и средњошколске институције добро сарађују, али
већина образовних профила у средњим школама не одговара потребама локалне привреде. Средња
Пољопривредно прехрамбена школа је једина регионална школа, али она нема смештајне капацитете за
пријем ученика из региона.
Сарадња између образовних установа, локалне самоуправе, других институција и организација је добра,
а наставнички кадар је стучан и мотивисан што дорпиноси квалитетној реализацији наставног плана и
програма. У оквиру школа постоји већи број секција у различитим областима. Запослени у образовним
иституцијама имају искуства у припреми и реализацији различитих пројеката мање вредности. На
територији општине примећен је недостатак препознатљиве организације или установе која може
понудити стручно усавршавање и адекватно нефромално образовање.
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Безбедност грађана и имовине је једна од најважнијих потреба у локалној заједници. За послове
безбености задужени су пре свега надлежни републички органи, међутим за успех у њиховом раду
веома је важна и добра координација и сарадња са локалним органима и институцијама.
Носилац безбедности у општини је Полицијска станица у Руми, која активно сарађује са свим кључним
актерима по питању одржавања нивоа безбедности на одговарајућем нивоу. Добра обезеђеност
ризичних раскрсница, прелаза у билизи школских објеката, 6 месених заједница целодневним надзором,
као и одличан рад Ватрогасне и Полицијске станице, изградња пријемне станице за псе допринела је
већем степену безбедности последњих година.
Треба нагластити да Полицијска станица и образовне институције добро сарађују, а та сарадња се не
огледа само у обезбеђењу школских објеката, већ и у едукацији ученика из области сузбијања
наркоманије, малолетничке деликвенције, вршњачког и осталог насиља, трговине људима, познавање
саобраћајних прописа, итд. У наредном периоду потребно је формирати Савет за безбедност, који ће
између осталог, више пажње посветитити промоцији здравих стилова живота и сузбијању малолетничке
деликвенције. Контиуирана и активна сарадња МУП-а и локалне самоуправе може утицати на боље
поштовање прописа у области рад угоститељаких објеката (радно време, близина образовних
институција), а информисање грађана путем медија, може утицати на свест локалног становништа по
питаљу личних одговорности у погледу очувања безбедности.
Општину Рума одликује мулитинационална средина као и богато културно наслеђе. Археолошко
налазиште Гомолова и Басијана, ликовна колонија Борковац, Фестивал тамбурашких оркестара Србје,
Фестивал музичких друштава Војводине, Трема фест, Мистер Воркy Фестивал су само неки од
препознатљивих садржаја општине Рума, који заједно са активностима различитих културно-уметничких
удружења и установа културе пружају Румљанима могућности за богат културни живот и квалитетно
провођење слободног времена. За пружање садржајних програма заслужни су: Културни центар,
Градска библиотека, Завичајни музеј, као и активан рад бројних аматерских културно-уметничких
друштава.
У наредном периоду фокус се ставља на унапређење сарадње и умрежености културних институција са
осталим организацијама на локалном нивоу, у оквиру које кључну улогу има Кулутурни центар као
водећа и примарна институција задужена за креирање саджаја, развоја и промоцију културноуметничких активности. Ефикасније искоришћење постојећих просторних капацитета појединих установа
допринеће стварању квалитетнијег и богатијег културног садржаја и програма. Највиши циљ ће бити
свакако креирање правног и институционалног оквира културно-уметничког развоја, кроз доношење
стратешког документа на нивоу локалне заједнице – Стратегије културног развоја и развоја аматеризма
општине Рума.
Последњи попис из 2011. године евидентирао је број од 10.047 младих од 15 до 30 година који живе на
територији општине Рума. Један од основних проблема малих средина у Србији, па тако и општине Рума,
јесте одлив мозгова, односно мигрирање младих ка већем градовима са жељом да путем даљег стручног
усавршавања створе могућности да се професионално остваре кроз жељени посао, који нису у
могућности да добију у општини Рума.
Велики корак напред је само препознавање значаја укључивања младих у живот локалне заједнице, а
општина Рума је свакако тај корак већ направила формирањем Канцеларије за младе и доношењем
стратешких докумената у тој области. У следећем периоду акценат се ставља на едукације младих и
помоћ у покретање сопствених бизниса, мотивацију за активно тражење могућности за запошљавање –
тражењем, аплицирањем и реализацијом одређених пројектата из области омладинског активизма,
затим креирање одговарајућег културно-уметничког садржаја за квалитетно коришћење слободног
времена, као и уступање одређених просторија за раличите едукације, семинаре, окупљања младих ради
размене идеја – уопштено за подстицање омладинског активизма.
Свакако једна од препознатљивих ствари општине Рума јесте разноврсност спортских клубова и
удружења. Поред уобичајних спортова као што су фудбал, кошарка, одбојка, рукомет, тенис и сл., у Руми
постоји могућност чланства у неком од клубова борилачких вештина (аикидо, теквондо, бокс, карате,
џудо), као и бављење атлетиком, бициклизмом, стоним-тенисом, рекреативним куглањем, боћањем
или планинарењем.
Несумњива предност општине Рума, поред великог броја спортских удружења, јесу и бројни спортски
објекти у градској средини, изграђена Спорска хала - која има могућности да смести преко 2000
посетилаца, трим стаза на Борковцу као и мотивисаност и жеља грађана Руме за редовно упражњавање
спортско-рекреативних активности. Приоритет у наредном периоду јесте доношење институционалног и
правног оквира за развој спорта у општини Рума, затим ефикасније искоришћење капацитета изграђених
објеката- уређење и промовисање Спортске хале, промоција Руме као спортске општине која нуди
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јединствену понуду спортских садржаја и активности, промоцију здравих навика и начина живота,
решавања питања олимпијског базена путем јавно-приватног партнерства, као и пружање грађанима
могућности за бесплатну рекреацију – постављањем теретана на отвореном.
Општина Рума има велики број удружења који делују у оквиру кључних области развоја заједнице и на
тај начин учествују у унапређењу услова живота у локалној средини. Активни и мотивисани представници
удружења, изражен степен волонтеризма, реализовани пројекти који су се показали као одрживи
утицали су да се поједина удружења истакну као водећа.
Примећена је спремност локалне самоуправе и одељења за друштвене делантости да своју сарадњу са
цивилним сектором унапреди кроз проналажења најбољег решења у области унапређења правног и
институцијалног оквира за развој цивилног сектора. Са друге стране, активна удружења спремна су да се
уједине и сарађују међусобно како би била препозната као значајни актери развоја на локалном нивоу.
Потребно је такође подржати развој цивилног сектора кроз пружање инфрмација и знања из области
стратешког и оперативног планирања, писања и спровођења пројеката и проналажења начина за
њихово финансирање.

SWOT АНАЛИЗА
СНАГЕ

СЛАБОСТИ

1. Унапређење социјалне и здравствене заштите
у општини Рума

1. Унапређење социјалне и здравствене заштите
у општини Рума



















Покривеност читаве територије
општине Рума здравственом заштитом и
хитном медицинском помоћи током 24
сата.
Квалитетна и ефикасна здравствена
заштита
Велико искуство и стручност
запослених у области здравствене
заштите
Високо образован и искусан менаџмент
ДЗ „Рума“
Акредитован Дом здравља
Постојање стратешког плана развоја
Дома здравља
Искуство у изради и имплементацији
пројеката у области здравствене
заштите
Велики број реализованих пројеката
базираних на превенцији.
Постојање Центра за превенцију у
оквиру Дома здравље
Висок ниво заштите животне средине –
складиштење медицинског отпада и
добра контрола сузбијања
интрахоспиталних инфекција
Добра сарадња између пружалаца и
корисника услуга у области здравствене
заштите (удружења, школе, МУП, дом
здравља, центар за социјални рад,
геронтолошки центар и др.)
Формиран Стручни тим за спречавање и
сузбијање насиља над женама у
породици и партнерским односима и
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Недостатак средстава за функционисање
Саветовалишта за породицу и младе који
потичу из средстава локалне самоуправе
Недовољно активна сарадња са
канцеларијом за младе.
Недостатак средстава за обуке које нису
обавезне за запослене у области
здравствене заштите.
Недовољна информисаност о раду
удружења у области здравствене
заштите у општини
Недовољна здравствена просвећеност
Непостојање стратегије за борбу против
наркоманије и болести зависности
Неприступачност прилаза јавним
институцијама за особе са
инвалидитетом
Недостатак механизама мотивације
грађана за превентивне прегледе
Недовољан број медицинског кадра
Недовољна мотивација и синдром
,,сагоревања,, здравствених и социјалних
радника
Отпор према променама
Честа промена директора ДЗа
Непостојање смештајни капацитети
(дементних и оболелих од Алцхајмерове
болести) као и оних који су у фази
палитијалног збрињавања
Непостојање облика социјалне заштите
као што су клубови, куће за старе,
дневни центри и сеоске куће за старије
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Стручни тим за заштиту деце од
злостављања и занемаривања.
Развијен информациони систем ДЗ
„Рума“ и добра евиденција корисника
здравствене заштите
Активан и уређен сајт Дома здравља
Постојање Саветовалишта за младе и
Саветовалишта за труднице,
Оптимални услови за рад у смислу
опремљености и безбедности у ДЗ
„Рума“
Континуирана едукација свих
запослених ДЗ „Рума“
Развијеност и повезаност институција
социјалне заштите (геронтолошки
центар, јавна кухиња, геронто
домаћице, центар за социјални рад)
Центар за социјални рад у поступку
акредитације
Доступност услуга Центра за социјални
рад и у сеоској средини
Велико искуство и стручност
запослених у области социјалне
заштите
Ажурирана база корисника услуга и
мера социјалне заштите
Реалан и стручан увид у потребе
корисника социјалне заштите
Активно Удружење Пензионера и Рома
у области пружања услуга у области
социјалне заштите
Искуство у изради и имплементацији
пројеката у области социјалне заштите
Ажурирана база података ромске
популације на локалном нивоу.
Добра сарадња између пружалаца и
корисника услуга у области Социјалне
заштите (удружења, школе, МУП, Дом
здравља, Центар за социјални рад,
геронтолошки центар и др.)
Добра сарадња Дома Здравља и Центра
за социјални рад са Локалном
самоуправом
Постојање дневног боравка за децу са
сметњама у развоју






















грађане
Недовољна информисаност о раду
удружења у области социјалне заштите у
општини
Неадекватна просторна и техничка
опремљеност Центра за социјални рад
Нехигијенска ромска насеља у Руми
Ускраћене услуге самохраном
становништву из области социјалне
заштите у сеоској средини – помоћ у
кући и кућа за старе
Непостојање сигурне куће за жртве
насиља
Недовољан број геронто домаћица у
сеоској средини
Недоступност јавне кухиње
становништву у сеоској средини
Неразвијеност невладиног сектора у
области пружања социјалне заштите
(мали број акредитованих удружења)
Непостојање Дневног боравка за старе
Недовољан систем бриге за старе који су
ван система социјалне заштите.
Неискоришћени просторни капацитети
локалне самоуправе
Недостатак механизама за запошљавање
Рома.
Недостатак новчаних средстава за
функционисање удружења на локалном
нивоу
Недостатак новчаних средстава за обуке
потребне за унапређење квалитета рада
у области социјалне заштите
Неактивно, а формирано саветовалиште
за брак и породицу

2. Унапређење система образовања у општини
Рума

2. Унапређење система образовања у општини
Рума
 Постојање регионалне пољопривредне
школе
 Одлична сарадња између институција
на локалном ниво (полицијска станица,
центар за социјални рад, дом здравља)
 Стручан и мотивисан наставнички кадар
 Одличан квалитет наставе
 Постигнути резултати на
универзитетима
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Непостојање дома за ученике средњих
школа – Интернат



Застарела пољопривредна механизација
у Пољопривредној школи



Лоша опремљеност школама



Неорганизован превоз ученика



Наркоманија и алкохолизам



Лоша опремљеност игралишта за децу,
спортских терена и њихова заштита



Кафићи близу школа



Недовољно стручно усавршавање
наставника
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Постојање стручних друштва
Велики број школа
Дуга традиција образовања
Рад са младим талентима
Добра сарадња културних установа са
школама до 4 разреда и са средњим
школама
Коришћење савремених
инфромационих технологија у
промотивне сврхе школа (постојање
итернет презентација)



Недостатак свести о заштити животне
средине



Велики број школске омладине која себе
нигде не препознаје



Лоша умреженост система (културе,
образовања, омладине) не зна се ко шта
ради и за шта је одговоран



Недовољно промовисани успеси ученика



Недовољна искоришћеност школских и
предшколских капацитета током целе
године (школске зграде, сале терени)



Нерегулисан начин коришћења школских
објеката



Неусклађеност образовног система
потребама тржишта



Не постоји Општински Савет родитеља
свих школа



Недостатак активних организација које
се баве неформалним образовања



Непостојање центра за стручно
усавршавање наставника



Непостојање базе података о студентима



Непостојање информација о младима
који су завршили школе за просветне
струке

3. Подршка развоју културе у општини Рума


















Рума – мултинационална средина
богато културно наслеђе и традиција
Рума – град фестивала: Фестивал
тамбурашких оркестара Србије,
Фестивал музичких друштава
Војводине, Међународни Фестивал
једноминутног филмa – Мистер Vorky,
Румфест, Међународни фестивал
тамбурашких састава, Концерт румских
бендова - Промо фест ...
Постојање
културних
институција:
Културни центар Рума (Биоскоп,
Позориште,
Галерија..),
Градска
библиотека и Завичајни музеј
Образован и стручан кадар
Успостављен Савет за Културу
Добра понуда културног садржаја
Постојање великог броја културноуметничких друштава
Постојање
интернет
презентације
Културног центра Рума, Библиотеке и
Музеја
Велика база младих заинтересованих за
развој културе и креирања прилика за
образовање
Археолошко налазиште Гомолова и
Басијана
Богато ликовно стваралаштво
Ликовна колонија Борковац
Познати Румљани – научник Атанасије
Стојковић, Божидар Грујовић

3. Подршка развоју културе у општини Рума








4. Унапређења услова за спорт и рекреацију







Постојање Спортског савеза
Изграђена Спортска хала
Велики број објеката намењених за
спорт и рекреацију у градској средини
(спортска хала, базен, куглана,
теретане..)
Борковачко језеро – развијен спортски
риболов
Добра сарадња са државним и
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Недовољно искоришћени капацитети
запослених
Неактиван Савет за културу
Непостојање критеријума за расподелу
буџетских средстава у области културе
Недостатак управљачких механизама у
култури
Неадекватна
и
недовољнаискоришћеност
простора
културних установа (зграда Музеја,
зграда Културног центра...)
Несинхронизованост
културних
активности са осталим дешавањима у
локалној заједници
Непостојане адекватног програма рада
културних установа као стратешког
документа који одговара потребама
локалне заједнице (месечни програм
културних дешавања)
Недовољна
сарадња
културних
институција, неумреженост са осталим
организацима на локалном нивоу које се
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локалним институцијама
Постојање и велики број чланова клуба
Извиђача
Велики број спортских oрганизација и
удружења
Велики број награђених спортиста
(златне и сребрне медаље)
Велики број сеоских клубова и друштава



5. Унапређење система безбедности у општини
Рума











Добра сарадња Полицијске станице са
школама
Постојање видео надзора у школама
Добра обезбеђеност школских објеката
Постојање Ватрогасног друштва
Постојање инспектора за друмски
саобраћај
Изграђена инфраструктура и повољна
локација (ватрогасна служба)
Добар пословни простор ватрогасне
службе
Добар објекат полиције, функционалан,
на добром месту
Изградња пријемне станице за псе
Полицијско одељење у Платичеву (6
месних заједница 24 сата под
надзором)


















Непостојање професионалне продукције
(производња представа, филмова,
музике, књига) у Културном центру



Лоша техничка опемљеност бисоскопске
сале – застарела опрема



Непостојање јасне поделе послова у КЦ,
па странкама није јасно коме да се
обрате



Непостојање
организованог
Савеза
аматера
Неуређене фасаде културних установа
Недостатак свести о заштити животне
средине




4. Унапређења услова за спорт и рекреацију





6. Омладинска политика


баве промоцијом културних активности
Лоша умреженост система културе,
образовања, омладине и туризма



Подршка локалне самоуправе,
дефинисана буџетска линија за
омладински активизам,
систематизовано радно место
Координатора КЗМ
Постојање Канцеларије за младе
Успостављен Савет за младе
Постојање Омладинског савета Руме
Развијен омладински волонтеризам
Усвојен Локални акциони план за младе
2014-2019
Спремност локалних медија даизвештавају о младима и активностима
КЗМ
Постојање базе података студената
Постојање услова за каријерно
информисање, вођење и саветовање
Добра сарадња КЗМ са школама
Постојање Саветовалишта за младе у
оквиру Дома здравља
Постојање спортских клубова и
могућности за бављење спортом
Постојање великог броја културноуметничких друштава
Отворена интернет страница КЗМ као
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Недостатак новчаних средстава за
финансирање Спортског савеза и
спортских клубова – додељивање
средстава по политичкој основи
Нелегализовани
спортски терени у
сеоској средини
Недостатак
адекватних
спорских
садржаја у сеоској средини
Неактиван рад Савеза, као последица
лоше
дефинисаности
улоге,
одговорности и надлежности
Непрепознавање од стране локалне
самоуправе
Спортске
хале
каo
могућности за развој спортског и
рекреативног туризма
Недостатак средстава за санацију и
опремање Спортске хале.
Недостатак механизма за утврђивање
приоритета финансирања и израде
анализа исплативности
за спортске
објекте и терене
Недостатак механизма за утврђивање
надлежности одржавања спортских
терена
Недовољан
број
уређених
бициклистичких стаза
Лоша опремљеност игралишта за децу,
спортских терена и њихова заштита
Непостојање теретана на отвореном у
оквиру школа, паркова
Непостојање стадиона за атлетику
Неискоришћени капацитетети
Борковачког језера за развој спортова

Oпштина Рума / Стратешки план одрживог развоја
јавни сервис информисања младих у
Руми
7. Унапређење механизама за подршку
цивилном сектору











на води (кајак, кану, веслање)
5. Унапређење система безбедности у општини
Рума


Велики број удружења на локалном
нивоу
Деловање удружења у свим сегметнима
развоја заједнице
Постојање активних удружења са
великим бројем чланова
Постојање великог броја културноуметничих друштава
Одрживи и препознатљиви пројекти
појединих удружења
Мотивисаност чланова удружења за
унапређења услова живота у заједници
Стављање циљева локалне заједнице
испред личних цивела чланова
удружења
Изражен волонтеризам међу члановима
удруња
Спремност удружења на заједничи рад














Непоштовање радног времена рада
кафића
Близина кафића образовним установама
Слаба техничка опремљеност полиције
(софтвер, умреженост система)
Пораст малолетничке деликвенције
Стара возила и недовољан број
специјалних возила за ватрогасне
активности и активности полиције
Недостатак видео надзора у целом граду
Продаја алкохола младима испод 18
година
Недовољна вертикална и хоризонтална
сигнализација
Непостојање тринаестог колосека за
интервенције на прузи
Неосветљени паркови ( Борковачко
језеро)
Полицијска станица нема видео надзор
са спољне стране објекта
Не постоји умреженост сервера између
школа и Полицијске станице

6. Омладинска политика
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Нереализација
укупних
средстава
предвиђених буџетом за омладинске
активности (прерасподела средстава на
друге области у процесу ребаланса)
Недовољно издвајање материјалних
средстава усмерених ка унапређењу
положаја
младих
и
реализацији
планираних активности
Велика
незапосленост
и
лоша
финансијска ситуација младих
Недовољна промоција рада КЗМ на
званичној страници општине
Недовољно искоришћен капацитет КЗМ
– као места окупљања младих
Немотивисаност
младих
услед
непостојања подстицајних механизама
Непостојање Омладинскoг клуба
Неискоришћени
капацитети
Дома
омладне у зимском периоду
Неактиван Савет за младе
Недовољно развијен и умрежен цивилни
сектор
Недовољна
понуда
садржаја
за
квалитетно
провођење
слободног
времена
Недостатак просторних, техничких и
финансијских средстава у области бриге

Oпштина Рума / Стратешки план одрживог развоја









о младима
Недостатак умрежености, координације
и комуникације КЗМ, установа културе,
туристичке организације и цивилног
сектора
Непостојање
планског
усмеравања
младих кроз каријерно саветовање
Неадекватно стручно оспособљавање –
неусклађеност понуде и потражње на
тржишту радне снаге
Непостојање стратегије образовања на
локалном нивоу
Bан наставне активности по школама
нису усклађене са превозом до
удаљенијих делова (села), те ученици
али и наставници нису у могућности да
их редовно посећују

7. Унапређење механизама за подршку
цивилном сектору















Неактиван рад појединих удружења
Не постоји дугорочан план развоја већег
броја удружења
Недостатак знања у области писања
пројеката
Искључиво ослањање појединих
удружења на буџетска средства локалне
самоуправе
Недовољна сарадња између удружења
Недовољно просторих капацитета за рад
удружења
Не постоје критеријуми за одабир
комисије за расподелу општинских
средстава намењеним удружењима
Не постоји тема конкурса приликом
расписивања позива за финансирање
пројеката
Недовољна знања и информације о
могућностима финансирања
Нема континуиране сарадње између
Локалне самоуправе и цивилног сектора
Недостатак удружења која се баве
неформалним образовањем

ШАНСЕ

ПРЕТЊЕ

1. Унапређење социјалне и здравствене заштите
у општини Рума

1. Унапређење социјалне и здравствене заштите
у општини Рума








Близина великих Клиничких центара и
наставних центара
Могуће успоставити сарадњу са
невладиним хуманитарним
организацијама
Доступни Покрајински и републички
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Лош економски положај социјалних и
здравствених радника (утиче на
мотивисаност радника)
Велики број једночланих двочланих
старачких домаћинстава на селима
Економска криза – рестриктиван буџет

Oпштина Рума / Стратешки план одрживог развоја











фондови
ЕУ фондови
Боља координација и стратегија
социјалне и здравствене заштите
Боље решавање простора за старачке
домове
Иницијативе за подизање мотивације за
осмишљавање пројеката и њихову
реализацију
Добар географски положај
Сарадња са Министарством здравља
републике Србије
Децентрализација
Постојећа законска регулатива која
промовише примарну здравствену
заштиту










2. Унапређење система образовања у општини
Рума

2. Унапређење система образовања у општини
Рума










ЕУ фондови
Покрајински, Републички фондови
Донације
Могућност коришћења средстава из
националних и међународних фондова
намењени пројектима и програмима
усмерених на унапређење положаја
младих Оснаживање невладиног
сектора
Примена добре праксе из других
средина










3. Подршка развоју културе у општини Рума









Доношење Стратегије културног развоја
и развоја аматеризма општине Рума
Могућности развоја професионалне
продукције (производње филма,
музике, представа, књига..)
Покрајински и Републички фондови
Културна, спортска прекогранична и
европска сарадња
Оспособљавање-оживљавањерестаурација објеката од културног
значаја за културни развој заједнице –
приватизована Спомен кућа Милеве
Марић, легати у Градском Музеју,
Спомен Кипови

4. Унапређења услова за спорт и рекреацију
5. Унапређење система безбедности у општини
Рума


Донете стратешке смернице рада
Полицијске станице

здравства
Мали број лекара на велики број
пацијената
Корупција
Оптерећеност здравствених радника
Старо становништво – старење
популације
Недовољан број запослених у здравству
због ограничења
Незапосленост и материјална
несигурност грађана
Велики број пензионера који су
социјални случајеви
Одлив кадрова ( у земље у окружењу)

Неповољна демографска слика
Гравитирање младих људи ка већим
градовима и иностранству
Инертност институција и појединаца, као
и самих младих
Нестабилна економска и политичка
ситуација на републичком и локаном
нивоу
Недостатак финансијских средстава за
спровођење Локалног акционог плана за
младе
Негативан утицај политичких одлука
Поремећен систем вредности у друштву
Неадекватне установе за
преквалификацију
Непостојање стратегије образовања
Однос државе према образовању,
култури и спорту

3. Подршка развоју културе у општини Рума






Светска економска криза
Не заинтересованост и немотивисаност
кључних људи за њихов опсег рада (
култура, просвета)
Секте/новонастале верске заједнице
Однос државе премао
бразовању,култури и спорту

4. Унапређења услова за спорт и рекреацију

5. Унапређење система безбедности у општини
Рума
 Социјални статус полицајаца и
ватрогасаца
 Елементарне непогоде и поплаве
 Близина великих центара, транзит према
БиХ и Хрватској
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Републички и покрајински фондови
ЕУ фондови
Изградња пута НС-Рума-Шабац
Израда интервентног коловоза за
инциденталне ситуације
Техничко опремање полиције и
ватрогасне јединице
Едукација грађана




6. Омладинска политика



6. Омладинска политика









Могућност коришћења средстава из
националних и међународних фондова
намењени пројектима и програмима
усмерених на унапређење положаја
младих
Могућност сарадње на општинском,
регионалном и међународном нивоу
Усвајање Локалног акционог плана за
младе пружа могућност Локалној
самоуправи за системско вишегодишње
бављење младима
Примена добре праксе из других
средина
Синергија могућности кроз умрежавање
и координисан рад цивилног сектора,
установа спорта и културе и туристичке
организавције са КЗМ













Неповољна демографска слика
Гравитирање младих људи ка већим
градовима и иностранству- Одлив
мозгова
Инертностинституција на локалу које
пружају услуге младима, појединаца,
као и самих младих
Нестабилна економска и политичка
ситуација на републичком и локаном
нивоу
Недостатак финансијских средстава за
спровођење Локалног акционог плана за
младе
Негативан утицај политичких одлука
Поремећен систем вредности у друштву

7. Унапређење механизама за подршку
цивилном сектору






7. Унапређење механизама за подршку
цивилном сектору


Саобраћајна инфраструктура (транспорт
опасних материјала)
Нестабилна политичка ситуација

Економска нестабилност
Неповољна демографска сликa
Негативан утицај политичких одлука
Поремећен систем вредности у друштву
Не заинтересованост кључних људи за
развој цивилног сектора

Коришћење других извора финанирања
(ЕУ, АПВ и Министарства)
Сарадња удружења на регионалном
нивоу
Донације
Постојање Канцеларије за сарадњу са
цивилним сектором
Постојање Националне стратегије за
развој цивилног друштва у Републици
Србији

СТРАТЕШКИ ПОДЦИЉЕВИ:
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
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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

ПРОЈЕКТИ:
ПОСЕБАН ЦИЉ 3.1 УНАПРЕЂЕЊЕ СОЦИЈАЛНЕ И ЗДРАВСТВЕНЕ
ЗАШТИТЕ У ОПШТИНИ РУМА
ПРОГРАМ 3.1.1.

СОЦИЈАЛНО ЗБРИЊАВАЊЕ УГРОЖЕНОГ СТАНОВНИШТВА

Пројекат 3.1.1.1

Формирање сигурне куће за жртве насиља

Пројекат 3.1.1.2.

Израда програма за стамбено збрињавање за 36 породица из нехигијенског
насеља Рупе

Пројекат 3.1.1.3.

Стамбено збирњавање 36 породица из нехигијенског насеља Рупе

Пројекат 3.1.1.4.

Чишћење ромског насеља Рупе

Пројекат 3.1.1.5.

Организовање дневне испоставе оброка из Јавне кухиње у сеоску средину

Пројекат 3.1.1.6.

Обезбеђивање одрживости дневног боравка за децу са сметњама у развоју

Пројекат 3.1.1.7.

Поновно успостављање и обезбеђивање одрживости Дневног боравака за
ромску децу у школи „Иво Лола Рибар“

Пројекат 3.1.1.8.

Обезбеђивање одрживости услуга персоналних асистенте и личних пратиоца
за особе са инвалидитетом и децу са сметњама у развоју

Пројекат 3.1.1.9.

Израда програма за запошљавање становништва у руралној средини

Пројекат 3.1.1.10.

Израда програма за подршку и помоћ самохраним родитељима

ПРОГРАМ 3.1.2.

БРИГА О СТАРИМ ЛИЦИМА

Пројекат 3.1.2.1.

Успостављање услуге Помоћ у кући у сеоској средини

Пројекат 3.1.2.2.

Формирање дневног боравка за стара лица

Пројекат 3.1.2.3.

Израда програма за помоћ становништву старијем од 70 година

ПРОГРАМ 3.1.3.

УНАПРЕЂЕЊЕ ПРЕВЕНТИВНОГ
СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ

Пројекат 3.1.3.1

Активирање Савета за борбу против болести зависности

Пројекат 3.1.3.2.

Подршка формирању удружења за борбу против рака

Пројекат 3.1.3.3.

„Спорт без граница фаза 1“ - Обезбеђивање плате за специјализацију једног
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лекара из области спортске медицине за време трајања специјализације
Пројекат 3.1.3.4.

Активирање Саветовалишта за брак и породицу при Центру за социјални рад

Пројекат 3.1.3.5.

Дефинисање критеријума за финансирање/суфинансирање из буџета општине
вантелесне оплодње за жене које не испуњавају критеријуме РФЗО Републике
Србије

Пројекат 3.1.3.6

Успостављање система финансирања вантелесне оплодње за жене које не
испуњавају критеријуме РФЗО Републике Србије

ПРОГРАМ 3.1.4.

ИНФРАСТРУКТУРЕ ОПРЕМАЊЕ И УРЕЂЕЊЕ УСТАНОВА У ОБЛАСТИ СОЦИЈАЛНЕ
И ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ

Пројекат 3.1.4.1.

Набавка три санититетска возила за потребе Службе хитне медицинске
помоћи и санитетског транспорта

Пројекат 3.1.4.2.

Реализација међуопштинског пројекта „Победимо рак“ – Набавка мобилног
мамографа и обезбеђивање мамографске дијагностике у селима Сремског
округа.

Пројекат 3.1.4.3

Набавка апарата – остеодензитометра (апарат за мерење коштане густине) у
оквиру пројекта „Корачај сигурно и усправно“

Пројекат 3.1.4.4.

Спорт без граница 2- набавка ергобицика са пратећом опремом

Пројекат 3.1.4.5.

Спорт без граница 3- Набавка апарата за мониторинг виталних функција и
хотлера крвног притиска

Пројекат 3.1.4.6

Израда пројектно-техничке документације за адаптацију поткровља Центра за
социјални рад

Пројекат 3.1.4.7.

Адаптација поткровња Центра за социјални рад

Пројекат 3.1.4.8.

Изградња прилаза за особе са инвалидитетом згради Центра за социјални рад,
згради општине и Националне службе за запошавање

Пројекат 3.1.4.9.

Постављање транспортног лифта за пацијенте у Дому Здравља

ПОСЕБАН ЦИЉ 3.2

УНАПРЕЂЕЊЕ СИСТЕМА ОБРАЗОВАЊА У
ОПШТИНИ РУМА

ПРОГРАМ 3.2.1.

ИНФРАСТРУКТУРНО УРЕЂЕЊЕ ШКОЛСКИХ ОБЈЕКАТА

Пројекат 3.2.1.1

Израда пројектно техничке документације за изградњу
Пољопривредне школе- Интернат

Пројекат 3.2.1.2

Изградња Дома ученика Пољопривредне школе – Интернат

Пројекат 3.2.1.3.

Израда пројектно-техничке документације ради измештања котларнице из
школске зграде школе „Змај Јова Јовановић“ ради безбедности ученика

Пројекат 3.2.1.4

Израда пројектно-техничке документације ради котларнице из школске
зграде школе „Вељко Дугошевић“ ради безбедности ученика
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Пројекат 3.2.1.5.

Израда пројектно-техничке документације ради котларнице из школске
зграде школе „Душан Јерковић“ ради безбедности ученика

Пројекат 3.2.1.6

Израда пројектно-техничке документације ради котларнице из школске
зграде Пољопривредне школе“ ради безбедности ученика

Пројекат 3.2.1.7

Израда пројектно-техничке документације ради котларнице из школске
Техничке школе ради безбедности ученика

ПРОГРАМ 3.2.2.

УРЕЂЕЊЕ И ОПРЕМАЊЕ ШКОЛСКИХ ОБЈЕКАТА

Пројекат 3.2.2.1

Увођење видео надзора у школи Иво Лола Рибар

Пројекат 3.2.2.2

Увођење видео надзора у школи Бранко Радичевић

Пројекат 3.2.2.3

Увођење видео надзора у школи 23. Октобар

Пројекат 3.2.2.4

Увођење видео надзора у школи Милош Црњански

Пројекат 3.2.2.5

Увођење видео надзора у школи 6.ударна војвођанска бригада

Пројекат 3.2.2.6

Увођење видео надзора у школи Миливој Петковић Фећко

Пројекат 3.2.2.7

Увођење видео надзора у Гимназији „Стеван Пузић“

Пројекат 3.2.2.8

Увођење видео надзора у Музичкој школи

Пројекат 3.2.2.9.

Набавка школског аутобуса

Пројекат 3.2.2.10
Пројекат 3.2.2.11

Набавка пољопривредне маханизације (комбајн и трактор) за Пољопривредну
школу
Набавка 6 паметних табли за школе

Пројекат 3.2.2.12

Набавка 16 видео пројектора

Пројекат 3.2.2.13

Набавка 10 штампача у четри боје

Пројекат 3.2.2.14

Набавка рачунара за школе (150)

Пројекат 3.2.2.15

Набавка 300 стуњача за школске сале

Пројекат 3.2.2.16

Набавка 15 мрежа за одбојку

Пројекат 3.2.2.17

Набавка 100 кошаркашких мрежица

Пројекат 3.2.2.18

Набавка сета гимнастичких справа (15ком)

Пројекат 3.2.2.19

Опремање сточарског кабинета у овкиру Пољопривредне школе

Пројекат 3.2.2.20

Набавка опреме за кабинете физике

Пројекат 3.2.2.21

Набавка опреме за кабинете хемије
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Пројекат 3.2.2.22

Набавка 100 микроскопа

Пројекат 3.2.2.23

Набавка ормарића за ученике (6500 ком.)

Пројекат 3.2.2.24

Набавка ормарића за учионице и кабинете

Пројекат 3.2.2.25

Набавка столова и столица за ученике и наставнике

Пројекат 3.2.2.26

Набавка ореме за фоно учионице за учење страних језика

Пројекат 3.2.2.27

Набавка музичких инструмената

ПРОГРАМ 3.2.3.

ИНСТИТУЦИОНАЛНО ЈАЧАЊЕ СИСТЕМА ОБРАЗОВАЊА

Пројекат 3.2.3.1.

Формирање центра за подршку образовању

Пројекат 3.2.3.2

Потписивање меморандума о сарадњи између средњних школа и МСП у циљу
усклађивања потреба и знања тржишта и образовања

Програм 3.2.2.3

Формирање годишњег фонда за стипендије најбољим ученицима

ПРОГРАМ 3.2.4.

ПОВЕЋАЊЕ ЕНЕРГЕТСКЕ ЕФИКАСНОСТИ У ШКОЛСКИХ ОБЈЕКТИМА

Пројекат 3.2.4.1

Израда пројектно-техничке документације за реконструкцију школа у циљу
повећања енергетске ефикасносити школских објеката

Пројекат 3.2.4.2

Израда пројектно-техничке докуметације за замену постојећег начина грејања
школа Кленак, Грабовци и Вогањ

Пројекат 3.2.4.3.

Набавка соларних панела и колектора за школе „ Душан Јерковић“, „Змај Јова
Јованковић“ и „Доситеј Обрадовић“

Пројекат 3.2.4.4

Израда пројекто-техничке документације за увођење грејања на био-масу у
школама „ Миленко Брзак Уча“, и „Стеван Петровић Бриле“

Пројекат 3.2.4.5

Потпуна замена столарије у школи „ Доситеј Обрадовић“

Пројекат 3.2.4.6

Потпуна замена столарије у школи „ Душан Јерковић“

Пројекат 3.2.4.7

Потпуна замена столарије у школи „Змај Јова Јовановић“

Пројекат 3.2.4.8

Замена столарије у школи „ Иво Лола Рибар“

Пројекат 3.2.4.9

Замена столарије у школи „ Вељко Дугошевић“

Пројекат 3.2.4.10

Замена столарије у школи „ Бранко Радичевић“

Пројекат 3.2.4.11

Замена столарије у школи „Миленко Врзак Уча“

Пројекат 3.2.4.12

Замена столарије у предшколској установи „ Полетарац“

ПОСЕБАН ЦИЉ 3.3.
ПРОГРАМ 3.3.1.

ПОДРШКА РАЗВОЈУ КУЛТУРЕ У ОПШТИНИ РУМА

РЕВИТАЛИЗАЦИЈА СТАРИХ ЗГРАДА
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Пројекат 3.3.1.1

Израда пројектно-техничке документације за
летњиковца Грофа Пејачевића – оснивача Руме

Пројекат 3.3.1.2

Израда пројектно-техничке документације за ревитализација зграде Музеја –
под заштитом државе, власништво ЛС

Пројекат 3.3.1.3

Израда пројектно-техничке документације за ревитализацију куће Остојића
(Градска кућа)

Пројекат 3.3.1.4

Припрема пројектно техничке документације и санација катедрале у
Путинцима

ПРОГРАМ 3.3.2.

КРЕИРАЊЕ ПРАВНОГ, ИНСТИТУЦИОНАЛНОГ И СТРАТЕШКОГ ОКВИРА ЗА
РАЗВОЈ КУЛТУРЕ

Пројекат 3.3.2.1

Формирање структуре за управљање културом (културним активностима) на
нивоу локалне самоуправе

Пројекат 3.3.2.2

Доношење стратешког документа на локалном нивоу о развоју културе –
Стратегија културног развоја и развоја аматеризма општине Рума

Пројекат 3.3.2.3

Припрема програма подршке за одржавање културних манифестација од
значаја за општину Рума

ПРОГРАМ 3.3.3.

ПОДИЗАЊЕ КАПАЦИТЕТА УСТАНОВА КУЛТУРЕ ИСТВАРАЊЕ УСЛОВА ЗА
БОГАТИЈУ КУЛТУРНУ ПОНУДУ

Пројекат 3.3.3.1

Успостављање функције Менаџера у култури у оквиру Културног центра

Пројекат 3.3.3.3

Адаптација и искоришћење 400м2 таванског простора изнад Библиотеке

ПОСЕБАН ЦИЉ 3.4

ревитализацију

куће

-

УНАПРЕЂЕЊЕ УСЛОВА ЗА СПОРТ И РЕКРЕАЦИЈА

ПРОГРАМ 3.4.1

УСПОСТАВЉАЊЕ ПРАВНОГ, ИНСТИТУЦИОНАЛНОГ И СТРАТЕШКОГ ОКВИРА ЗА
РАЗВОЈ СПОРТА

Пројекат 3.4.1.1

Припрема Стратегије развоја спорта у општини Рума

ПРОГРАМ 3.4.2

ИНФРАСТРУКТУРНО УРЕЂЕЊЕ И ОПРЕМАЊЕ ЛОКАЦИЈА ЗА СПОРТ

Пројекат 3.4.2.1

Израда пројектно техничке документације за реконструкцију, изградњу и
адаптацију градског фудбалског стадиона на теренима градског фудбалског
клуба Словен, локација борковачка долина

Пројекат 3.4.2.2

Израда пројектано техничке документације за изградњу школске фискултурне
хале у склопу дворишта и састава основне школе Душан Јерковић за потребе
ученика основне школе Душан Јерковић и осталог спортског садржаја за
потребе спортских клубова општине Рума.

Пројекат 3.4.2.3

Израда пројектно техничке документације за изградњу затвореног базена у
дворишту школе Вељко Дугошевић; који би се користио како за редовне
школске активности тако и за обуку непливача (Школа за обуку пливача)

Пројекат 3.4.2.4

Израда пројектно – техничке докуметнације за изградњу Атлетског стадиона
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Пројекат 3.4.2.5

Припрема пројектно техничке документације за адаптацију /санацију и
опремање Спортске хале у Руми

Пројекат 3.4.2.6

Пројекат Теретане на отвореном – постављање теретана на отвореном на
локацијама: велики парк (постоји видео надзор), Првомајска ул.- код вртића,
Гимназија , трим стаза Борковац

Пројекат 3.4.2.7

Изградња затвореног базена у дворишту школе Вељко Дугошевић; који би се
користио како за редовне школске активности тако и за обуку непливача
(Школа за обуку пливача)

Пројекат 3.4.2.8

Ревитализације отворених терена на локацијама Првомајска , Рупаче,
Косовска, Дом Здравља

Пројекат 3.4.2.9

Изградња школске фискултурне хале у склопу дворишта и састава основне
школе Душан Јерковић за потребе ученика основне школе Душан Јерковић и
осталог спортског садржаја за потребе спортских клубова општине Рума.

Пројекат 3.4.2.10

Реконструкција, изградња и адаптација градског фудбалског стадиона на
теренима градског фудбалског клуба Словен, локација борковачка долина

Пројекат 3.4.2.11

Ревитализација школских сала и терена на територији општине Рума

Пројекат 3.4.2.12

Адаптација/санација и опремања Спортске хале у Руми

Пројекат 3.4.2.13

Куповина мини-буса за превоз спортиста

ПОСЕБАН ЦИЉ 3.5

УНАПРЕЂЕЊЕ СИСТЕМА БЕЗБЕДНОСТИ У
ОПШТИНИ РУМА

ПРОГРАМ 3.5.1

ЈАЧАЊЕ СИСТЕМА БЕЗБЕДНОСТИ У ОПШТИНИ РУМА

Пројекат 3.5.1.1

Формирање Савета за безбедност

Пројекат 3.5.1.2

Доношење Стратегије безбедности општине Рума

Пројекат 3.5.1.3

Успостављање редовне контроле рада угоститељских објеката викендом

Пројекат 3.5.1.4.

Успостављање система контроле школских камера у просторијама Полицијске
станице Рума

Пројекат 3.5.1.5.

Постављање видео надзора на критичним местима у граду

ПОСЕБАН ЦИЉ 3.6

РАЗВОЈ ОМЛАДИНСКЕ ПОЛИТИКЕ

ПРОГРАМ 3.6.1

ПОВЕЋАЊЕ ЗАПОСЛЕНОСТИ МЛАДИХ У РУМИ

Пројекат 3.6.1.1

Организовање Сајма запошљавања (квартално)

Пројекат 3.6.1.2

Унапређење општинског WЕБ сајта у циљу оглашавања слободних радних
места за младе
Увођења бесповратних вредносних ваучера (за започињање сопственог
бизниса)

Пројекат 3.6.1.3
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Пројекат 3.6.1.4

Организовање обуке младих за планирање каријере, активно тражење посла,
писање радне биографије, састављање мотивационог писма

Пројекат 3.6.1.5

Организовање обуке младих за учење страних језика

Пројекат 3.6.1.6

Организовање обуке младих за писање бизнис планова

ПРОГРАМ 3.6.2

СТВАРАЊЕ УСЛОВА ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ САДРЖАЈА НЕФОРМАЛНОГ
ОБРАЗОВАЊЕ МЛАДИХ

Пројекат 3.6.2.1

Израда интерактивног портала који ће омогућити умреженост КЗМ, установа
културе/спорта и образовања, ТО и цивилног сектора

Пројекат 3.6.2.2

Дефинисање услова и начина коришћења објекта на Борковцу, који је у
надлежности Музеја - за едукативне радионице и омладински активизам, као
и за остале видове неформалног образовања

ПРОГРАМ 3.6.3

УНАПРЕЂЕЊЕ САДРЖАЈА НАМЕЊЕНИХ МЛАДИМА И ЊИХОВОМ
КВАЛИТЕТЕТНОМ КОРИШЋЕЊУ СЛОБОДНОГ ВРЕМЕНА

Пројекат 3.6.3.1

Припрема пројектне документације за адаптацију и уређење Дома омладине
(спуштање крова) како би објекат могао да се користи и у зимском периоду

ПОСЕБАН ЦИЉ 3.7

УНАПРЕЂЕЊЕ МЕХАНИЗАМА ЗА ПОДРШКУ ЦИВИЛНОМ
СЕКТОРУ

ПРОГРАМ 3.7.1

АКТИВИРАЊЕ УЛОГЕ ОРГАНИЗАЦИЈА ЦИВИЛНОГ ДРУШТВА У ДРУШТВЕНИМ
ПРОЦЕСИМА

Пројекат 3.7.1.1.

Формирање НВО инфо сервиса

Пројекат 3.7.1.2.

Формирање базе података удружења на локалном нивоу, класификоване и
груписане по орјентацији

Пројекат 3.7.1.3.

Обезбеђивање адекватног простора за рад НВО сервиса

Пројекат 3.7.1.4

Дефинисање плана и програма рада НВО сервиса

Пројекат 3.7.1.5.

Дефинисање плана комуникације између Општинске управе и представника
цивилног сектора

Пројекат 3.7.1.6.

Формирање базе података волонтера на територији Општине

Пројекат 3.7.1.7.

Редефинисање критеријума за финансирање пројеката ОЦД у сарадњи са
цивилним сектором

Пројекат 3.7.1.8.

Дефинисање критеријума за формирање комисије
финансирању пројеката ОЦД

Пројекат 3.7.1.9.

Промоција рада организација цивилног друштва на сајту општине

Пројекат 3.7.1.10.

Фомрирање Савета за сарадњу са цивилним сектором

ПРОГРАМ 3.7.2.

ПОДИЗАЊЕ КАПАЦИТЕТА ОРГАНИЗАЦИЈА ЦИВИЛНОГ ДРУШТВА
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Пројекат 3.7.2.1

Обука представника удружења о стратешком и оперативном планирању у
области развоја удружења

Пројекат 3.7.2.2.

Обука о волонтерском раду намењена волонтерима

Пројекат 3.7.2.3.

Обука о писању пројеката намењена члалновима удружења

Пројекат 3.7.2.4

Радионица о активном начинима проналажења извора финансирања за
удружења

Пројекат 3.7.2.5

Потписивање меморандума о сарадњи и заједничком деловању од стране
удружења која су регистрована на територији општине Рума

СТРАТЕШКИ ЦИЉ 4: ЛОКАЛНА САМОУПРАВА
Општина Рума је територијална јединица у којој грађани остварују право на локалну самоуправу у
складу са Уставом, законом и Статутом општине. Општина Рума припада групи општина другог
степена развијености. Територију општине Рума чини 16 насељених места и 20 месних заједница.
Послове општине Рума врше органи Општине у оквиру своје надлежности утврђене законом и
Статутом општине. Органи општине су:
Скупштина општине
Скупштина општине је највиши орган Општине који врши основне функције локалне власти, утврђене
Уставом, Законом и Статутом. Актуелни сазив Скупштине општине Рума чини 43 одборника.
Одборници се бирају на изборима сваке четири године по пропорционалном систему.
Председник општине
Председника Општине бира Скупштина општине, из реда одборника, на време од четири године,
тајним гласањем. Председник Општине представља и заступа Општину, наредбодавац је за извршење
буџета и обавља друге послове предвиђене Законом.
Општинско веће
Општинско веће бира Скупштина општине на предлог председника Општине. Општинско веће
општине Рума има 11 изабраних чланова. Поред изабраних, на основу Закона, члан већа по функцији
је заменик председника Општине. Председник Општине председава Општинским већем. У
надлежности Општинског већа је да утврђује предлог буџета Општине, да врши надзор над радом
Општинске управе, да одлучује по жалбама на одлуке Општинске управе и даје мишљења
председнику Општине по питањима за која председник сматра да су од значаја.
Општинска управа
Општинска управа општине Рума образована је као јединствени орган са организационим јединицама
за вршење сродних управних, стручних и других послова. Њоме руководи начелник, којег поставља
Општинско веће, на основу јавног огласа на период од 5 година. Поред послова из делатности
локалне самоуправе, ОУ обавља послове из надлежности Републике као и поверене послове.
Унутрашња организација Општинске управе је подложна променама у зависности од тренутних
потреба и остварених резултата.
Организационе јединице Општинске управе су одељења:
1. Одељење за општу управу и опште послове
2. Одељење за друштвене делатности
3. Одељење за урбанизам и комунално-стамбене послове
4. Одељење за привреду и буџет
За потребе комуналне изградње и пружања комуналних услуга Скупштина општине Рума, сагласно
Закону о локалној самоуправи и Закону о јавним предузећима и обављању делатности од општег
интереса, основала је и јавна и јавно комунална предузећа. Такође, Скупштина општине Рума оснивач
је и културних установа, спортских установа, установа социјалне заштите, итд.
Техичка опремљеност општинске управе и јавних предузећа је на завидном нивоу. А повезаност
општине са месним канцеларијама омогућава добијање потребне документације из домена матичне
службе брзо и без чекања.
По питању информисаности општина Рума је успоставила општински wеб портал – www.ruma.rs.
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Проблеми који су идентификовани у овој области се односе на неодговарајућу кадровску и старосну
структуру у градској управи, непостојање јединственог Општинског Услужног Центра и Центра за
издавање грађевинских дозвола, а највећи проблем је то што се општинска управа налази на три
локације, тј. смештена је у три објекта. С обзиром на процес европских интеграција постоји потреба за
унапређењем локалних капцитета за примену и спровођење обавеза које проистичу из наведеног
процеса.
Са друге стране да би се обезбедила функционалност локалне самоуправе неопходно је унапредити и
капацитете ЈП и ЈКП за процес трансформације, како би своје пословање ускладили са тржишним
принципима, а да би се обезбедила недостајућа средства доступна за постизање одређених
стандарда неопходно је ојачати капацитете у ЈП, ЈКП и установама за припрему и управљање
пројектима у складу са ЕУ стандардима, као и реализацију пројеката по моделу приватно јавног
партнерства. ЈП и ЈКП имају проблема у свом раду због лоше техничке опремљености.
Веома је важно ојачати капацитете локалне самоуправе за добро управљање локалном имовином и
обезбедити услове за повећање градских прихода.
По питању транспарентности и ефикасности у раду веома је важно истаћи и проблем недвољног
учешћа грађана у процесима доношења и спровођења општинских одлука, успостављања модела
сарадње са цивилним сектором и грађанима и редовног информисања грађана о плановима и
активностима локалне самоуправе. Један од проблема је и не систематско управљање људским
ресурсима у општинској управи ЈП, ЈКП и установама.
За ефикасну локалну самоуправу је веома важна регионална сарадња и партнерство у планирању,
припреми и спровођењу регионалних пројеката.

SWOT АНАЛИЗА
СНАГЕ

СЛАБОСТИ

1. Ефикасна локална администрација

















1. Ефикасна локална администрација

Постојање локације и пројектно техничке
документације за изградњу нове зграде
општинске управе
16 Месних Канцеларија је екстерном
мрежом повезано са градском управом
Добро организован општински WEB сајт, са
свим потребним обрасцима и
формуларима
Постојање Система 48
Започет поступак пописа локалне имовине
Задовољавајућа опремљеност ИТ техником
Дигитализоване матичне књиге
Општинска управа по службеној дужности
контактира локална ЈП и ЈКП у циљу
пружања квалитетне и ефикасне услуге
грађанима
Постојање Регионалне Развојне Агенције за
Сремски округ
Општина Рума није презадужена и има
капацитета за реализацију развојних
пројеката
Постојање пакета општинских услуга,
подстицаја и и олакшица за инвестиције
Постојање Социо-економског савета

















2. Људски ресурси



Довољно запослених у Месним
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Непостојање Општинског Услужног
Центра
Грађани недовољно учествују у
процесу доношења одлука на
локалном нивоу
ЈП и ЈКП нису спремна за
трансформацију
Непостојање пројеката и иницијатива
за јавно приватна партнерства и
неразумевање процеса
Недовољна регионална сарадња и
мали број регионалних пројеката
Непостојање интерне мреже између
објеката општинске управе (интранет
мрежа)
Непостојање акционог плана за
управљање људским ресурсима у
општинској управи
Просторна разједињеност општинске
управе
Недостатак континуиране сарадње са
удружењима грађана
Недостатак средстава за финансирање
ЈКП
Неповезаност ИТ система између ЈП и
ЈКП
Непостојање ДМС (документ
менаџмент систем)
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Канцеларијама
Постојање образовног и стручног кадра
који може допринети унапређењу рада
градске администрације
Стручан кадар запослен у ЈКП

2. Људски ресурси


Недовољна обученост кадрова за
прихватање обавеза које проистичу из
Европских интеграција



ЈП и ЈКП не поседују довољно
капацитета за припрему и спровођење
пројеката из ЕУ, ИПА фондова

ШАНСЕ

ПРЕТЊЕ

1. Ефикасна локална администрација






1. Ефикасна локална администрација



Јавно приватна партнерства
Орјентисаност државе ка реформама и
децентрализацији
Могућност регионалне сарадње и
повезивање са другим локалним
самоуправама
Сарадња са цивилним сектором у
припреми и реализацији предлога
пројеката.






2. Људски ресурси


Економска нестабилност
Мала трансферна средства од
Републике за унапређење рада ЛС
Недовољна средства за пренете
надлежности – здравство, образовање,
социјална заштита, итд.
Појачана централизација Републике
Недовољан прилив средстава у буџет
због целокупне економске ситуације

2. Људски ресурси


Коришћење доступних фондова за
реформу администрације и унапређење
информационе опреме као и едукацију
кадрова

Висок степен незапослености што
узрокује партијско запошљавање

СТРАТЕШКИ ПОСЕБНИ ЦИЉЕВИ
Посебан циљ 4.1

Ефикасна локална администрација

Посебан циљ 4.2

Људски ресурси

ПРОЈЕКТИ
ПОСЕБАН ЦИЉ 4.1

ЕФИКАСНА ЛОКАЛНА АДМИНИСТРАЦИЈА

ПРОГРАМ 4.1.1.

УВОЂЕЊЕ ЕЛЕКТРОНСКЕ УПРАВЕ И ИТ СИСТЕМА (СОФТВЕР И ХАРДВЕР)

Пројекат 4.1.1.1

Успостављање савременог ГИС система

Пројекат 4.1.1.2

Набавка софтвера за Општинску управу, ЈП и ЈКП – јавне набавке, писарница,
грађевинске дозволе, матичне књиге, управљање пројектима, итд.

Пројекат 4.1.1.3

Увођење Документ Менаџмент Система (ДМС)

Пројекат 4.1.1.4

Набавка потребне ИТ опреме (хардвер) за потребе рада општинске управе, ЈП и
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ЈКП
Пројекат 4.1.1.5

Унапређење општинске интернет презентације и обезбеђење транспарентности
рада свих општинских органа и служби

Пројекат 4.1.1.6

Повезивање и умрежавање општинске управе са месним канцеларијама, ЈП,
ЈКП и установама у јединствену информатичку целину

Пројекат 4.1.1.7

Ажурирање базе података локалне пореске администрације у циљу стварања
услова за бољу наплату локалних приход

Пројекат 4.1.1.8

Припрема и попис општинске имовине и имовије ЈП, ЈК и установа

ПРОГРАМ 4.1.2.

ПОБОЉШАЊЕ КВАЛИТЕТА УСЛУГА ЗА ГРАЂАНЕ И ПРИВРЕДУ

Пројекат 4.1.2.1

Усаглашавање пројектно техничке документације за изградњу новог објекта
Општинске управе у Руми и обједињавање општинских служби на једном месту

Пројекат 4.1.2.2

Изградња новог објекта Општинске управе у Руми и обједињавање општинских
служби на једном месту

Пројекат 4.1.2.3

Набавка опреме и примене нових технологија у раду ЈП и ЈКП у циљу
унапређења квалитета услуга.

Пројекат 4.1.2.4

Припрема пројектно техничке документације за успостављање општинског
услужног центра

Пројекат 4.1.2.5

Успостављање општинског услужног центра

Пројекат 4.1.2.6

Припрема пројектно техничке документације за успостављање јединственог
Центра за издавање грађевинских дозвола

Пројекат 4.1.2.7

Оснивање јединственог Центра за издавање грађевинских дозвола

Пројекат 4.1.2.8

Формирање Бизнис-инфо кутка

Пројекат 4.1.2.9

Израда општинске комуникационе стратегије са формулисаним процедурама у
комуникацији и инфромисању

Пројекат 4.1.2.10

Припрема и штампа Водича кроз општинску управу

Пројекат 4.1.2.11

Успостављање савременог система за комуникацију и информисање грађана, у
циљу решавања комуналних и других проблема на територији општинеа, кроз
унапређење „Система 48''

ПРОГРАМ 4.1.3.

ЈАЧАЊЕ КАПАЦИТЕТА КАНЦЕЛАРИЈЕ ЗА ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ

Пројекат 4.1.3.1

Дефинисање плана и програма рада запослених у Канцеларији

Пројекат 4.1.3.2

Припрема годишњих акционих планаова за рад Канцеларије

Пројекат 4.1.3.3

Организовање обука за запослене у области писања и имплементације
пројеката

Пројекат 4.1.3.4

Унапређење промоције општине, индустријских зона, brownfield, greenfield
локација на сајту општине
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Пројекат 4.1.3.5

Израда базе података МСП и инвеститора на територији општине

ПОСЕБАН ЦИЉ 4.2

ЉУДСКИ РЕСУРСИ

ПРОГРАМ 4.2.1.

ИНСТИТУЦИОНАЛНА ПОДРШКА ЗА РАЗВОЈ ЉУДСКИХ РЕСУРСА

Пројекат 4.2.1.1

Успостављање организационе јединице за управљање људским ресурсима у
општинској управи

Пројекат 4.2.1.2

Доношење акционог плана за управљање људксим ресурсима

Пројекат 4.2.1.3

Успостављање механизама за праћење, оцењивање и вредновање запослених
у ОУ

ПРОГРАМ 4.2.2.

РАЗВОЈ РАДНЕ СНАГЕ

Пројекат 4.2.2.1

Спровођење обуке за запослене у општинској управи, ЈП, ЈКП и установама за
унапређење знања и вештина у комуникацији са грађанима

Пројекат 4.2.2.2

Спровођење обуке за запослене у општинској управи, ЈП, ЈКП и установама за
припрему и спровођење пројеката

Пројекат 4.2.2.3

Формирање базе података реализованих и потребних обука за запослене у
општинској управи

Пројекат 4.2.2.4

Развој програма волонтирања за запослене у општинској управи

Пројекат 4.2.2.5

Развој посебног програма обуке за ангажовање волотера
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