
На основу члана 6. Закона о начину одређивања максималног броја запослених у 

јавном сектору („Сл. гласник РС“, бр. 68/2015), тачака 8. и 9. Одлуке о максималном броју 

запослених на неодређено време у систему државних органа, систему јавних служби, 

систему АП Војводине и систему локалне самоуправе за 2015. годину („Сл. гласник РС“, 

бр. 101/2015), у складу са чланом 119. Пословника Скупштине општине Рума („Сл. лист 

општина Срема“, број 1/2010)    дана 02.02.2016. , доноси се 

 

Одлука 

о максималном броју запослених на неодређено време  

у систему локалне самоуправе општине Рума за 2015. годину 

 

I 

 

Систем локалне самоуправе општине Рума чине органи локалне самоуправе, јавне 

службе, јавна предузећа, правна лица основана од стране тих предузећа, привредна 

друштва и друге организације које у систему имају обавезу пријављивања података о 

запосленима у Регистар, односно запослене чије се плате, односно зараде финансирају из 

буџета локалне самоуправе. 

II 

 

Овом одлуком, у оквиру утврђеног броја запослених на неодређено време у 

систему локалне самоуправе општине Рума, утврђује се максималан број запослених на 

неодређено време за 2015. годину, по организационим облицима на следећи начин:  

 

ОРГАНИЗАЦИОНИ ОБЛИК број запослених 

  1.  Органи општине Рума Укупно: 143 

1.1. Општинска управа општине Рума 140 

1.2. Општинско правобранилаштво општине Рума 2 

1.3. Скупштина општине Рума 1 

   

  2.  Јавне службе и установе Укупно: 252 

2.1. Центар за социјални рад „Рума“ 9 

2.2. Установа за предшколско васпитање и образовање 

„Полетарац“ Рума 
171 

2.3. Туристичка организација општине Рума 5 

2.4. Градска библиотека „Атанасије Стојковић“ 12 

2.5. Завичајни музеј Рума 10 

2.6. Културни центар Рума 19 

 2.7. Установа „Спортски центар Рума“ 26 

   

  3.  Јавна предузећа Укупно: 360 

3.1. Јавно предузеће „Гас-Рума“ 36 

3.2. Јавно предузеће „Комуналац“ у Руми 136 

3.3. Јавно предузеће „Водовод“ Рума 131 

3.4. Јавно предузеће „Стамбено“ Рума 26 



3.5. Јавно урбанистичко предузеће „План“ Рума 16 

3.6. Јавно предузеће „Дирекција за изградњу Руме“ 15 

   

  4.   Месне заједнице Укупно: 4 

4.1. Месна заједница Добринци 1 

4.2. Месна заједница Никинци 1 

4.3. Месна заједница Платичево 1 

4.4. Месна заједница Хртковци 1 

   

УКУПНО ЗАПОСЛЕНИХ НА НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ: 759 

 

III 

 

Организациони облици чији je број запослених на неодређено време већи од 

утврђеног максималног броја запослених, у обавези су да смање, односно спроведу 

рационализацију броја запослених најмање до утврђеног максималног броја запослених за 

свој организациони облик. 

Обавеза из претходног става обухвата доношење нових или измене постојећих 

систематизација радних места у организационим облицима, у року од 10 дана од дана 

ступања на снагу ове Одлуке. 

IV 

 

Сваки организациони облик у циљу успешног и ефикасног обављања послова може 

да смањи, односно спроведе рационализацију броја запослених и у већем обиму од броја  

утврђеног у поглављу II ове Одлуке.  

V 

 

Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном листу 

општина Срема“. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ РУМА 

 

Број:06-11-6/2016-III ПРЕДСЕДНИК 

Дана: 02.02.2016. године                                                         др Александар Мартиновић 

Р у м а 
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