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1. УВОД
У ВОДИЧ КРОЗ СИСТЕМ СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ
ОПШТИНЕ РУМА
Фондација Човекољубље ће у периоду од 2021-2023. године
споводити пројекат Акција за јачање солидарности у Србији и Молдавији у
време COVID-19 ради заштите здравља и благостања старијих људи.
Пројекат се спороводи у сарадњи са аустријском организацијом Brot fűr die
Welt, уз финансијску подршку Федералног министарства за социјална питања,
здравље, негу и заштиту потрошача Републике Аустрије.
Као једну од пројектних активности, Човекољубље је, у сарадњи са
Општинском управом општине Рума-Одељење за друштвене делатности,
Центром за социјални рад општине Рума и Установом за пружање услуга
социјалне заштите "Солидарност” Рума израдило Водич кроз систем
социјалне заштите општине Рума.
Основни циљ водича је да грађане упозна са правима и услугама из области
социјалне заштите, установама које их обезбеђују, као и условима и начинима
на које та права могу остварити. Водич је намењен свим грађанима, али пре
све га корисницима пројекта.
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Рума се налази у средишту равног и плодног Срема, смештеног између Дунава
и Саве, у подножју прелепе Фрушке Горе. Површина Руме је 582 квадратних
километара. Место са таквим именом забележено је у Сремском дефтеру из
1566/7. године. Данас је Рума град са око 30.076 становника,а цела општина има
54.339 становника, 16 сеоских насеља и једно градско насеље. Поред развијене
пољопривреде, заступљене су и друге привредне гране: индустрија коже, гуме и
обуће, грађевинског материјала, метална, графичка и прехрамбена индустрија,
саобраћај, трговина, занатсво и угоститељство. Велика пажња посвећује се
складном развоју града. Рума располаже мрежом предшколских установа,
основних и средњих школа. Има развијену здраствену службу, центар за
социјални рад, установу за пружање услуга социјалне заштите
„Солидарност“ Рума, геронтолошки центар као и многа јавна предузећа чији
је и оснивач. Склоп објеката културног, спортско-пословног центра и хотела,
пружају велике могућности за развој културних и спортских активности и
савременог угоститељства.
Треба навести да се питањима социјалне заштите се на територији Општине
баве и бројне друштвене и хуманитарне организације, превасходно различита
удружења грађана и невладине организације. Посебно је значајно навести да
своје активности на територији Општине спроводи и Црвени крст, који у
складу са текућим потребама социјално угроженог становништва креира своје
програме.
Социјална заштита је усмерена на достизање квалитета живота свих грађана,
посебно најосетљивијих група становништва које немају довољно средстава и
могућности да обезбеде испуњење основних животних потреба, а не могу да их
остваре својим радом, из имовине или других извора. Корисници права или услуга
социјалне заштите су појединци, осносно породице, којима је неопходна
друштвена помоћ и подршка ради савладавања социјалних и животних тешкоћа и
стварања услова за задовољење основних животних потреба. Социјалном
заштитом као организованом друштвеном делатношћу се баве различити
социјални актери, који у оквиру својих надлежности обављају одређене послове
из ове области. Циљеви социјалне заштите су:
1) достићи, односно одржавати минималну материјалну сигурност и
независност
појединца и породице у задовољавању животних потреба;
2) обезбедити доступност услуга и остваривање права у социјалној заштити;
3) створити једнаке могућности за самостални живот и подстицати на
социјалну укљученост;
4) очувати и унапредити породичне односе, као и унапредити породичну, родну
и међугенерацијску солидарност;
5) предупредити злостављање, занемаривање или експлоатацију, односно
отклонити њихове последице.
Циљеви социјалне заштите остварују се пружањем услуга социјалне заштите и
другим активностима које предупређују, умањују или отклањају зависност
појединаца и породица од социјалних служби. Права на социјалну заштиту
обезбеђују се пружањем услуга социјалне заштите и материјалном подршком.
Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе
обезбеђују обављање делатности у области социјалне заштите из оквира својих
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права и дужности. Средства за финансирање програма унапређења социјалне
заштите обезбеђују се у буџету Републике Србије, аутономне покрајине,
односно јединице локалне самоуправе, у складу са законом, као и вршењем
делатности установа социјалне заштите.
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2.1. ФИНАНСИЈСКА ПОМОЋ
НЕЗАПОСЛЕНИМ ПОРОДИЉАМА
Правни основ

ОДЛУКА
о
праву
на
финансијску
помоћ
НЕЗАПОСЛЕНИМ ПОРОДИЉАМА (“Сл. лист Општина
Срема” бр.15/2019)

Услов за остварење права

Право на ФИНАНСИЈСКУ ПОМОЋ незапосленим
породиљама остварује незапослена мајка која је
држављанин РС, са пребивалиштем на територији Општине
Рума, НАЈМАЊЕ ТРИ МЕСЕЦА пре дана рођења детета
уз обавезу да дете/ца имају пријављено пребивалиште на
истој адреси као и мајка.

Околности када
остварује право

1. МАЈКА ПРЕМИНУЛА
2. МАЈКА НАПУСТИЛА ДЕТЕ
3. МАЈКА СПРЕЧЕНА ДА НЕПОСРЕДНО БРИНЕ О
ДЕТЕТУ

ОТАЦ

Рок за подношење захтева

До навршених ШЕСТ (6) месеци живота детета
Породиља право остварује за свако новорођено дете БЕЗ
ОБЗИРА НА РЕД РОЂЕЊА.

Износ финансијске помоћи

120.000,00 динара

Начин исплате

12 једнаких месечних рата

Интернет страница

www.ruma.rs

Сервисни центар

Преузимање
ЗАХТЕВА
поднесака

и
и

+381-22/478-800
Лок. 104 - саветник за право на финансијску помоћ
НЕЗАПОСЛЕНИМ ПОРОДИЉАМА;
+381-22/430-962 - канцеларија за пријем ПОДНЕСАКА
пријем
других

Општинска управа Општине Рума
Одељење за друштвене делатности
Главна 107; 22 400 Рума
Канцеларија бр. 6
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2.2. ФИНАНСИЈСКА ПОДРШКА ПОРОДИЦИ
ЗА ПРВОРОЂЕНО ДЕТЕ

Правни основ

ОДЛУКА о пружању финансијске подршке породици за
ПРВОРОЂЕНО ДЕТЕ (“Сл. лист Општина Срема”
бр.15/2019)

Услов за остварење права

Право на ФИНАНСИЈСКУ ПОДРШКУ породици за
ПРВОРОЂЕНО ДЕТЕ остварује мајка која је држављанин
РС са пребивалиштем на територији Општине Рума
НАЈМАЊЕ ТРИ МЕСЕЦА пре дана рођења детета уз
обавезу да дете/ца има/ју пријављено пребивалиште на
истој адреси као и мајка.

Околности када ОТАЦ
остварује право

1.МАЈКА СТРАНИ ДРЖАВЉАНИН
2.МАЈКА ПРЕМИНУЛА
3.МАЈКА НАПУСТИЛА ДЕТЕ
4.МАЈКА СПРЕЧЕНА ДА НЕПОСРЕДНО БРИНЕ О ДЕТЕТУ
5.МАЈКА ЛИШЕНА РОДИТЕЉСКОГ ПРАВА

Рок за подношење захтева

До навршених ДВАНАЕСТ (12) месеци живота детета

Износ
подршке

30.000,00 динара

финансијске

Начин исплате

Једнократна исплата

Интернет страница

www.ruma.rs

Сервисни центар

Преузимање и
ЗАХТЕВА и
поднесака

+ 381-22/478-800
лок. 108 - саветник за право на финансијску подршку за
ПРВОРОЂЕНУ БЕБУ
+381-22/430-962 - канцеларија за пријем ПОДНЕСАКА
пријем
других

Општинска управа Општине Рума
Одељење за друштвене делатности
Главна 107; 22 400 Рума
Канцеларија бр. 6
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2.3. НАКНАДА ТРОШКОВА ЗА ВАНТЕЛЕСНУ
ОПЛОДЊУ

Правни основ

Услов
права

за

ОДЛУКА о условима и начину остваривања права на
НАКНАДУ ТРОШКОВА за ВАНТЕЛЕСНУ ОПЛОДЊУ
(ВТО) (“Сл. лист Општина Срема” бр.41/2016 и 44/2017)
остварење

Рок
за
захтева

подношење

Износ
подршке

финансијске

Право на НАКНАДУ ТРОШКОВА за ВАНТЕЛЕСНУ
ОПЛОДЊУ остварује ПАР који има држављанство РС са
пребивалиштем на територији Општине Рума у последњих
годину дана, који остварује право на здравствену заштиту
преко РФЗО, али право на накнаду трошкова не може
остварити на терет РФЗО, са ПОТВРДОМ да се налазе у
поступку ВТО и ПРЕДРАЧУНОМ.
До навршене 44. године живота жене
220.000,00 динара

Начин исплате

једнократно на рачун изабране Клинике

Интернет страница

www.ruma.rs

Сервисни центар

+381-22/478-800
+381-22/478-442 - саветник за право на накнаду трошкова за
ВАНТЕЛЕСНУ ОПЛОДЊУ
+381-22/430-962 - канцеларија за пријем ПОДНЕСАКА

Преузимање и пријем
ЗАХТЕВА и других
поднесака

Општинска управа Општине Рума
Одељење за друштвене делатности
Главна 107; 22 400 Рума
Канцеларија бр. 6
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2.4. УЧЕНИЦИ И СТУДЕНТИ
2.4.1. СТУДЕНТСКЕ СТИПЕНДИЈЕ
Правни основ

ОДЛУКА о додели стипендија, награда и других видова помоћи
студентима, ученицима и спортистима са територије Општине Рума
(„Сл.лист Општина Срема“ бр.37/21)

Услов за остварење
права

Право на ДОДЕЛУ СТУДЕНТСКИХ СТИПЕНДИЈА, имају
студенти који:
- су редовни студенти високошколских установа чији је оснивач
Република Србија и Аутономна Покрајина Војводина
- који су уписали студије првог степена (једну од година, од прве
до последње) основних академских студија или основне
струковне студије
- који су уписали студије другог степена и то мастер академске
студије или мастер струковне студије
- који су уписали интегрисане академске студије
- који се школују на терет буџета Републике Србије
- који имају пребивалиште на територији Општине Рума на дан
расписивања Јавног позива
- који током студија нису изгубили ни једну годину студија
(студенти од друге до последње године студија првог степена и
студија другог степена)
- који су према наставном плану и програму високошколске
установе положили све испите из претходних година студија
- који имају просечну оцену свих положених испита од 8,00 и више
- који нису навршили 26 година старости у тренутку подношења
захтева
Право на доделу студентске стипендије по БЛАЖИМ
УСЛОВИМА имају кандидати из осетљивих друштвених група, у
смислу да НЕ МОРАЈУ имати положене све испите из претходих
година студија.

Износ стипендије и
начин исплате

Стипендија се додељује за десет месеци током академске године,
у износу који је једнак износу републичке студентске стипендије.
Стипендија се исплаћује на текући рачун студента.

Начин подношења
пријава
Интернет страница

Пријаве се подносе по објављивању Јавног позива у академској
години у року дефинисаном Јавним позивом
www.ruma.rs

Сервисни центар

+381-22/478-800
лок 104 - самостални саветник за нормативно правне послове

Преузимање
и
пријем ЗАХТЕВА и
других поднесака

Општинска управа Општине Рума
Одељење за друштвене делатности
Главна 107; 22 400 Рума
Канцеларија бр. 5
13

Одељење за општу управу и заједничке послове
Орловићева 5; 22 400 Рума
Писарница општинске управе општине Рума
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2.4. УЧЕНИЦИ И СТУДЕНТИ
2.4.2. УЧЕНИЧКЕ СТИПЕНДИЈЕ
Правни основ

ОДЛУКА о додели стипендија, награда и других видова помоћи
студентима, ученицима и спортистима са територије Општине
Рума („Сл.лист Општина Срема“ бр.37/21)

Избор и додела
ученичких стипендија

Поступак за избор и доделу стипендија ученицима средњих
школа спроводи ШКОЛА на основу ПОЗИВА Председника
општине.

Право остварује

ШКОЛСКИ ОДБОР, на предлог НАСТАВНИЧКОГ ВЕЋА,
врши избор и предлаже УКУПНО пет (5) ученика за доделу
стипендија и то.
- 2 ученика који су према критеријумима школског одбора
изабрани за најбоље ученике
- 3 ученика из материјално угрожене породице.
Право на УЧЕНИЧКЕ СТИПЕНДИЈЕ остварују СВИ
РЕДОВНИ ученици средњих школа се пребивалиштем на
територији Општине Рума, који су припадници РОМСКЕ
националне мањине.

Рок трајања

Стипендија се додељује за десет месеци током школске године
без обавезе враћања.

Интернет страница

www.ruma.rs

Сервисни центар

+381-22/478-800
лок 104 - самостални саветник за нормативно правне послове

Поступком
координира

Општинска управа Општине Рума
Одељење за друштвене делатности
Главна 107; 22 400 Рума
Канцеларија бр. 5
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2.4. УЧЕНИЦИ И СТУДЕНТИ
2.4.3. НОВЧАНЕ НАГРАДЕ НОСИОЦИМА „СВЕТОСАВСКЕ
ПОВЕЉЕ“
Правни основ

ОДЛУКА о додели стипендија, награда и других видова
помоћи студентима, ученицима и спортистима са територије
Општине Рума („Сл.лист Општина Срема“ бр.37/21)

Остварење права

Право на НОВЧАНУ награду остварује укупно 16 ученика
и то:
11 ученика из 11 матичних основних школа, 1 ученик из
музичке школе и 4 ученика из четири средње школе са
територије општине Рума.

Поступак избора

Поступак за избор и доделу "Светосавске повеље" спроводе
школе, у складу са посебним правилником школе о избору
ученика за доделу Светосавске повеље, на основу ПОЗИВА
Председника општине, за сваку школску годину.

Износ награде

Износ награде која се исплаћује носиоцима "Светосавске
повеље" утврђује Председник општине, за сваку школску
годину, у складу са износом средстава планираним Одлуком о
буџету општине Рума.

Интернет страница

www.ruma.rs

Сервисни центар

+381-22/478-800
лок 104 - самостални саветник за нормативно правне
послове

Поступком координира

Општинска управа Општине Рума
Одељење за друштвене делатности
Главна 107; 22 400 Рума
Канцеларија бр. 5
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2.4. УЧЕНИЦИ И СТУДЕНТИ
2.4.4. НОВЧАНА НАГРАДА НОСИОЦИМА „ВУКОВЕ ДИПЛОМЕ“
И УЧЕНИЦИМА КОЈИ СУ ОСВОЈИЛИ ЈЕДНО ОД ПРВЕ ТРИ
НАГРАДЕ
НА РЕПУБЛИЧКОМ ИЛИ МЕЂУНАРОДНОМ ТАКМИЧЕЊУ
Правни основ

ОДЛУКА о додели стипендија, награда и других видова
помоћи студентима, ученицима и спортистима са територије
Општине Рума („Сл.лист Општина Срема“ бр.37/21)

Поступак избора

Поступак за избор и доделу "Вукове дипломе" спроводе
школе, у складу са посебним правилником школе о избору
ученика за доделу "Вукове дипломе", на основу ПОЗИВА
Председника општине, за сваку школску годину.

Износ награде

Износ награде која се исплаћује носиоцима "Вукове
дипломе" и ученицима који су освојили неку од прве три
награде на републичким и међународним такмичењима
утврђује Председник општине, за сваку школску годину, у
складу са бројем награђених ученика и износом средстава
планираним Одлуком о буџету општине Рума.

Интернет страница

www.ruma.rs

Сервисни центар

+381-22/478-800
лок 104 - самостални саветник за нормативно правне
послове

Поступком координира

Општинска управа Општине Рума
Одељење за друштвене делатности
Главна 107; 22 400 Рума
Канцеларија бр. 5
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2.4. УЧЕНИЦИ И СТУДЕНТИ
2.4.5. ЈЕДНОКРАТНЕ НОВЧАНЕ ПОМОЋИ
СТУДЕНТИМА
РАДИ СТУДИЈСКОГ УСАВРШАВАЊА,
УЧЕНИЦИМА ЗА УЧЕШЋЕ НА ТАКМИЧЕЊИМА,
СПОРТИСТИМА СА ТЕРИТОРИЈЕ ОПШТИНЕ РУМА
Правни основ

ОДЛУКА о додели стипендија, награда и других видова помоћи
студентима, ученицима и спортистима са територије Општине
Рума („Сл.лист Општина Срема“ бр.37/21)

Услов за остварење права Право на једнократне новчане помоћи, остварују студенти,
ученици и спортисти са територије Општине Рума који
испуњавају услове прописане Одлуком о додели стипендија,
награда и других видова помоћи студентима, ученицима и
спортистима са територије Општине Рума („Сл.лист Општина
Срема“ бр.37/21)
Поступак избора
Интернет страница

Након подношења захтева прибавља се сагласност Општинског
Већа и доноси решење
www.ruma.rs

Сервисни центар

+381-22/478-800
лок 104 - самостални саветник за нормативно правне послове

Поступком координира

Општинска управа Општине Рума
Одељење за друштвене делатности
Главна 107; 22 400 Рума
Канцеларија бр. 5
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2.4. УЧЕНИЦИ И СТУДЕНТИ
2.4.6. БЕСПЛАТНЕ КЊИГЕ, УЖИНЕ И БОРАВАК
Правни основ

ОДЛУКА о социјалној заштити у Општини Рума („Сл.лист
Општина Срема“, 44/2017 и 47/2020)

Бесплатни уџбеници

Општинска управа у протеклом периоду пружа снажну
подршку развоју и потребама образовања, како кроз набавку
потребних средстава рада, тако и кроз обезбеђивање
бесплатних уџбеника свим ученицима основних школа.

Бесплатна ужина

Ученици основних школа, који долазе из социјално
угрожених породица, као и деца са сметњама у развоју, имају
право на бесплатну ужину.

Бесплатан
дневни/продужени
боравак

Ученици основних школа са решењем Центра за социјални рад
Општине Рума, који долазе из социјално угрожених породица,
имају право на бесплатне услуге дневног/продуженог
боравка, у школама које организују овај вид услуга.

Интернет страница

www.ruma.rs

Сервисни центар

+381-22/478-800

Поступком координира

Општинска управа Општине Рума
Одељење за друштвене делатности
Главна 107; 22 400 Рума
Канцеларија бр.11
Центар за социјални рад Општине Рума
Железничка 028; 22 400 Рума
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2.5. БЕСПЛАТАН БОРАВАК ДЕЦЕ
ЗА ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ И ОБРАЗОВАЊЕ У РУМИ

Правни основ

ОДЛУКА о бесплатном боравку деце за предшколско васпитање и
образовање „Полетарац“ у Руми.
ПРАВИЛНИК о ближим условима за остваривање бесплатног
боравка деце у Установи за предшколско васпитање и образовање
„Полетарац“ у Руми.

Право остварује

Право на бесплатан боравак имају сва деца са територије
општине Рума која су уписана у предшколску установу
„Полетарац“

Интернет
страница

www.ruma.rs

Сервисни
центар

+381-22/478-800

Поступком
координира

Општинска управа Општине Рума
Одељење за друштвене делатности
Главна 107; 22 400 Рума
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2.6. КУХИЊА ЦРВЕНОГ КРСТА
Правни основ

ОДЛУКА о социјалној заштити општине Рума („Сл.лист Општина
Срема“, 44/2017 и 47/20)

Право на
бесплатан оброк

ПРАВО НА БЕСПЛАТАН ОБРОК имају појединац и породица из
категорије најугроженијих, који нису у могућности да самостално
задовоље основне животне потребе и који имају ПРИХОДЕ до висине
износа НОВЧАНЕ СОЦИЈАЛНЕ ПОМОЋИ, у складу са Законом, за
месец који претходи месецу у коме се подноси захтев.
ПРАВО НА БЕСПЛАТАН ОБРОК могу да остваре и ИЗБЕГЛА и
ИНТЕРНО РАСЕЉЕНА ЛИЦА, под условом да имају ПРИХОДЕ до
висине НОВЧАНЕ СОЦИЈАЛНЕ ПОМОЋИ у складу са Законом, за
месец који претходи месецу у коме се подноси захтев, као и да имају
БОРАВИШТЕ на територији Општине Рума НАЈМАЊЕ годину дана
пре подношења захтева.
ПРАВО НА БЕСПЛАТАН ОБРОК може се ИЗУЗЕТНО признати и
лицима чији су укупни месечни приходи до 20% изнад износа
новчане социјалне помоћи, ако по ПРОЦЕНИ стручног тима Центра
за социјални рад живе у изузетно тешким социјалним условима.

Интернет
страница

www.czsr.ruma.rs
www.ruma.rs

Сервисни
центар

+381-22/478-356

Преузимање
пријем
ЗАХТЕВА
других
поднесака
Поступком
координира

и

Центар за социјални рад Општине Рума
Железничка 028; 22 400 Рума

и

Општинска управа Општине Рума
Одељење за друштвене делатности
Главна 107; 22 400 Рума
Црвени крст Рума
Вељка Дугошевића 125
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2.7. ЈАВНИ ПРЕВОЗ
2.7.1.СУБВЕНЦИОНИСАЊЕ ГРАДСКОГ И ПРИГРАДСКОГ
ПРЕВОЗА
НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ РУМА
Правни основ

Категорије лица са
правом на субвенцију

ОДЛУКА о утврђивању категорије лица која остварују право на
субвенцију у градском, приградском и међумесном превозу,
ПРАВИЛНИК о ближим условима, поступку за остваривање
права и висини субвенције у градском, приградском и
међумесном превозу, УГОВОР о јавном приватном партнерству,
ОДЛУКА о социјалној заштити у Општини Рума („Сл.лист
Општина Срема“, 44/2017 и 47/20)
•
•
•
•
•
•
•

ИНВАЛИДНА ЛИЦА и ЛИЦА ОБОЛЕЛА ОД ВЕЋЕГ
СОЦИО МЕДИЦИНСКОГ ЗНАЧАЈА
ПЕНЗИОНЕРИ
ЛИЦА СТАРИЈА ОД 65 ГОДИНА
ТРУДНИЦЕ
МАЈКЕ СА ДЕЦОМ ДО НАВРШЕНЕ 2 ГОДИНЕ
ЖИВОТА
УЧЕНИЦИ ОСНОВНИХ ШКОЛА
УЧЕНИЦИ СРЕДЊИХ ШКОЛА КОЈИ ПОХАЂАЈУ
ШКОЛУ СА СЕДИШТЕМ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ
РУМА

Висина субвенције

БЕСПЛАТАН превоз за све наведене категорије

Начин подношења
захтева

Све категорије лица целе године могу да поднесу захтев,
ОСИМ ученика основних и средњих школа који то чине након
расписаног јавног позива-пре почетка школске године

Интернет страница
Сервисни центар
Преузимање и пријем
ЗАХТЕВА и других
поднесака

www.ruma.rs
+381-22/478-800
Општинска управа Општине Рума
Одељење за друштвене делатности
Главна 107; 22 400 Рума
Канцеларија бр. 10
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2.7. ЈАВНИ ПРЕВОЗ
2.7.2. СУБВЕНЦИОНИСАЊЕ МЕЂУМЕСНОГ ПРЕВОЗА
УЧЕНИКА СРЕДЊИХ ШКОЛА СА ТЕРИТОРИЈE
ОПШТИНЕ РУМА
Правни основ

ОДЛУКА о утврђивању категорије лица која остварују право на
субвенцију у градском, приградском и међумесном превозу,
ПРАВИЛНИК о ближим условима, поступку за остваривање
права и висини субвенције у градском, приградском и
међумесном превозу,Уговор са превозницима.
ОДЛУКА о социјалној заштити у Општини Рума („Сл.лист
Општина Срема“, 44/2017 и 47/20)

Категорије лица са правом УЧЕНИЦИ СРЕДЊИХ ШКОЛА са територије Општине
на субвенцију
Рума који похађају школу са седиштем ван територији Општине
Рума
Висина субвенције

Висина субвенције је прецизирана Правилником за сваку
календарску односно школску годину и од стране Општине
Рума износи 15%, 30%, 50% и 70%, док је попуст свих
превозника 30%.
За међумесни превоз ученика средњих школа, Општина Рума
путем Конкурса АПВ, добија значајан део финансијских
средстава.

Начин подношења захтева Ученици средњих школа подносе захтев након расписаног
јавног позива-пре почетка школске године
Интернет страница
Сервисни центар
Преузимање и пријем
ЗАХТЕВА и других
поднесака

www.ruma.rs
+381-22/478-800
Општинска управа Општине Рума
Одељење за друштвене делатности
Главна 107; 22 400 Рума
Канцеларија бр. 10

23

2.7. ЈАВНИ ПРЕВОЗ
2.7.3. СУБВЕНЦИОНИСАЊЕ МЕЂУМЕСНОГ ПРЕВОЗА
ЛИЦА ОБОЛЕЛИХ ОД ВЕЋЕГ СОЦИО-МЕДИЦИНСКОГ
ЗНАЧАЈА СА ТЕРИТОРИЈЕ ОПШТИНЕ РУМА

Правни основ

ОДЛУКА о утврђивању категорије лица која остварују право на
субвенцију у градском, приградском и међумесном превозу,
ПРАВИЛНИК о ближим условима, поступку за остваривање
права и висини субвенције у градском, приградском и међумесном
превозу,
ОДЛУКА о социјалној заштити у Општини Рума („Сл.лист
Општина Срема“, 44/2017 и 47/20)

Категорије лица са
правом на субвенцију

Лица оболела од болести од већег социо-медицинског значаја и
њихови пратиоци, од места пребивалишта на територији Општине
Рума до здравствене установе и назад

Висина субвенције

Исплата се врши по донетом решењу, а на основу броја одлазака
у здравствену установу, у висини цене карте превозника у оба
смера, и за оболело лица и за пратиоца

Начин подношења
захтева

Захтев се преузима у Одељењу за друштвене делатности и предаје
са пропратном документацијом

Интернет страница
Сервисни центар
Преузимање и пријем
ЗАХТЕВА и других
поднесака

www.ruma.rs
+381-22/478-800
лок 106
Општинска управа Општине Рума
Одељење за друштвене делатности
Главна 107; 22 400 Рума
Канцеларија бр. 3
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3. ОПШТИНА РУМА - ПОВЕРЕНИ ПОСЛОВИ
ИЗВОР ФИНАНСИРАЊА - АПВ ВОЈВОДИНА
3.1.

МАТЕРИНСКИ ДОДАТАК ЗА НЕЗАПОСЛЕНЕ МАЈКЕ ЗА ТРЕЋЕ
ИЛИ ЧЕТВРТО ДЕТЕ

3.2.

РЕГРЕСИРАЊЕ
ТРОШКОВА
МЕЂУМЕСНОМ САОБРАЋАЈУ

ПРЕВОЗА

СТУДЕНАТА

У
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3.1. МАТЕРИНСКИ ДОДАТАК ЗА НЕЗАПОСЛЕНЕ
МАЈКЕ
ЗА ТРЕЋЕ ИЛИ ЧЕТВРТО ДЕТЕ
Правни основ

ПОКРАЈИНСКА
СКУПШТИНСКА
ОДЛУКА
о
остваривању права на МАТЕРИНСКИ ДОДАТАК
за
незапослене мајке за треће или четврто дете (“Службени лист
АПВ”, број: 60/18)

Услов за остварење
права

МАТЕРИНСКИ ДОДАТАК остварује НЕЗАПОСЛЕНА
мајка, држављанка РС која је родила треће или четврто дете,
која у тренутку рођења трећег или четвртог детета има
пребивалиште најмање годину дана на територији АПВ,
која се налази на евиденцији Националне службе за
запошљавање најмање годину дана до дана рођења детета
као и од дана рођења детета до дана подношења захтева,
НЕПРЕКИДНО.

Рок за подношење
захтева

До навршених ШЕСТ (6) месеци живота трећег или
четвртог детета

Износ финансијске
подршке

360.000,00 динара

Начин исплате

24 једнаке месечне рате

Интернет страница

www.ruma.rs

Сервисни центар

+381-22/478-800
лок. 104 - саветник за право на МАТЕРИНСКИ ДОДАТАК;
+381-22/430-962 - канцеларија за пријем ПОДНЕСАКА

Преузимање и
пријем ЗАХТЕВА и
других поднесака

Општинска управа Општине Рума
Одељење за друштвене делатности
Главна 107; 22 400 Рума
Канцеларија бр.6.
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3.2. РЕГРЕСИРАЊЕ ТРОШКОВА ПРЕВОЗА
СТУДЕНАТА
У МЕЂУМЕСНОМ САОБРАЋАЈУ
Правни основ

ОДЛУКА о додели стипендија, награда и других видова помоћи
студентима, ученицима и спортистима са територије Општине
Рума („Сл.лист Општина Срема“ бр.37/21)
ОДЛУКА о регресирању превоза студената у Аутономној
Покрајини Војводини („Службени лист АПВ”, бр. 1/2013 и 5/2017)

Начин подношења

ЈАВНИ ПОЗИВ за регресирање трошкова превоза студената у
међумесном саобраћају у академској години

Право на регресирање Право на регресирање трошкова превоза у међумесном
трошкова превоза
саобраћају, у текућој академској години, остварују РЕДОВНИ
СТУДЕНТИ високошколских установа чији је оснивач Република
Србија или Аутономна Покрајина Војводина, а који кумулативно
испуњавају следеће услове
- имају пребивалиште на територији Општине Рума
- свакодневно путују до високошколских установа које похађају,
- школују се на терет буџета
- први пут уписују годину студија
- нису корисници услуга смештаја у студентским центрима
- нису корисници студентских стипендија и кредита Министарства
просвете, науке и технолошког развоја, Владе АП Војводине,
локалних самоуправа, Републичког фонда за развој научног и
уметничког подмлатка, Фонда за стипендирање даровитих
студената Универзитета у Новом Саду и других институција,
фондова и фондација
Износ и начин исплате На основу Уговора о регресирању превоза студената између
Општине Рума и АП Војводине као и Решења о преносу средстава
из буџета АП Војводине, према броју студената путника који
испуњавају услове на текући рачун студената.
Интернет страница

www.ruma.rs

Сервисни центар

+381-22/478-800
лок. 104 - самостални саветник за нормативно правне послове

Преузимање и
пријем ЗАХТЕВА и
других поднесака

Општинска управа Општине Рума
Одељење за друштвене делатности
Главна 107; 22 400 Рума
Канцеларија бр. 5
Одељење за општу управу и заједничке послове
Орловићева 5; 22 400 Рума
Писарница општинске управе општине Рума
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4. ОПШТИНА РУМА - ПОВЕРЕНИ ПОСЛОВИ
ИЗВОР ФИНАНСИРАЊА- РЕПУБЛИКА СРБИЈА
4.1.

ПРАВО НА ДЕЧИЈИ ДОДАТАК

4.2.

ПРАВО НА РОДИТЕЉСКИ ДОДАТАК

4.3.

ПРАВО НА НАКНАДУ ЗАРАДЕ, ОДНОСНО ПЛАТЕ ЗА ВРЕМЕ
ПОРОДИЉСКОГ ОДСУСТВА

4.4.

ПРЕВОЗ, ИСХРАНА И СМЕШТАЈ УЧЕНИКА СА СМЕТЊАМА У
РАЗВОЈУ И ИНВАЛИДИТЕТОМ

4.5.

ЕНЕРГЕТСКИ УГРОЖЕН КУПАЦ

4.6.

ПРАВА БОРАЦА, ВОЈНИХ ИНВАЛИДА, ЦИВИЛНИХ ИНВАЛИДА
РАТА И ЧЛАНОВА ЊИХОВИХ ПОРОДИЦА

4.7.

ИНТЕРРЕСОРНА КОМИСИЈА

4.8.

ЕКОНОМСКО ОСНАЖИВАЊЕ ПОРОДИЦА ИЗБЕГЛИЦА И
ИНТЕРНО РАСЕЉЕНИХ ЛИЦА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ РУМА

4.9.

СТАМБЕНО ЗБРИЊАВАЊЕ ПОРОДИЦА ИЗБЕГЛИЦА И ИНТЕРНО
РАСЕЉЕНИХ ЛИЦА

4.10.

ПРУЖАЊЕ ЈЕНОДНКРАТНИХ ПОМОЋИ СОЦИЈАЛНО
УГРОЖЕНИМ ПОРОДИЦАМА ИЗБЕГЛИЦА И ИНТЕРНО
РАСЕЉЕНИХ ЛИЦА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ РУМА

4.11.

ИЗДАВАЊЕ УВЕРЕЊА О ПРОСЕЧНИМ ПРИХОДИМА ПО ЧЛАНУ
ДОМАЋИНСТАВА
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4.1. ПРАВО НА ДЕЧИЈИ ДОДАТАК
Правни основ

ЗАКОН о финансијској подршци породици са децом (“Сл.
гласник РС” бр.113/2017 и 50/2018, 46/2021-одлука УС, 51/202одлука УС, 53/2021-одлука УС и 66/2021)
ПРАВИЛНИК о ближим условима и начину остваривања права
на финансијску подршку породици са децом (“Сл. гласник РС”
бр.58/2018)

Услов за остварење
права

Дечији додатак остварује један од родитеља који непосредно
брине о детету, који је држављанин РС и има пребивалиште у
РС или страни држављанин који има статус стално настањеног
странца у РС за ПРВО, ДРУГО, ТРЕЋЕ и ЧЕТВРТО дете по
реду рођења у породици.
Право на дечији додатак подносилац ЗАХТЕВА може
остварити за дете ВИШЕГ реда рођења од четвртог, уколико
због СМРТИ ДЕТЕТА или СТАРОСНЕ ГРАНИЦЕ за неко од
прво четворо деце по реду рођења више НЕ МОЖЕ остварити
право.

Право корисника
новчане социјалне
помоћи и корисника
додатка за помоћ и
негу другог лица

Право на дечији додатак без поновног достављања доказа о
материјалном стању породице, остварује корисник НОВЧАНЕ
СОЦИЈАЛНЕ ПОМОЋИ чија деца РЕДОВНО похађају школу,
а независно од материјалних услова породице, корисник чије
дете остварује ДОДАТАК ЗА ПОМОЋ И НЕГУ ДРУГОГ
ЛИЦА.

Право на додатну
рату -13 дечији
додатак-

Корисници дечијег додатка, чија су деца редовно похађала
СРЕДЊУ школу од 01. септенбра претходне године и са
успехом завршила школску годину до 31. августа текуће године,
у септембру текуће године остварују право на још један дечији
додатак .
ИСПЛАТА
ДОДАТНЕ
РАТЕ
ДЕЧИЈЕГ
ДОДАТКА
корисницима, чија су деца - УЧЕНИЦИ СРЕДЊИХ ШКОЛА успешно завршила ПРЕТХОДНУ школску годину, извршиће се
до краја ТЕКУЋЕ године.

Друга некретнина

Право на дечији додатак може се остварити уколико подносилац
захтева, односно чланови његове породице, осим стамбеног
простора у коме породица живи, поседују и ДРУГУ
НЕПОКРЕТНОСТ на територији РС и у иностранству, у
ИДЕАЛНОМ делу, не већем од 20м2, стечену ПОКЛОНОМ и у
складу са прописима о наслеђивању.

Пословни простор

Право на дечији додатак може се остварити уколико
подносилац захтева, односно чланови његове породице, осим
стамбеног простора у коме породица живи, поседују и
ГАРАЖУ и ИЗНАЈМЉЕН ПОСЛОВНИ ПРОСТОР (закуп)
НЕ ВЕЋИ од 20м2.
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Старосна
граница

Дечији додатак припада детету ако има својство ученика
основне школе, односно својство редовног ученика средње
школе до завршетка средњошколског образовања, а најдуже
до навршених 20 година живота.

Цензус

Право на дечији додатак остварује се ако укупан месечни
ПРИХОД, умањен за порезе и доприносе, по члану породице
остварен у ТРИ МЕСЕЦА који претходе месецу у коме је
поднет захтев, не прелази утврђени цензус, а укупан
месечни КАТАСТАРСКИ ПРИХОД по члану породице у
претходној години не прелази износ од 3% просечног
катастарског прихода по једном хектару плодног земљишта у
претходној години или је остварен од земљишта до 500м2 на
коме је подигнута стамбена зграда.

Интернет
страница

www.ruma.rs

Сервисни центар

+381-22/478-800
лок. 104 - саветник за право на ДЕЧИЈИ ДОДАТАК;
+381-22/430-962 - канцеларија за пријем ПОДНЕСАКА

Преузимање и
пријем
ЗАХТЕВА и
других
поднесака

Општинска управа Општине Рума
Одељење за друштвене делатности
Главна 107; 22 400 Рума
Канцеларија бр. 6.

30

4.2. ПРАВО НА РОДИТЕЉСКИ
ДОДАТАК
Правни основ

ЗАКОН о финансијској подршци породици са децом (“Сл. гласник
РС” бр.113/2017 и 50/2018, 46/2021-одлука УС, 51/202-одлука УС,
53/2021-одлука УС и 66/2021)
ПРАВИЛНИК о ближим условима и начину остваривања права
на финансијску подршку породици са децом (“Сл. гласник РС”
бр.58/2018)

Услов за остварење
права

РОДИТЕЉСКИ ДОДАТАК остварује МАЈКА за ПРВО,
ДРУГО, ТРЕЋЕ и ЧЕТВРТО дете, под условом да је
држављанин РС и да има пребивалиште у Републици Србији.

Мајка – страни
држављанин

Право може остварити и мајка која је страни држављанин
и2222 има статус СТАЛНО НАСТАЊЕНОГ СТРАНЦА под
условом да је дете рођено на територији Републике Србије.

Право оца на
родитељски додатак

Право на РОДИТЕЉСКИ ДОДАТАК, може остварити и
ОТАЦ детета, уколико је мајка страни држављанин, није
жива, напустила је дете, лишена је родитељског права, или је
из објективних разлога спречена да непосредно брине о детету.

Дете петог реда
рођења

Право на РОДИТЕЉСКИ ДОДАТАК, може остварити
МАЈКА и за ПЕТО дете по реду рођења уколико је неко од деце,
претходног реда рођења, које је живорођено умрло непосредно
по рођењу и за њега НИЈЕ остварено право на родитељски
додатак, а на основу посебног решења министарства надлежног
за финансијску подршку породици са децом.

Вакцинација;

РОДИТЕЉСКИ ДОДАТАК може остварити мајка, ако су
НОВОРОЂЕНО ДЕТЕ за које се подноси захтев и њена ДЕЦА
ПРЕТХОДНОГ РЕДА РОЂЕЊА, ВАКЦИНИСАНА у складу
са прописима у области здравствене заштите РС.

Припремно
предшколски
програм;

РОДИТЕЉСКИ ДОДАТАК може остварити мајка чија деца
предшколског узраста живе на територији Републике Србије и
похађају припремни предшколски програм у оквиру система
предшколског васпитања
и образовања на територији
Републике Србије.
РОДИТЕЉСКИ ДОДАТАК може остварити мајка чија деца
основношколског образовања живе на територији Републике
Србије и похађају наставу у оквиру система основношколског
образовања Републике Србије.

Редовно похађање
основношколског
образовања
Паушал за набавку
опреме за дете

ПАУШАЛ за набавку опреме за дете, ИСПЛАЋУЈЕ се заједно са
једнократним износом родитељског додатка за ПРВО ДЕТЕ,
односно ПРВОМ РАТОМ родитељског додатка за ДРУГО,
ТРЕЋЕ и ЧЕТВРТО дете износи 5.000,00 динара.
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Прекид исплате
права

Уколико се, у току исплате права на РОДИТЕЉСКИ ДОДАТАК
која се врши у месечним ратама утврди да:
1. деца НИСУ ВАКЦИНИСАНА у складу са прописима
здравствене заштите Републике Србије,
2. дете НЕ ЖИВИ на територији Републике Србије,
3.деца
ПРЕДШКОЛСКОГ
узраста
не
похађају
ПРИПРЕМНИ ПРЕДШКОЛСКИ ПРОГРАМ, у оквиру
система предшколског васпитања и ибразовања на територији
РС,
4. се деца ОСНОВНОШКОЛСКОГ узраста не школују, у
оквиру система основношколског образовања на територији РС
и РЕДОВНО не похађају наставу ПРЕКИДА се даљна
ИСПЛАТА ПРАВА до одлуке министарства надлежног за
финансијску подршку породици са децом.
Наведене чињенице од утицаја на исплату права НАДЛЕЖАН
ОРГАН ПРОВЕРА по службеној дужности ЈЕДНОМ годишње
са одговарајућом предшколском установом/основном школом,
односно надлежном здравственом установом.

Износ
родитељског
додатка и начин
исплате

- ЗА ПРВО ДЕТЕ - 100.000,00 динара - једнократна исплата
- ЗА ДРУГО ДЕТЕ - 240.000,00 динара - 24 једнаке месечне
рате по 10.000,00 динара
- ЗА ТРЕЋЕ ДЕТЕ - 1.440.000.00 динара - 120 једнаких
месечних рата по 12.000,00 динара
- ЗА ЧЕТВРТО ДЕТЕ - 2.160.000,00 динара - 120 једнаких
месечних рата по 12.000,00 динара

Интернет
страница

www.ruma.rs

Сервисни центар

+381-22/478-800
лок. 104 - саветник за право на РОДИТЕЉСКИ ДОДАТАК

Пријем
ЗАХТЕВА и
других
поднесака

ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА у којој је дете рођено путем
ОДМАХ по рођењу путем апликације Е-ЗУП у оквиру
јединственог управног места "еБЕБА" ИЛИ мајка, односно отац
директно, најкасније до навршених годину дана живота детета
надлежном органу:
Општинска управа Општине Рума
Одељење за општу управу и заједничке послове
Орловићева 5; 22 400 Рума
Писарница општинске управе општине Рума
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4.3.ПРАВО НА НАКНАДУ ЗАРАДЕ, ОДНОСНО ПЛАТЕ
ЗА ВРЕМЕ ПОРОДИЉСКОГ ОДСУСТВА
Правни основ

ЗАКОН о финансијској подршци породици са децом (“Сл. гласник
РС” бр.113/2017 и 50/2018, 46/2021-одлука УС, 51/202-одлука УС,
53/2021-одлука УС и 66/2021)
ЗАКОН о раду ("Сл. гласник РС", број 24/2005, 61/2005, 54/2009,
32/2013, 75/2014, 13/2017 и 95/2018 - аутентично тумачење)
ПРАВИЛНИК о ближим условима, поступку и начину остваривања
права на одсуство са рада или рада са половином пуног радног
времена ради посебне неге детета ("Сл. гласник РС", број
56/2018)LIIM UŽ

Остваривање
права

Накнаду зараде, односно накнаду плате за време породиљског
одсуства, одсуства са рада ради неге детета и одсуства са рада ради
посебне
неге
детета
остварује
запослена
мајка.
Накнаду зараде остварује и ОТАЦ, један од УСВОЈИТЕЉА,
ХРАНИТЕЉ, односно СТАРАТЕЉ детета, када у складу са
прописима о раду користи одсуство.

Трајање права

Запослена жена има право на одсуство са рада ради породиљског
одсуства, као и одсуство са рада ради неге детета, у укупном трајању
од 365 дана за прво и друго, односно две (2) године за треће и свако
наредно дете.
Запослена жена има право да отпочне породиљско одсуство на
основу налаза надлежног здравственог органа најраније 45 дана, а
обавезно 28 дана пре времена одређеног за порођај.
Породиљско одсуство траје до навршена три месеца од дана
порођаја.
Право на одсуство са рада ради неге детета започиње по истеку
породиљског одсуства и траје до истека 365 дана од дана отпочињања
породиљског одсуства, односно у укупном трајању од две године за
треће и свако наредно новорођено дете.

Околности када
ОТАЦ остварује
право

ОТАЦ детета може да користи право на породиљско одсуство, у
случају када мајка напусти дете, умре или је из других оправданих
разлога спречена да користи то право (издржавање казне затвора,
тежа болест и др. )
Одсуство ради неге - отац може да преузме на основу договора.

Основица накнаде
зараде

Основица накнаде зараде, односно накнаде плате за време
породиљског одсуства и одсуства са рада ради неге детета утврђује
се на основу збира месечних основица евидентираних у ЦРОСО на
који су плаћени доприноси на примања која имају карактер зараде, за
последњих 18 месеци који претходе првом месецу отпочињања
одсуства због компликација у вези са одржавањем трудноће/
породиљског одсуства

Рок за подношење

Захтев за остваривање права на накнаду зараде, односно накнаду
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захтева

плате може се поднети до истека законом утврђене дужине трајања
права које се остварује.

Право на
ПОСЕБНУ негу
детета

Родитељ, односно усвојитељ, хранитељ или старатељ детета млађег од
пет година, коме је неопходна посебна нега због сметњи у развоју и
инвалидитета, има право да, по истеку породиљског одсуства и одсуства
са рада ради неге детета, одсуствује са рада или да ради са половином од
пуног радног времена ради посебне неге детета, у складу са законом
којим се уређује рад.

Остварење права

Право на одсуство са рада или рада са половином пуног радног времена
и право на накнаду зараде, односно накнаду плате за време одсуства са
рада, утврђује се на основу поднетог захтева за вештачење
здравственог стања детета.
Захтев за остваривање права, подноси се са медицинском
документацијом, у општинској служби дечије заштите.

Право на ОСТАЛЕ
накнаде по основу
рођења и неге
детета и посебне
неге детета

Остале накнаде по основу рођења и неге детета и посебне неге детета,
може остварити мајка која је у периоду од 18 месеци пре рођења
детета остваривала приходе:
1) а у моменту рођења детета је незапослена и није остварила право на
новчану накнаду по основу незапослености;
2) по основу самосталног обављања делатности;
3) као носилац породичног пољопривредног газдинства које има
статус лица које самостално обавља делатност према закону којим се
уређује порез на доходак грађана;
4) по основу уговора о обављању привремених и повремених послова;
5) по основу уговора о делу;
6) по основу ауторског уговора;
7) по основу уговора о правима и обавезама директора ван радног
односа.
Право може остварити и мајка која је у периоду од 18 месеци пре
рођења детета била пољопривредни осигураник.
Право може остварити и жена која је усвојитељ, хранитељ или
старатељ детета.
Право може остварити и отац детета, уколико мајка није жива, ако је
напустила дете, или ако је из објективних разлога спречена да
непосредно брине о детету.

Трајање права

Право на остале накнаде по основу рођења и неге детета остварује се у
трајању од годину дана од дана рођења детета, без обзира на ред рођења
детета.

Рок за подношење Захтев за остваривање права на остале накнаде по основу рођења и неге
ЗАХТЕВА
детета и посебне неге детета може се поднети до истека законом
утврђене дужине трајања права које се остварује.
Интернет
страница
Сервисни центар

www.ruma.rs
+381-22/478-800
лок. 106 - саветник за право ПОРОДИЉСКОГ ОДСУСТВА
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Пријем
ЗАХТЕВА и
других
поднесака

Општинска управа Општине Рума
Одељење за општу управу и заједничке послове
Орловићева 5; 22 400 Рума
Писарница општинске управе општине Рума
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4.4.ПРЕВОЗ, ИСХРАНА И СМЕШТАЈ УЧЕНИКА
СА СМЕТЊАМА У РАЗВОЈУ И ИНВАЛИДИТЕТОМ

Правни основ

ЗАКОН о основама система образовања и васпитања („Сл.гласник
РС“, бр 88/2017, 27/2018-др.закон, 10/2019, 6/2020)
ОДЛУКА о утврђивању категорије лица која остварују право на
субвенцију у градском, приградском и међумесном саобраћају,
ПРАВИЛНИК о ближим условима, поступку за остваривање права
и виснини субвенције у градском, приградском и међумесном
превозу,
ОДЛУКА о социјалној заштити у Општини Рума („Сл.лист
Општина Срема“, 44/2017 и 47/20).

Право на превоз,
исхрану и смештај
остварују

Право остварују деца и ученици са сметњама у развоју и
инвалидитетом, као и њихови пратиоци, без обзира на удаљеност
места становања од школе.
Деца и ученици са сметњама у развоју и инвалидитетом имају
право на ДОМСКИ смештај и ИСХРАНУ.

Износ и начин исплате Исплата путних трошкова се врши по донетом решењу а на основу
броја одлазака у школску установу, у висини цене карте
превозника у оба смера, и за дете/ученика са сметњама у развоју и
за пратиоца.
Домски смештај и исхрана деце и ученика са сметњама у развоју и
инвалидитетом финансира се из буџета локалне самоуправе.
Интернет страница

www.ruma.rs

Сервисни центар

+381-22/478-800

Пријем ЗАХТЕВА и
других поднесака

Општинска управа Општине Рума
Одељење за друштвене делатности
Главна 107; 22 400 Рума
Канцеларија бр. 3 и 13.
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4.5. ЕНЕРГЕТСКИ УГРОЖЕНИ КУПАЦ
Правни основ

УРЕДБА о енергетски угроженом купцу

Основ стицања статуса

Стицање статуса ЕНЕРГЕТСКИ УГРОЖЕНОГ КУПЦА
електричне енергије или природног гаса остварује се по основу:
- стеченог права о НОВЧАНОЈ СОЦИЈАЛНОЈ ПОМОЋИ;
- стеченог права о ДЕЧИЈЕМ ДОДАТКУ;
- испуњавања услова која посебно прописује Уредба о енергетски
угроженом купцу;
- по основу МЕДИЦИНСКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ако члан
домаћинства енергетски угроженог купца користи електро медицинску опрему неопходну за одржавање здравља, за чији је
рад наопходно напајање из дистрибутивне мреже, оператор
дистрибутивног ситема електричне енергије не може обуставити
испоруку електричне енергије због неизвршених обавеза
(неплаћање рачуна), јер би у том случају члану домаћинства био
угрожен живот.

Сврха стицања статуса

Сврха стицања статуса енергетски угроженог купца је умањење
рачуна за потрошњу електричне енергије ИЛИ рачуна за
потрошњу природног гаса у домаћинству.

Интернет страница

www.ruma.rs

Сервисни центар

+381-22/479-162

Преузимање и пријем
захтева и других
поднесака

Општинска управа Општине Рума
Одељење за друштвене делатности
Главна 107; 22 400 Рума
Канцеларија бр. 13.
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4.6. ПРАВА БОРАЦА, ВОЈНИХ ИНВАЛИДА,
ЦИВИЛНИХ ИНВАЛИДА РАТА
И ЧЛАНОВА ЊИХОВИХ ПОРОДИЦА
Правни основ

ЗАКОН о правима бораца, војних инвалида, цивилних инвалида
рата и чланова њихових породица (“Сл. гласник РС” бр.18/20)

Права која се остварују

Права која остварују БОРЦИ, ВОЈНИ ИНВАЛИДИ,
ЦИВИЛНИ ИНВАЛИДИ РАТА И ЧЛАНОВИ ЊИХОВИХ
ПОРОДИЦА су:
- лична инвалиднина
- породична инвалиднина
- додатак за негу
- ортопедски додатак
- здравствена заштита и друга права у вези са остваривањем
здравствене
заштите
- медицинско техничка помагала
- бањско климатски опоравак
- професионална рехабилитација и новчана помоћ за време
професионалне
рехабилитације
- инвалидски додатак
- месечно новчано примање
- породични додатак
- борачки додатак
- накнада трошкова смештаја у установу социјалне заштите
- новчана накнада за набавку путничког моторног возила
- право на посебан пензијски стаж
- решавање стамбених потреба
- накнада трошкова путовања
- бесплатна и повлашћена вожња
- право на “Борачку споменицу”
- право на легитимацију
- право на приоритет у запошљавању
- “Антифашистичка споменица 1941”
- помоћ у случају смрти
- право бораца на униформу.

Интернет страница

www.ruma.rs

Сервисни центар

+381-22/478-800
лок. 107 - виши референт на пословима ОБРАЧУНА
БОРАЧКО-ИНВАЛИДСКЕ ЗАШТИТЕ
лок. 109 - саветник на пословима БОРАЧКО-ИНВАЛИДСКЕ
ЗАШТИТЕ

Преузимање и пријем

Општинска управа Општине Рума
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захтева и других
поднесака

Одељење за друштвене делатности
Главна 107; 22 400 Рума
Канцеларија бр. 7. и 9.
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4.7. ДОДАТНА ОБРАЗОВНА, ЗДРАВСТВЕНА И
СОЦИЈАЛНА ПОДРШКА ДЕТЕТУ, УЧЕНИКУ И
ОДРАСЛОМ - ИНТЕРРЕСОРНА КОМИСИЈА
Правни основ

ЗАКОН о основама система образовања и васпитања (“Сл.
гласник РС” бр.88/17, 27/18, 10/19 i 6/20)
ПРАВИЛНИК о додатној образовној, здравственој и
социјалној подршци детету, ученику и одраслом (“Сл. гласник
РС” бр.80/2018)
ОДЛУКА о социјалној заштити у Општини Рума (“Сл. лист
Општина Срема” бр.44/2017 и 47/2020.)

Додатна подршка

Деца, ученици остварују преко ИНТЕРРЕСОРНЕ
КОМИСИЈЕ додатну подршку ради превазилажења
физичких, комуникацијских и социјалних препрека у уквиру
образовних установа и заједница.

Поступак процене

Поступак процене потреба за ДОДАТНОМ подршком води
ИНТЕРРЕСОРНА КОМИСИЈА којој се упућује захтев за
процену.

Интернет страница

www.ruma.rs

Сервисни центар

+381-22/478-800
лок. 104 - координатор Интерресорне комисије

Преузимање и пријем
Општинска управа Општине Рума
захтева и других поднесака Одељење за друштвене делатности
Главна 107; 22 400 Рума
Канцеларија бр. 5.
Општинска управа Општине Рума
Одељење за општу управу и заједничке послове
Орловићева 5; 22 400 Рума
Писарница општинске управе општине Рума
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4.8. ЕКОНОМСКО ОСНАЖИВАЊЕ ПОРОДИЦА ИЗБЕГЛИЦА
И ИНТЕРНО РАСЕЉЕНИХ ЛИЦА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ
РУМА
Правни основ

ЗАКОН о ИЗБЕГЛИЦАМА (“Сл. гласник РС” бр.18/92 и
30/2010)
ЗАКОН о управљању МИГРАЦИЈАМА (“Сл. гласник РС”
бр.107/2012)

Услов за остварење права

Право на економско оснаживање имају лица која су имала
или имају статус ИЗБЕГЛИЦЕ и нису до сада остваривала
право на овај вид помоћи.

Врста помоћи

У сарадњи са Комесаријатом за избеглице и миграције
Републике Србије, а преко Повереништа за избеглице и
миграције у оквиру Одељења за друштвене делатности,
општина Рума суфинансира и реализује програм економског
оснаживања породица избеглица и интерно расељених лица
кроз доделу ОПРЕМЕ и АЛАТА за обављање доходовних
активности.

Начин подношења
пријава

Пријаве се подносе по објављивању Јавног позива

Интернет страница

www.ruma.rs

Сервисни центар

+381-22/479-162
Повереништво за избеглице и миграције општине Рума

Пријем
ЗАХТЕВА и других
поднесака

Општинска управа Општине Рума
Одељење за друштвене делатности
Повереништво за избеглице и миграције општине Рума
Главна 107; 22 400 Рума, канцеларија бр.13.
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4.9. СТАМБЕНО ЗБРИЊАВАЊЕ ПОРОДИЦА
ИЗБЕГЛИЦА
И ИНТЕРНО РАСЕЉЕНИХ ЛИЦА
Правни основ

ЗАКОН о ИЗБЕГЛИЦАМА (“Сл. гласник РС” бр.18/92 и
30/2010)
ЗАКОН о управљању МИГРАЦИЈАМА (“Сл. гласник РС”
бр.107/2012)

Услов за остварење
права

Право на помоћ при стамбеном збрињавању имају лица која
су имала или имају статус ИЗБЕГЛИЦЕ, нису већ остваривала
право на овај вид помоћи и немају решено стамбено питање.

Врста помоћи

У сарадњи са Комесаријатом за избеглице и миграције
Републике Србије, а преко Повереништа за избеглице и
миграције у оквиру Одељења за друштвене делатности,
општина Рума суфинансира и реализује програме откупа
сеоских домаћинстава за лица која немају своју некретнину,
доделе пакета грађевинског материјала за адаптацију или
завршетак градње објекта за кориснике који имају
непокретност у свом власништву и изградње монтажних кућа
за кориснике који имају плацеве у свом власништву.

Начин подношења
пријава

Пријаве се подносе по објављивању Јавног позива

Интернет страница

www.ruma.rs

Сервисни центар
Преузимање и
пријем
ЗАХТЕВА и других
поднесака

+381-22/479-162
Повереништво за избеглице и миграције општине Рума
Општинска управа Општине Рума
Одељење за друштвене делатности
Повереништво за избеглице и миграције општине Рума
Главна 107; 22 400 Рума, канцеларија бр.13.
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4.10. ПРУЖАЊЕ ЈЕНОДНКРАТНИХ ПОМОЋИ
СОЦИЈАЛНО УГРОЖЕНИМ ПОРОДИЦАМА
ИЗБЕГЛИЦА И ИНТЕРНО РАСЕЉЕНИХ ЛИЦА
НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ РУМА
Правни основ

Услов за остварење права

Врста помоћи

ЗАКОН о ИЗБЕГЛИЦАМА (“Сл. гласник РС” бр.18/92 и
30/2010)
ЗАКОН о управљању МИГРАЦИЈАМА (“Сл. гласник РС”
бр.107/2012)
Право на једнократну финансијску помоћ, помоћ у огревном
дрвету и рефундацију погребних трошкова имају лица која се
и даље налазе у статусу ИЗБЕГЛИЦЕ са боравиштем на
територији општине Рума.
Преко Повереништа за избеглице и миграције у оквиру Одељења
за друштвене делатности општина Рума, Комесаријат за избеглице
и миграције Републике Србије финансијски помаже социјално
угрoжена лица у статусу избеглице кроз доделу једнократне
финансијске помоћи за потребе куповине лекова, доделу огрева
и рефундацију погребних трошкова за преминула лица у статусу
избеглице.

Начин подношења
пријава

Пријаве се подносе по објављивању Јавног позива, захтеви за
рефундацију погребних трошкова по потреби у канцеларији
Повереништва за избеглице и миграције.

Интернет страница

www.ruma.rs

Сервисни центар
Преузимање и пријем
ЗАХТЕВА и других
поднесака

+381-22/479-162
Повереништво за избеглице и миграције општине Рума
Општинска управа Општине Рума
Одељење за друштвене делатности
Повереништво за избеглице и миграције општине Рума
Главна 107; 22 400 Рума, канцеларија бр.13.
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4.11. ИЗДАВАЊЕ УВЕРЕЊА О ПРОСЕЧНИМ ПРИХОДИМА
ПО ЧЛАНУ ДОМАЋИНСТВА
Правни основ

ЗАКОН о ученичком и студентском стандарду "Сл. гласник РС"
бр. 18/10, 55/13, 27/18 и 10/19)

Сврха издавања уверења

УВЕРЕЊА се издају за:
- студентске домове,
- ученичке домове,
- ученичке стипендије,
- студентске кредите.

Интернет страница

www.ruma.rs

Сервисни центар

+381-22/478-800
лок. 107 - виши референт на пословима ОБРАЧУНА
БОРАЧКО-ИНВАЛИДСКЕ
ЗАШТИТЕ

Преузимање и пријем
ЗАХТЕВА и других
поднесака

Општинска управа Општине Рума
Одељење за друштвене делатности
Главна 107; 22 400 Рума
Канцеларија бр. 7.

44

5. ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД ОПШТИНЕ РУМА
Основни подаци

Центар за социјални рад општине Рума је примарна установа
социјалне заштите основана 1962. године. Свој рад Центар за
социјални рад општине Рума обавља кроз послове јавних
овлашћења као и послове из области проширених права
дефинисаних Одлуком о социјалној заштити општине Рума.

Послови јавних овлашћења

У складу са јавним овлашћенима Центар за социјални рад
општине Рума:
- одлучује о остваривању права на материјално обезбеђење;
- одлучује о остваривању права на додатак за помоћ и негу
другог лица;
- одлучује о остваривању права на смештај у установу
социјалне заштите;
- одлучује о остваривање права на смештај одрасог лица у
другу породицу;
- одлучује о хранитељству;
- одлучује о усвојитељству;
- одлучује о старатељству;
- спроводи
поступак
посредовања-медијације
у
породичним односима;
- доставља налаз и стручно мишљење на захтев суда у
поступцима заштите права детета;
- стара се о извршењу васпитних мера, итд.

Послови проширених
овлашћења

Проширена права, првенствено из области материјалне заштите
социјално угрожених, а за која се средства обезбеђују у буџету
локалне самоуправе јесу:
1. једнократна новчана помоћ
2. накнада трошкова сахране
3. опремање и превоз корисника на смештај у установу
социјалне заштите или неку другу породицу
4. субвенције комуналних услуга

Једнократна новчана помоћ

ЈЕДНОКРАТНА НОВЧАНА ПОМОЋ се обезбеђује социјално
угроженим лицима у сврху набавке лекова; задовољавања
основних животних и хигијенских потреба; огрева; плаћања
трошкова лечења; учешћа у плаћању комуналних услуга;
трошкова издавања личне документације; обилазка штићеника
који се налазе на домском смештају; трошкова вештачења у
поступку лишавања пословне способности; плаћања станарине;
итд.

Накнада трошкова сахране

НАКНАДА ТРОШКОВА САХРАНЕ се обезбеђује за лица без
прихода која су на смештају у установи социјалне заштите, лица
без пребивалишта а која се у тренутку смрти нађу на подручју
општине Рума, корисници новчане социјалне помоћи као и
лица која нису корисници новчане социјалне помоћи а налазе се
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у стању социјалне потребе.
Опремање и превоз
корисника на смештај у
установу социјалне
заштите или неку другу
породицу

Опремање и превоз корисника на смештај у установу
социјалне заштите или неку другу породицу се обезбеђује за
свако лице које се упућује на смештај у установу социјалне
заштите или другу породицу а које не може само себи исто да
обезбеди нити постоји сродник који је дужан да то учини сходно
нормативним актима.

Субвенције комуналних
услуга

Субвенције комуналних услуга могу остварити:
- корисници најниже пензије,
- корисници новчане социјалне помоћи,
- корисници права на додатак за туђу негу и помоћ,
- корисници инвалидско-борачке заштите
- појединци односно породице које остварују приход до нивоа
новчане социјалне помоћи

Интернет страница

www.czsr.ruma.rs

Сервисни центар

+381-22/474-281

Преузимање и пријем
ЗАХТЕВА и других
поднесака

Центар за социјални рад Општине Рума
Железничка 028
22 400 Рума
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6. УСТАНОВА
ЗА ПРУЖАЊЕ УСЛУГА СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ
“СОЛИДАРНОСТ” РУМА
Основни подаци

Установа
за
пружање
услуга
социјалне
заштите
„Солидарност“ Рума, је установа социјалне заштите основана од
стране Општине Рума са циљем пружања услуга социјалне
заштите које су Законом о социјалној заштити дефинисане као
надлежност локалне самоуправе. Установа нема поверених послова
покрајинског/републичког карактера.

Услуге које се
пружају

У оквиру своје делатности Установа „Солидарност“ пружа
следеће услуге социјалне заштите:
- Дневни боравак за децу, младе и одрасле са сметњама у
развоју
- Помоћ и нега у кући
- Лични пратилац детета са сметњама у развоју
- Персонално-педагошка асистенција деци са сметњама у
развоју
- Саветодавно-терапијске и социјално-едукативне услуге

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

У оквиру услуге пружају се социјалне, здравствене, едукативне,
забавно рекреативне и услуге подршке и помоћи деци, младима и
одраслима са сметњама у развоју старосног узраста до 45 година.
Корисници услуге могу бити деца, млади и одрасли са сметњама у
развоју (телесним, интелектуалним, менталним, сензорним, говорнојезичким, социо-емоционалним, вишеструким) којима се обезбеђује
боравак, превоз, исхрана, здравствени надзор, окупациона
терапија, физиотерапија, креативно-рекреативне активности и
друге услуге у зависности од потреба корисника. Укупан број
корисника ове услуге је 35 са радом организованим у две смене,
сваким радним даном.

Помоћ и нега у кући Услуга обезбеђује подршку у задовољавању свакодневних животних
потреба у стану корисника. Корисници услуге могу бити одрасла и
стара лица која имају ограничења физичких и психичких
способности, живе сама и нису у стању да се старају о себи или живе
са сродницима који нису у стању да им пруже адекватну помоћ.
Услугу пружају 23 геронто домаћице и неговатељице са укупно 250
корисника којима се обезбеђује помоћ у исхрани (набавка
намирница, готових оброка, припрема лаких оброка...), помоћ у
одржавању личне хигијене и хигијене стана, помоћ у загревању
просторија, помоћ у пружању здравствене неге итд.
Лични пратилац
Лични пратилац детета са сметњама у развоју се обезбеђује деци
детета са сметњама у којима је потребна подршка у задовољавању основних животних
развоју
потреба у свакодневном животу. Помоћ се пружа у области кретања,
одржавања личне хигијене, храњења, облачења и комуникације са
другима. Активности личног пратиоца се планирају и реализују у
складу са индивидуалним потребама детета а све у циљу укључивања
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детета у редовно школовање, активности
успостављања већег нивоа самосталности.

у

заједници

и

Персоналнопедагошка
асистенција детету
са сметњама у
развоју

Персонално-педагошка асистенција је иновативна услуга која се
обезбеђује деци са сметњама у развоју а која су укључена у образовни
систем. Циљ је пружити помоћ и додатну подршку у настави сходно
потребама корисника у вртићу/предшколском и школи. Педагошки
асистент такође пружа помоћ васпитачима, наставницима и стручним
сарадницима а све у циљу унапређивања њиховог рада са
децом/ученицима којима је потребна додатна образовна подршка.

Саветодавнотерапијске и
социјалноедукативне услуге

Саветодавно-терапијске и социјално-едукативне услуге пружају се као
вид помоћи појединцима и породицама које су у кризи, ради
унапређивања породичних односа, превазилажења кризних ситуација
и стицања вештина за самосталан и продуктиван живот у
друштву. Корисници ових услуга могу бити лица са пребивалиштем
или боравиштем на територији општине Рума. Корисницима дневног
боравка, деци са посебним потребама и осталима по препоруци
Интересорне комисије пружа се вид услуге кроз хипотерапијско
јахање. Такође у оквиру ове услуге ради се на успостављању нове
услуге саветовалишта за брак и породицу.

Интернет страница

www.czsr.ruma.rs

Сервисни центар

+381-22/474-281

Преузимање и
Установа за пружање услуга социјалне заштите
пријем ЗАХТЕВА и "СОЛИДАРНОСТ" Рума
других поднесака
Железничка 028
22 400 Рума
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7. Адресар
Општинска управа
Рума
Центар за социјални
рад Рума
„Солидарност“ Рума
Геронтолошки центар
„Срем“ Рума
Црвени крст Рума
Човекољубље Рума

Главна 107

022/478-800

Железничка 28

022/474-281

Железничка 28
Павловачка 126

022/474-281
022/472-699,

Вељка Дугошевића 125
Вељка Дугошевића 185

022/478-356
022/432-166
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