
О  Д  Л  У К  А

О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ РУМА ЗА 2009. ГОДИНУ

РУМА, Децeмбар 2008. године



На основу члана 25. Закона о буџетском систему(″Службени гласник РС″, број 
9/2002, 87//2002, 61/2005,  66/2005, 101/2005, 62/2006 и 85/2006)  и члана 32. Закона о 
локалној  самоуправи  (″Службени  гласник  РС″,  број  129/2007) Скупштина  општине 
Рума на седници од 26.12.2008. године, донела је

О Д Л У К У
О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ РУМА ЗА 2009. ГОДИНУ

I  ОПШТИ ДЕО

Члан 1.

Примања  и  издаци  буџета  општине  Рума  за  2009.  годину  (у  даљем  тексту: 
буџет), примања и издаци по основу продаје, односно набавке финансијске имовине и 
датих кредита и задуживања и отплата дуга, утврђени су у следећим износима и то:

Примања и издаци буџета Износ у динарима 
Примања  буџета 886.814.428,00
Издаци буџета 986.814.428,00
Буџетски дефицит 100.000.000,00

Примања и издаци буџета утврђени су у следећим износима:

Примања и издаци буџета општине Економска 
класификација Средства из буџета

1 2 3
УКУПНА ПРИМАЊА  886.814.428,00
1. Порески приходи 71 516.600.000,00
        1.1.Порез на доходак, добит и капиталне добитке 711 342.000.000,00
        1.2. Самодопринос 711180 13.400.000,00
        1.3.Порез на фонд зарада 712 1.000.000,00
        1.4. Порез на имовину 713 109.100.000,00
        1.5. Порез на добра и услуге 714 38.100.000,00
        1.6. Остали порески приходи 716 13.000.000,00
2. Непорески приходи   122.500.000,00
      -  наплаћене камате 7411 10.000.000,00
      - приходи од игара на срећу 7422 0,00
3. Примања од продаје нефинансијске имовине 8 0,00
4. Донације 731+732 0,00
5. Трансфери 733 237.714.428,00
УКУПНИ ИЗДАЦИ  986.814.428,00
1. Текући расходи 4 811.691.428,00
     1. Расходи за запослене 41 248.142.447,00
   2. Коришћење услуга и роба 42 348.153.000,00



    3. Отплата камата 44 0,00
    4. Субвенције 45 4.000.000,00
    5. Социјална заштита из буџета 47 23.000.000,00
    6. Остали расходи 48+49 76.995.981,00
2. Трансфери 4631+4641 111.400.000,00
3. Капитални издаци 5 175.123.000,00
ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ 
ИМОВИНЕ И ЗАДУЖИВАЊА И ОТПАТА ДУГА И 
НАБАВКА ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ 

  

1.  ПРИМАЊА ПО ОСНОВУ ОТПЛАТЕ  КРЕДИТА И 
ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ 

92 30.000.000,00

2. Задуживање 91 0,00
     2.1 Задуживање код домаћих кредитора 911 0,00
     2.2 Задуживање код страних кредитора 912 0,00
3. Отплата дуга 61 0,00
     3.1 Отплата дуга домаћим кредиторима 611 0,00
     3.2 Отплата дуга страним  кредиторима 612 0,00
     3.3 Отплата дуга по гаранцијама  613 0,00
4. Набавка финансијске имовине 62 0,00
НЕТО ФИНАНСИРАЊЕ  (1+2-3-4 )  30.000.000,00

НЕРАСПОРЕЂЕНИ ВИШАК ПРИХОДА ИЗ 
РАНИЈИХ ГОДИНА  (класа 3, извор финансирања 13) 3 70.000.000,00

НЕУТРОШЕНА СРЕДСТВА ОД ПРИВАТИЗАЦИЈЕ 
ИЗ ПРЕТХОДНИХ ГОДИНА (класа 3, извор 
финансирања 14) 3 0,00

Члан 2.

Буџет општине  Рума  за 2009. годину састоји се од:
1)  примања у износу од     886.814.428,00     динара;
2)  издатака у износу од     986.814.428,00     динара;
3)  буџетског дефицита у износу од  100.000.000,00   динара.

Буџетски  дефицит  у  износу  од  100.000.000,00  динара  финансираће  се  из 
пренетих неутрошених средстава из 2008. године у износу од 70.000.000,00 динара и 
примања  остварених   од  продаје  домаће  финансијске  имовине  (приватизациони 
приходи) у износу од 30.000.000,00 динара.



II ПОСЕБАН ДЕО
Члан 3.

        Средства буџета у износу од 986.814.428,00 динара и средства из додатних 
прихода директних и индиректних корисника буџетских средства у износу од 
959.211.101,00 динара, приказаних у колони 8-Издаци из додатних прихода органа, 
распоређују се по корисницима и врстама издатака, и то:
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Опис Средства из 
буџета

Издаци из 
додатних 

прихода органа
Укупна средства

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1     СКУПШТИНА ОПШТИНЕ

111   Извршни и законодавни органи 
1 411 Плате, додаци и накнаде 

запослених (зараде)
1.290.724,00 1.290.724,00

2 412 Социјални доприноси на терет 
послодавца

239.270,00 239.270,00

3 414 Социјална давања запосленима 100.000,00 100.000,00
4 415 Накнаде трошкова за запослене  50.000,00 50.000,00
5 416 Награде запосленима и остали 

посебни расходи - накнаде 
члановима комисија 

11.500.000,00 11.500.000,00

6 417 Посланички додатак – одборнички 
додатак

8.500.000,00 8.500.000,00

7 422 Трошкови путовања 120.000,00 120.000,00
8 423 Услуге по уговору-репреѕентација 150.000,00 150.000,00

9 423 Услуге по уговору-остале уговорне 
обавезе

1.500.000,00 1.500.000,00

10 423 Услуге по уговору-Стална 
конференција градова и општина   

200.000,00 200.000,00

11 423 Услуге по уговору-Сремска 
регионална телевизија  

6.600.000,00 6.600.000,00

12 426 Материјал 200.000,00 200.000,00
13 481 Дотације невладиним 

организацијама-политичке странке 
1.000.000,00 1.000.000,00

14 481 Дотације невладиним 
организацијама 8.000,00 8.000,00
Извори финансирања за 
функцију 110:

1 Приходи из буџета 31.457.994,00  31.457.994,00
Укупно за функцију 110: 31.457.994,00  31.457.994,00
 

1,1 ОПШТИНСКА ИЗБОРНА 
КОМИСИЈА

 160   Опште јавне услуге које нису 
класификоване на дргом месту

15 416 Награде запосленима и остали 
посебни расходи - накнаде 
члановима комисија 

0,00 0,00

16 423 Услуге по уговору 0,00 0,00



17 426 Материјал 0,00  0,00

Извори финансирања за главу 
1.1:

1 Приходи из буџета 
7 Донације од осталих нивоа власти

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Укупно за главу 1.1: 0,00  0,00
Извори финансирања за раздео 
1.:

1 Приходи из буџета 
7 Донације од осталих нивоа власти

Укупно за раздео 1.: 31.457.994,00  31.457.994,00
 

2     ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ И 
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ

110   Извршни и законодавни органи, 
финансијски и фискални послови 
и спољни послови

18 411 Плате, додаци и накнаде 
запослених (зараде)

3.540.150,00 3.540.150,00

19 412 Социјални доприноси на терет 
послодавца

599.878,00 599.878,00

20 414 Социјална давања запосленима 100.000,00 100.000,00
21 415 Накнаде трошкова за запослене  50.000,00 50.000,00
22 416 Награде запосленима и остали 

посебни расходи
6.000.000,00 6.000.000,00

- накнаде члановима ОВ 4.500.000,00 4.500.000,00
- комисије 1.500.000,00 1.500.000,00

23 421 Стални трошкови 900.000,00 900.000,00
24 422 Трошкови путовања 300.000,00 300.000,00
25 423 Услуге по уговору-репрезентација 300.000,00 300.000,00

26 423 Услуге по уговору-остале услуге 1.500.000,00 1.500.000,00
27 425 Текуће поправке и одржавање 700.000,00 700.000,00
28 426 Материјал 700.000,00 700.000,00
29 481 Дотације невладиним 

организацијама 
26.000,00  26.000,00

Извори финансирања за 
функцију 110:

1 Приходи из буџета 14.716.028,00 14.716.028,00

Укупно за функцију 110: 14.716.028,00  14.716.028,00
Извори финансирања за раздео 2:

1 Приходи из буџета 14.716.028,00 14.716.028,00

Укупно за раздео 2: 14.716.028,00  14.716.028,00

3     ОПШТИНСКА УПРАВА
130   Опште услуге

30 411 Плате, додаци и накнаде 
запослених (зараде)

80.349.566,00 80.349.566,00

31 412 Социјални доприноси на терет 
послодавца

14.248.543,00 14.248.543,00

32 413 Накнаде у натури 500.000,00 500.000,00
33 414 Социјална давања запосленима 1.400.000,00 1.400.000,00
34 415 Накнаде трошкова за запослене  3.000.000,00 3.000.000,00



35 416 Награде запосленима и остали 
посебни расходи

3.000.000,00 3.000.000,00

36 421 Стални трошкови 14.000.000,00 14.000.000,00
37 422 Трошкови путовања 600.000,00 600.000,00
38 423 Услуге по уговору 5.000.000,00 5.000.000,00
39 424 Специјализоване услуге 200.000,00 200.000,00
40 425 Текуће поправке и одржавање 6.150.000,00 6.150.000,00
41 426 Материјал 6.000.000,00 6.000.000,00
42 481 Дотације невладиним 

организацијама 
500.000,00 500.000,00

43 482 Порези, обавезне таксе и казне 2.500.000,00 2.500.000,00
44 483 Новчане казне и пенали по решењу 

судова 
1.000.000,00 1.000.000,00

45 511 Зграде и грађевински објекти 1.000.000,00 1.000.000,00
46 512 Машине и опрема 4.500.000,00 4.500.000,00
47 513 Остале некретнине и опрема 1.000.000,00  1.000.000,00

Извори финансирања за 
функцију 130:

1 Приходи из буџета 144.948.109,00 144.948.109,00

Укупно за функцију 130: 144.948.109,00  144.948.109,00
160   Опште јавне услуге које нису 

класификоване на другом месту

48 481 Дотације невладиним 
организацијама 

15.370.000,00 15.370.000,00

– Општински одбор СУБНОР 800.000,00
– Општинска конференција СРВС 460.000,00
– Удружење параплегичара 460.000,00
– Удружење дистрофичара 460.000,00
– Општинска организација 
инвалида рада 

460.000,00

– Удружење пенѕионера Рума 460.000,00
– Међуопштинска организација 
слепих 

860.000,00

– ОО Црвеног крста 1.500.000,00
– ОО Црвеног крста-народна 
кухиња 

4.000.000,00

– Удружење Рома "Мала Ватра" 460.000,00
– Веће народне технике 1.250.000,00
- Савез спортова 3.200.000,00
- Верске заједнице 500.000,00
- Остала удружења и организације 500.000,00

49 484 Накнада штете за повреде или 
штету насталу услед елементарних 
непогода или других природних 
узрока

0,00 0,00

50 499 Стална буџетска резерва 2.000.000,00 2.000.000,00
51 Текућа буџетска резерва 15.406.981,00 15.406.981,00

Извори финансирања за 
функцију 160:

1 Приходи из буџета   0,00
Укупно за функцију 160: 32.776.981,00  32.776.981,00

070   Социјална помоћ угроженом 
становништву некласификована 
на другом месту

52 423 Услуге по уговору - регрес ѕа 
превоз инвалида, пензионера

450.000,00 450.000,00



Извори финансирања за 
функцију 070:

1 Приходи из буџета 450.000,00  450.000,00
Укупно за функцију 070: 450.000,00  450.000,00

090   Социјална заштита 
некласификована на другом 
месту

53 463 Трансфери осталим нивоима 
власти- Центар ѕа социјални рад 

5.600.000,00 5.600.000,00

54 472 Накнаде за социјалну заштиту из 
буџета- једнократне помоћи-Центар 
ѕа социјални рад

5.000.000,00 5.000.000,00

55 472 Накнаде за социјалну заштиту из 
буџета- прво дете-Центар ѕа 
социјални рад

5.000.000,00 5.000.000,00

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Извори финансирања за 
функцију 090:

1 Приходи из буџета 15.600.000,00  15.600.000,00
 Укупно за функцију 090: 15.600.000,00  15.600.000,00

320   Услуге противпожарне ѕаштите

56 481 Дотације невладиним 
организацијама-Општински 
ватрогасни савез

500.000,00 500.000,00

Извори финансирања за 
функцију 320:

1 Приходи из буџета 500.000,00  500.000,00
 Укупно за функцију 320: 500.000,00  500.000,00

421   Пољопривреда
57 424 Специјализоване услуге-

реализација програма заштите, 
уређења и коришћења 
пољопривредног земљишта, 
комисија за израду програма, 
комисија за давање мишљења и 
комисија за лицитацију

38.500.000,00 38.500.000,00

58 424 Специјализоване услуге- рад 
противградних стрелаца

1.100.000,00 1.100.000,00

Извори финансирања за 
функцију 421:

1 Приходи из буџета 33.600.000,00  33.600.000,00
13 Нераспоређени вишак прихода из 

ранијих година
6.000.000,00  6.000.000,00

Укупно за функцију 421: 39.600.000,00  39.600.000,00
560   Заштита животне средине 

некласификована на другом 
месту

59 424 Специјализоване услуге- очување 
животне средине 

29.600.000,00 29.600.000,00

Извори финансирања за 
функцију 560:

1 Приходи из буџета 29.600.000,00  29.600.000,00
Укупно за функцију 560: 29.600.000,00  29.600.000,00

660   Стамбени развој и развој 
заједнице неквалификован на 
другом месту

60 424 Специјализоване услуге- просторно 
планирање 

27.000.000,00 27.000.000,00



Извори финансирања за 
функцију 660:

1 Приходи из буџета 27.000.000,00  27.000.000,00
Укупно за функцију 660: 27.000.000,00  27.000.000,00

760   Здравство некласификовано на 
другом месту

61 424 Специјализоване услуге- санитарни 
прегледи радника, анализа 
намирница,флуорографисање  

1.300.000,00 1.300.000,00

62 424 Специјализоване услуге-
мртвозорство

2.200.000,00 2.200.000,00

63 463 Трансфери осталим нивоима 
власти-одржавање, иѕградња и 
опремање Дома здравља Рума 

10.000.000,00 10.000.000,00

Извори финансирања за 
функцију 760:

1 Приходи из буџета 13.500.000,00  13.500.000,00

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Укупно за функцију 760: 13.500.000,00  13.500.000,00

620   Развој заједнице
64 451 Субвенције јавним нефинансијским 

предузећима и организацијама
4.000.000,00 4.000.000,00

Ова апропријација је намењена за 
субвенције јавним  предузећима на 
територији општине Рума, за развој 
инфраструктуре и учешће у 
финансирању пројеката одобрених 
у НИП-у, ЈП Комуналац за набавку 
опреме за азил за псе

Извори финансирања за 
функцију 620:

1 Приходи из буџета 4.000.000,00  4.000.000,00
Укупно за функцију 620: 4.000.000,00  4.000.000,00

820   Услуге културе
65 481 Дотације невладиним 

организацијама 
13.000.000,00 13.000.000,00

Ова апропријација је намењена за 
финансирање културних програма 
и манифестација

66 Дотације невладиним 
организацијама-КУД-ови 

3.000.000,00 3.000.000,00

Извори финансирања за 
функцију 820.:

1 Приходи из буџета 16.000.000,00  16.000.000,00
Укупно за функцију 820: 16.000.000,00  16.000.000,00

810   Услуге рекреације и спорта
67 481 Дотације невладиним 

организацијама-закуп сале  
3.000.000,00 3.000.000,00

68 481 Дотације невладиним 
организацијама-спортски клубови и 
организације 

11.000.000,00 11.000.000,00

69 463 Трансфери осталим нивоима 
власти-спортски динар

0,00 11.000.000,00 11.000.000,00

Извори финансирања за 
функцију 810.:

1 Приходи из буџета 14.000.000,00  14.000.000,00
4 Сопствени приходи  11.000.000,00 11.000.000,00



 Укупно за функцију 810: 14.000.000,00 11.000.000,00 25.000.000,00
474   Вишенаменски развојни пројекти

70 481 Дотације невладиним 
организацијама-пројекат Стратегија 
одрживог развоја општине

610.000,00 610.000,00

71 481 Дотације невладиним 
организацијама-пројекат 
Национална стратегија за младе на 
локалном нивоу

100.000,00 100.000,00

Извори финансирања за 
функцију 474:

1 Приходи из буџета 710.000,00  710.000,00

 Укупно за функцију 474: 710.000,00 0,00 710.000,00
912   Основно образовање

72 423 Услуге по уговору-превоз ученика 
основних школа

13.250.000,00 13.250.000,00

73 423 Услуге по уговору-превоз и 
смештај хендикепираних ученика 
основних школа

1.200.000,00 1.200.000,00
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74 463 Трансфери осталим нивоима власти 69.000.000,00 69.000.000,00

Ова апропријација је намењена за 
финансирање стручног 
усавршавања запослених,превоза 
запослених,превоза ученика на 
републичка такмичења,изградњу и 
капитално одржавање зграда и 
објеката,опремање школа и друге 
текуће расходе,за које нису 
обезбеђена средства у буџету 
Републике

Извори финансирања за 
функцију 912:

1 Приходи из буџета 83.450.000,00  83.450.000,00

 Укупно за функцију 912: 83.450.000,00  83.450.000,00

920   Средње образовање
75 423 Услуге по уговору-превоз ученика 

средњих школа
12.000.000,00 12.000.000,00

76 Услуге по уговору-превоз и 
смештај хендикепираних ученика 
средњих школа

1.200.000,00 1.200.000,00

77 463 Трансфери осталим нивоима власти 26.800.000,00 26.800.000,00

Ова апропријација је намењена за 
финансирање стручног 
усавршавања запослених,превоза 
запослених,превоза ученика на 
републичка такмичења,изградњу и 
капитално одржавање зграда и 
објеката,опремање школа и друге 
текуће расходе,за које нису 
обезбеђена средства у буџету 
Републике



 Извори финансирања за 
функцију 920:

   

1 Приходи из буџета 37.000.000,00 37.000.000,00
7 Донације од осталих нивоа власти 3.000.000,00 3.000.000,00

Укупно за функцију 920 40.000.000,00  40.000.000,00
950   Образовање које није дефинисано 

нивоом 
   

78 481 Донације невладиним 
организацијама-Установа за 
ваншколско образовање 

100.000,00 100.000,00

 Извори финансирања за 
функцију 950:

   

1 Приходи из буџета 100.000,00 100.000,00
Укупно за функцију 950 100.000,00  100.000,00

040   Породица и деца
79 472 Накнаде за социјалну заштиту из 

буџета-регрес за превоз студената
7.000.000,00 7.000.000,00

80 Накнаде за социјалну заштиту из 
буџета-студентске стипендије

4.000.000,00 4.000.000,00

81 Накнаде за социјалну заштиту из 
буџета-бесплатне месечне карте

1.000.000,00 1.000.000,00

 Извори финансирања за 
функцију 940:

   

1 Приходи из буџета 5.000.000,00 5.000.000,00
7 Донације од осталих нивоа власти 7.000.000,00 7.000.000,00

Укупно за функцију 040 12.000.000,00  12.000.000,00

1 2 3 4 5 6 7 8 9
3.1    ЈП за грађевинско земљиште и 

путеве
620   Развој заједнице

82 411 Плате, додаци и накнаде 
запослених (зараде)

17.365.000,00 17.365.000,00

83 412 Социјални доприноси на терет 
послодавца

3.126.000,00 3.126.000,00

84 413 Накнаде у натури 75.000,00 75.000,00
85 414 Социјална давања запосленима 1.300.000,00 300.000,00 1.600.000,00
86 415 Накнаде трошкова за запослене  343.000,00 343.000,00
87 416 Награде запосленима и остали 

посебни расходи
703.000,00 703.000,00

88 421 Стални трошкови 22.710.000,00 250.000,00 22.960.000,00
89 422 Трошкови путовања 400.000,00 400.000,00
90 423 Услуге по уговору 4.606.000,00 4.606.000,00
91 424 Специјализоване услуге 104.100.000,00 250.000.000,00 354.100.000,00
92 425 Текуће поправке и одржавање 1.000.000,00 1.000.000,00
93 426 Материјал 1.200.000,00 1.200.000,00
94 481 Дотације невладиним 

организацијама 
110.000,00 100.000,00 210.000,00

95 482 Порези обавезне таксе и казне 5.300.000,00 50.000,00 5.350.000,00
96 483 Новчане казне и пенали по решењу 

судова 
500.000,00 500.000,00

97 511 Зграде и грађевински објекти 128.062.000,00 615.000.000,00 743.062.000,00
98 512 Машине и опрема 1.000.000,00 200.000,00 1.200.000,00
99 515 Нематеријална имовина 100.000,00 100.000,00

100 514 Набавка земљишта 8.000.000,00  8.000.000,00



Извори финансирања за 
функцију 620:

1 Приходи из буџета 242.000.000,00 242.000.000,00
4 Сопствени приходи буџетских 

корисника
900.000,00 900.000,00

7 Донације од осталих нивоа власти 865.000.000,00 865.000.000,00

13 Нераспоређени вишак прихода из 
ранијих година

58.000.000,00 58.000.000,00

Укупно за функцију 620: 300.000.000,00 865.900.000,00 1.165.900.000,00

Извори финансирања за главу 
3.1.:

1 Приходи из буџета 242.000.000,00 242.000.000,00
4 Сопствени приходи буџетских 

корисника
900.000,00 900.000,00

7 Донације од осталих нивоа власти 865.000.000,00 865.000.000,00

13 Нераспоређени вишак прихода из 
ранијих година

58.000.000,00 58.000.000,00

Укупно за главу 3.1.: 300.000.000,00 865.900.000,00 1.165.900.000,00

3.2    Месне заједнице 
160   Опште јавне услуге које нису 

класификоване на другом месту

101 411 Плате, додаци и накнаде 
запослених (зараде)

1.000.000,00 3.659.000,00 4.659.000,00

102 412 Социјални доприноси на терет 
послодавца

402.000,00 659.000,00 1.061.000,00

103 415 Накнаде трошкова за запослене  68.000,00 68.000,00
104 421 Стални трошкови 5.496.000,00 6.179.000,00 11.675.000,00
105 422 Трошкови путовања 355.000,00 355.000,00
106 423 Услуге по уговору 675.000,00 2.122.000,00 2.797.000,00
107 424 Специјализоване услуге 15.000,00 1.082.000,00 1.097.000,00
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108 425 Текуће поправке и одржавање 5.954.000,00 3.033.000,00 8.987.000,00
109 426 Материјал 677.000,00 1.848.000,00 2.525.000,00
110 481 Дотације невладиним 

организацијама 
1.540.000,00 1.042.000,00 2.582.000,00

111 482 Порези обавезне таксе и казне 328.000,00 328.000,00
112 511 Зграде и грађевински објекти 9.241.000,00 12.400.000,00 12.400.000,00
113 541 Пољопривредно земљиште  300.000,00 300.000,00

Извори финансирања за 
функцију 160:

1 Приходи из буџета 19.000.000,00 19.000.000,00
4 Сопствени приходи 20.375.000,00 20.375.000,00
7 Донације од осталих нивоа власти 12.700.000,00 12.700.000,00

13

Нераспоређени вишак прихода из 
ранијих година 6.000.000,00 6.000.000,00
Укупно за функцију 160: 25.000.000,00 33.075.000,00 58.075.000,00
Извори финансирања за главу 
3.2:

1 Приходи из буџета 19.000.000,00 19.000.000,00
4 Сопствени приходи 20.375.000,00 20.375.000,00
7 Донације од осталих нивоа власти 12.700.000,00 12.700.000,00

Укупно за главу 3.2: 25.000.000,00 33.075.000,00 58.075.000,00



3.3    Предшколско образовање
911   Предшколско образовање

114 411 Плате, додаци и накнаде 
запослених (зараде)

40.202.309,00 15.536.360,00 55.738.669,00

115 412 Социјални доприноси на терет 
послодавца

7.200.889,00 2.781.063,00 9.981.952,00

116 413 Накнаде у натури 600.000,00 350.000,00 950.000,00
117 414 Социјална давања запосленима 1.000.000,00 240.000,00 1.240.000,00
118 415 Накнаде трошкова за запослене 1.500.000,00 500.000,00 2.000.000,00
119 416 Награде запосленима и остали 

посебни расходи
2.100.000,00 2.100.000,00

120 421 Стални трошкови 5.000.000,00 1.687.500,00 6.687.500,00
121 422 Трошкови путовања 50.000,00 40.000,00 90.000,00
122 423 Услуге по уговору 600.000,00 820.000,00 1.420.000,00
123 424 Специјализоване услуге 100.000,00 20.000,00 120.000,00
124 425 Текуће поправке и одржавање 

(услуге и материјали)
1.200.000,00 500.000,00 1.700.000,00

125 426 Материјал 3.700.000,00 5.710.060,00 9.410.060,00
126 472 Накнаде за социјалну заштиту из 

буџета -треће дете
1.000.000,00 1.000.000,00

127 481 Дотације невладиним 
организацијама 

250.000,00 77.605,00 327.605,00

128 482 Порези обавезне таксе и казне 0,00 20.000,00 20.000,00
129 511 Зграде и грађевински објекти 3.600.000,00 3.600.000,00
130 512 Машине и опрема 3.500.000,00  3.500.000,00

Извори финансирања за 
функцију 911:

1 Приходи из буџета 71.603.198,00 71.603.198,00
4 Сопствени приходи 13.139.268,00 13.139.268,00
7 Донације од осталих нивоа власти 15.143.320,00 15.143.320,00

Укупно за функцију 911: 71.603.198,00 28.282.588,00 99.885.786,00
1 Приходи из буџета 71.603.198,00 71.603.198,00
4 Сопствени приходи 13.139.268,00 13.139.268,00
7 Донације од осталих нивоа власти 15.143.320,00 15.143.320,00

Укупно за главу 3.3: 71.603.198,00 28.282.588,00 99.885.786,00
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3.4    Културни центар

820   Услуге културе
131 411 Плате, додаци и накнаде 

запослених (зараде)
6.108.352,00 3.198.916,00 9.307.268,00

132 412 Социјални доприноси на терет 
послодавца

1.093.415,00 572.606,00 1.666.021,00

133 413 Накнаде у натури 50.000,00 50.000,00
134 414 Социјална давања запосленима 360.000,00 360.000,00
135 415 Накнаде трошкова за запослене  250.000,00 225.000,00 475.000,00
136 416 Награде запосленима и остали 

посебни расходи
1.000.000,00 207.000,00 1.207.000,00

137 421 Стални трошкови 5.000.000,00 613.000,00 5.613.000,00
138 422 Трошкови путовања 70.000,00 70.000,00
139 423 Услуге по уговору 300.000,00 300.000,00
140 424 Специјализоване услуге 2.900.000,00 2.900.000,00
141 425 Текуће поправке и одржавање 600.000,00 200.000,00 800.000,00



142 426 Материјал 340.000,00 340.000,00
143 431 Амортизација некретнина и опреме 500.000,00 500.000,00

144 481 Дотације невладиним 
организацијама 

35.000,00 225.000,00 260.000,00

145 482 Порези обавезне таксе и казне 40.000,00 40.000,00
146 511 Зграде и грађевински објекти 3.200.000,00 3.200.000,00
147 512 Машине и опрема 600.000,00 100.000,00 700.000,00

Извори финансирања за 
функцију 820:

1 Приходи из буџета 17.936.767,00 17.936.767,00
4 Сопствени приходи 9.309.522,00 9.309.522,00
7 Донације од других нивоа власти 442.000,00 442.000,00

Укупно за функцију 820: 17.936.767,00 9.751.522,00 27.688.289,00
    
Извори финансирања за главу 
3.4.:

1 Приходи из буџета 17.936.767,00 17.936.767,00
4 Сопствени приходи 9.309.522,00 9.309.522,00
7 Донације од других нивоа власти 442.000,00 442.000,00

Укупно за главу 3.4.: 17.936.767,00 9.751.522,00 27.688.289,00
 

3.5    Градска библиотека 
820   Услуге културе

148 411 Плате, додаци и накнаде 
запослених (зараде)

5.394.246,00 5.394.246,00

149 412 Социјални доприноси на терет 
послодавца

956.149,00 956.149,00

150 413 Накнаде у натури 150.000,00 150.000,00
151 414 Социјална давања запосленима 50.000,00 50.000,00
152 415 Накнаде трошкова за запослене  250.000,00 250.000,00
153 416 Награде запосленима и остали 

посебни расходи
1.100.000,00 1.100.000,00

154 421 Стални трошкови 750.000,00 84.270,00 834.270,00
155 422 Трошкови путовања 16.854,00 16.854,00
156 423 Услуге по уговору 242.698,00 242.698,00
157 424 Специјализоване услуге 6.742,00 6.742,00
158 425 Текуће поправке и одржавање 8.989,00 8.989,00
159 426 Материјал 284.271,00 284.271,00
160 481 Дотације невладиним 

организацијама 
0,00

161 511 Зграде и грађевински објекти 3.000.000,00 3.000.000,00
162 512 Машине и опрема 500.000,00 500.000,00
163 513 Остале некретнине и опрема   0,00

Извори финансирања за 
функцију 820:

1 Приходи из буџета 12.150.395,00 12.150.395,00
4 Сопствени приходи 559.554,00 559.554,00

Укупно за функцију 820: 12.150.395,00 559.554,00 12.709.949,00
Извори финансирања за главу 
3.5:

1 Приходи из буџета 12.150.395,00 12.150.395,00
4 Сопствени приходи 559.554,00 559.554,00

Укупно за главу 3.5: 12.150.395,00 559.554,00 12.709.949,00

3.6    Завичајни музеј
820   Услуге културе



164 411 Плате, додаци и накнаде 
запослених (зараде)

5.340.983,00 5.340.983,00

165 412 Социјални доприноси на терет 
послодавца

956.149,00 956.149,00

166 413 Накнаде у натури 150.000,00 150.000,00
167 414 Социјална давања запосленима 50.000,00 50.000,00
168 415 Накнаде трошкова за запослене  250.000,00 250.000,00
169 416 Награде запосленима и остали 

посебни расходи
1.100.000,00 1.100.000,00

170 421 Стални трошкови 750.000,00 84.270,00 834.270,00
171 422 Трошкови путовања 16.854,00 16.854,00
172 423 Услуге по уговору 242.698,00 242.698,00
173 424 Специјализоване услуге 6.742,00 6.742,00
174 425 Текуће поправке и одржавање 8.989,00 8.989,00
175 426 Материјал 284.271,00 284.271,00
176 441 Отплата домаћих камата 44.944,00 44.944,00
177 481 Дотације невладиним 

организацијама 
30.000,00 30.000,00

178 482 Порези, обавезне таксе и казне 3.933,00 3.933,00
179 511 Зграде и грађевински објекти 3.000.000,00 3.000.000,00
180 512 Машине и опрема 500.000,00  500.000,00

Извори финансирања за 
функцију 820:

1 Приходи из буџета 12.127.132,00 12.127.132,00
4 Сопствени приходи 692.701,00 692.701,00

Укупно за функцију 820: 12.127.132,00 692.701,00 12.819.833,00
Извори финансирања за главу 
3.6.:

1 Приходи из буџета 12.127.132,00 12.127.132,00
4 Сопствени приходи 692.701,00 692.701,00

Укупно за главу 3.6: 12.127.132,00 692.701,00 12.819.833,00
 

3.7    Установа спортски центар
810   Услуге рекреације и спорта

181 411 Плате, додаци и накнаде 
запослених (зараде)

4.110.839,00 4.352.441,00 8.463.280,00

182 412 Социјални доприноси на терет 
послодавца

741.231,00 779.087,00 1.520.318,00

183 413 Накнаде у натури 50.000,00 50.000,00
184 414 Социјална давања запосленима 400.000,00 300.000,00 700.000,00
185 415 Накнаде трошкова за запослене  250.000,00 200.000,00 450.000,00
186 416 Награде запосленима и остали 

посебни расходи
800.000,00 900.000,00 1.700.000,00

187 421 Стални трошкови 9.000.000,00 850.000,00 9.850.000,00
188 422 Трошкови путовања 250.000,00 250.000,00
189 423 Услуге по уговору 500.000,00 700.000,00 1.200.000,00
190 424 Специјализоване услуге 300.000,00 300.000,00
191 425 Текуће поправке и одржавање 200.000,00 200.000,00
192 426 Материјал 400.000,00 400.000,00
193 431 Амортизација некретнина и опреме 450.000,00 450.000,00

194 481 Дотације невладиним 
организацијама 

35.000,00 21.762,00 56.762,00

195 482 Порези, обавезне таксе и казне 200.000,00 200.000,00
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196 511 Зграде и грађевински објекти 3.000.000,00 3.000.000,00
197 512 Машине и опрема 2.800.000,00 2.800.000,00



198 523 Залихе робе за даљу продају   0,00

Извори финансирања за 
функцију 810:

1 Приходи из буџета 21.637.070,00 21.637.070,00
4 Сопствени приходи 9.953.290,00 9.953.290,00

Укупно функција 810: 21.637.070,00 9.953.290,00 31.590.360,00

Извори финансирања за главу 
3.7.:

1 Приходи из буџета 21.637.070,00 21.637.070,00
4 Сопствени приходи 9.953.290,00 9.953.290,00

Укупно за главу 3.7: 21.637.070,00 9.953.290,00 31.590.360,00

Извори финансирања за раздео 3:

1 Приходи из буџета 902.855.326,00 902.855.326,00
4 Сопствени приходи 65.925.781,00 65.925.781,00
7 Донације од других нивоа власти 10.000.000,00 893.285.320,00 903.285.320,00
13 Нераспоређени вишак прихода из 

ранијих година
70.000.000,00 70.000.000,00

Укупно раздео 3. 982.855.326,00 959.211.101,00 1.942.066.427,00

4 ОПШТИНСКО ЈАВНО 
ПРАВОБРАНИЛАШТВО

330   Судови
199 411 Плате, додаци и накнаде 

запослених (зараде)
2.742.855,00 2.742.855,00

200 412 Социјални доприноси на терет 
послодавца

491.247,00 491.247,00

201 414 Социјална давања запосленима 200.000,00 200.000,00
202 415 Накнаде трошкова за запослене  50.000,00 50.000,00
203 416 Награде запосленима и остали 

посебни расходи
250.000,00 250.000,00

204 421 Стални трошкови 100.000,00 100.000,00
205 422 Трошкови путовања 0,00
206 423 Услуге по уговору 0,00
207 426 Материјал 100.000,00 100.000,00
208 481 Дотације невладиним 

организацијама 
25.000,00 25.000,00

Извори финансирања за 
функцију 330:

   

1 Приходи из буџета 3.959.102,00 3.959.102,00
Укупно за функцију 330: 3.959.102,00  3.959.102,00
Извори финансирања за раздео 4:

1 Приходи из буџета 3.959.102,00 3.959.102,00

Укупно за раздео 4: 3.959.102,00  3.959.102,00

Извори финансирања:
1 Приходи из буџета 906.814.428,00 906.814.428,00
4 Сопствени приходи 65.925.781,00 65.925.781,00
7 Донације од других нивоа власти 10.000.000,00 893.285.320,00 903.285.320,00
13 Нераспоређени вишак прихода из 

ранијих година
70.000.000,00 70.000.000,00

У К У П Н О : 986.814.428,00 959.211.101,00 1.946.025.529,00



III  ИЗВРШЕЊЕ  БУЏЕТА

Члан 4.

За  извршење  Одлуке  о  буџету  општине  Рума  за  2009.  годину  одговорнo је 
Општинско веће општине Рума .

Општинско  веће  општине  Рума  подноси  извештај  Скупштини  општине  о 
реализацији Одлуке о буџету и коришћењу сталне и текуће буџетске резерве,  два пута 
годишње.

Члан 5.

Наредбодавац  за извршење буџета је председник општине.

Члан 6.

Општинско веће општине може, а  у складу са чланом  41. Закона о буџетском 
систему, у току извршења буџета вршити промене буџетских апропријација утврђених 
Одлуком о буџету општине Рума.  

Члан 7.

Одлуку о употреби средстава текуће буџетске резерве, на предлог Одељења за 
привреду и буџет, доноси Општинско веће, у складу са чланом  48. Закона о буџетском 
систему.

Члан 8.

Решење о употреби средстава сталне буџетске резерве, на предлог Одељења за 
привреду и буџет, доноси Општинско веће, у складу са чланом  49. Закона о буџетском 
систему.

                                                         Члан 9.

Новчана средства буџета општине и директних и индиректних корисника овог 
буџета,  воде се и депонују на консолидованом  рачуну трезора.

                                                         Члан 10.

Директни  корисници  средстава,  дужни  су  да  средства  утврђена  Одлуком 
распореде по наменама у свом годишњем финансијском  плану,  на који  сагласност 
даје председник општине.

  Члан 11.

Директни и индиректни корисници средстава буџета могу користити средства 
распоређена овом одлуком само за намене за које су им, по њиховим захтевима, та 
средства одобрена и пренета.



Начелници  одељења,  директори  јавних  предузећа  и  установа,  који  се 
финансирају из буџета, одговорни су за наменско коришћење пренетих средстава по 
поднетим захтевима.

Члан 12.

Корисник  буџета  може  преузети  обавезе  на  терет  буџета  само  до  износа 
апропријације утврђене Одлуком.

Преузете обавезе чији је износ већи од износа средстава предвиђених Одлуком 
или су у супротности са Законом о буџетском систему, не могу се извршавати на терет 
буџета.

Члан 13. 

Обавезе  према  корисницима  буџетских  средстава  извршавају  се  сразмерно 
оствареним примањима буџета.

Ако  се  у  току  године  примања  смање,  издаци  буџета  извршаваће  се  по 
приоритетима,  и то:  обавезе утврђене законским прописима,  на постојећем нивоу и 
минимални  стални  трошкови  неопходни  за  несметано  функционисање  корисника 
буџетских средстава.

Ако корисници буџетских средстава остваре додатне приходе у износу већем од 
износа   исказаног  у  члану  3.  ове  одлуке,  могу  користити  средства  остварена   из 
додатних прихода до нивоа до ког су та средства и остварена, а  за  намене утврђене 
овом одлуком.

Ако корисници буџетских средстава  не остваре  додатне  приходе,  утврђене у 
члану  3. ове одлуке,  апропријације утврђене из тих прихода неће се извршавати на 
терет средстава буџета.

Члан 14.

Средства распоређена за финансирање издатака корисника буџета, преносиће се 
на основу њиховог захтева. 

Уз захтев, корисници су дужни да доставе комплетну документацију на плаћање 
(копије).

Члан 15.

Распоред и коришћење средстава у 2009. години вршиће се на основу  решења 
које доноси председник општине на предлог Одељења за привреду и буџет у оквиру 
следећих раздела:

-раздео  3.  Општинска  управа,  функција  700  -  Здравство,  економска 
класификација  424-Специјализоване  услуге-  мртвозорство  у  износу  од  2.200.000,00 
динара.

-раздео  3.  Општинска  управа,  функција  700  -  Здравство,  економска 
класификација 463-Дотације и трансфери осталим нивоима власти-Дом здравља Рума у 
износу од 10.000.000,00 динара.

-раздео 3. Општинска управа, глава 3.2 Месне заједнице  функција 160 - Опште 
јавне услуге које нису класификоване на другом месту, економска класификација 421 у 
износу од 2.800.000,00 динара, 425 у износу од 3.000.000,00 динара и 511 у износу од 
5.800.000,00 динара што укупно износи 11.600.000,00 динара.



Члан 16.

У разделу 3.  Општинска  управа,  глава  3.2  Месне  заједнице   функција  160 - 
Опште  јавне  услуге  које  нису  класификоване  на  другом  месту,  економска 
класификације 411 и 412 у укупном износу од 1.402.000,00 динара су средства за плате 
запослених у месним заједницама које се финансирају из средстава  самодоприноса. 
Ова средства ће се преносити на основу захтева корисника само уколико се остваре 
приходи од самодоприноса по месним заједницама.

Средства самодоприноса  су планирана и на економској  класификацији 421 у 
износу од 2.696.000,00 динара,   423  у износу од  675.000,00 динара,  424  у износу од 
15.000,00 динара,  425  у износу од  2.954.000,00 динара, 426  у износу од  677.000,00 
динара, на економској класификацији  481  у износу од  1.540.000,00 динара и  511  у 
износу од  3.441.000,00 динара што укупно износи 13.400.000,00 динара и преносиће се 
месним заједницама по њиховом захтеву, за намену за коју је самодопринос уведен.

Члан 17.

Средства остварена од продаје субјеката приватизације на територији општине 
Рума користиће се у складу са чланом 61. Закона о приватизацији (''Сл. гласник РС'' 
бр.38/01, 18/03 и 45/05) за финансирање развоја инфраструктуре општине.

Члан 18.

Директни и индиректни корисници буџетских средстава, који остваре уштеде у 
трошењу средстава буџета планираних за расходе за запослене и коришћење услуга и 
роба, могу остварени  износ уштеда користити за исплату награда за посебне резултате 
рада запослених.

Остварена  средства  уштеда  из  става  1.  овог  члана  не  могу се  исплатити   у 
износу  већем од износа потребног за исплату једног месечног платног фонда дирекног 
и индиректног корисника буџетских средстава, и то на крају буџетске године.

Средства остварена од уштеда преусмеравају се одобравањем апропријација на 
име одређених  расхода  у  износу од  5% вредности  апропријације  за  расход чији  се 
износ умањује.

Износи средстава из става 3. овог члана усмеравају се у корист апропријације 
економске класификације  416 – Награде,  бонуси  и остали посебни расходи,  о  чему 
одлучује председник општине.

Члан 19.

Корисник буџетских средстава не може, без предходне сагласности Општинског 
већа, засновати радни однос са новим лицима до краја 2009. године, уколико средства 
потребна за исплату плата тих лица нису обезбеђена у оквиру износа средстава која су, 
у складу са овом одлуком, предвиђена за плате том буџетском кориснику.



Члан 20.

Директни и  индиректни  корисници буџетских  средстава,  чија  се  делатност  у 
целини или претежно финансира из буџета,  обрачунаваће амортизацију средстава за 
рад у 2009.  години, на терет капитала  сразмерно делу средстава обезбеђених у буџету.

Члан 21.

За  финансирање  дефицита  текуће  ликвидности,  који  може  да  настане  услед 
неуравнотежености  кретања  у приходима и расходима буџета,  председник  општине 
може  се задуживати у складу са одредбама члана 35. Закона о јавном дугу (″Службени 
гласник РС ″, број  61/2005).

Члан 22.

Директни  и  индиректни  корисници  буџета  који  користе  пословни  простор  у 
државној  својини,  а  финансирају  се  средствима  буџета,  не  плаћају  закуп  у  2009. 
години.

Члан 23.

Буџетски корисници су дужни да на захтев Одељења за привреду и буџет ставе 
на  увид  документацију  о  њиховом  финансирању,  као  и  да  достављају  извештаје  о 
остварењу прихода и извршењу расхода у одређеном периоду.

Члан 24.
.

Корисници  буџетских  средстава  пренеће  на   рачун  извршења  буџета  до  31. 
јануара 2009. године, сва средства која нису утрошена за финансирање расхода у 2008. 
години,  која су овим корисницима пренета  у складу са Одлуком о буџету општине 
Рума  за 2008. годину.

Члан 25.

Пренета  неутрошена  средства  из  2008.  године  користиће  се  за  финансирање 
расхода у Разделу 3. на следећи начин :
-функција 421Пољопривреда, позиција 57- 6.000.000,00 динара,
-функција 160Опште јавне услуге које нису класификоване на другом месту, позиција 
108 - 2.900.000,00 динара и позиција 112 - 3.100.000,00 динара,
-функција 620Развој заједнице, позиција 97 - 58.000.000.00 динара.

Члан 26.

Јавне  набавке  се  врше  у  складу  са  одредбама  Закона  о  јавним  набавкама 
(″Службени гласник РС ″, број 39/2002, 43/2003, 55/2004 и 101/2005).

Набавком мале  вредности  ,  у  смислу  Закона  о  јавним  набавкама,  сматра  се 
набавка чији је износ процењене вредности регулисан Законом о буџету Републике 
Србије за 2009. годину.



Сагласност  на  План  јавних  набавки  Општинске  управе  даје  председник 
општине.

Члан 27.

Ова одлука ће се доставити Министарству финансија и објавити   у ″Службеном 
листу општина Срема″.

Члан 28.

Ова  одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања, а примењиваће се 
од 1. јануара 2009. године.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ РУМА

Број: 06-121-4/2008-III                  ПРЕДСЕДНИК
Дана,  26.12.2008. године                                             Ненад Боровић
Р у м а                                      

      



О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е

Одлука о буџету општине Рума за 2009. годину доноси се на основу Закона о 
буџетском  систему,  Закона  о  финансирању  локалне  самоуправе,  Ревидираног 
Меморандума  о  буџету,  економској  и  фискалној  политици  за  2009.  годину,  и 
аранжмана мисије Међународног Монетарног Фонда.  

 Основни параметар битан за планирање прихода и расхода буџета локалних 
власти  дат  је  у  Ревидираном  Меморандуму.  То  се,  пре  свега,  односи  на  износ 
трансферних средстава који се у току 2009. године преноси локалној самоуправи, у 
складу  са  члановима  37.  до  48.  Закона  о  финансирању  локалне  самоуправе,  а  на 
предлог Министарства финансија и Комисије за финансирање локалне самоуправе. 

Укупни ненаменски трансфери општини Рума у 2009. години планирани су у 
износу од  237.714.428,00 динара и они су  већи за 15,18%  у односу на 2008. годину. 

Остали параметри, коришћени у изради буџета општине за 2009 годину, су по 
инструкцијама ММФ и то:

-раст бруто друштвеног производа 3.5%,
-дефицит буџета мањи од 1,5%,
-процењена стопа инфлације 8%,
-раст  масе  плата  у  платном  билансу  локалне  самоуправе  7,8%  на  укупно 

остварене исплате у 2008. години, од чега раст плата у јавним предузећима, која се 
финансирају из општинског буџета, може да расте 7,5% на укупно исплаћену масу у 
2008 години.

На основу напред наведеног планирани бруто приход буџета општине за 2009 
годину   износи  1.946.025.529  динара.  Планирани   буџетски  приходи     износе 
986.814.428.  динара од чега   планирана  пренета  средства  иѕносе  70.000.000 динара. 
Буџетски корисници су планирали примања из осталих извора (сопствени приходи, 
приходи из буџета Републике Србије и АП Војводине) у износу од 959.211.101  динара.

У структури  прихода  и  даље је  највеће  учешће  пореза  на  доходак,  добит и 
капиталне  добитке  и  износи  36,01%,  затим   трансферна  средства  25,10%,  порез  на 
имовину 11,06%,  приходи од имовине 6,34%  и приходи од продаје добара и услуга 
5,27% Мешовити и неодређени приходи су повећани у односу на 2008. годину, јер су 
планирани приходи на основу учешћа општине у расподели добити јавних предузећа. 
Пренета   неутрошена  средства  из  2008.  године  учествују  са   7,09%  у  укупним 
буџетским  приходима.  Структуру  ових  прихода   највећим  делом  чине  неутрошена 
средсва  код   ЈП  за  грађевинско  земљиште  и  путеве,  неутрошена  средства  месног 
самодоприноса и неутошени приходи од закупа пољопривредног земљишта.  

На основу планираних прихода планирано је извршење расхода у бруто износу 
од 1.946.025.529,00 динара, и то:

- планирани буџетски расходи 986.814.428,00 динара,
-  планирани  расходи  буџетских  корисника  из  осталих  извора  959.211.101,00 

динара.
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У  структури  расхода  из  средстава  буџета  највеће  учешће  имају  расходи  за 
коришћење услуга и роба 35,28%, расходи за запослене 25,14% и расходи за основна 
средства 17,75%, а у дносу на претходну годину повећано је и учешће трансфера са 
8,83% на 11,29% . 

У структури расхода из осталих извора корисника највеће учешће имају расходи 
за  основна  средства  65,46%,  расходи  за  коришћење  услуга  и  роба  29,39%  док  су 
расходи за запослене  3,68%.  

 
Маса  средства  за  плате  у  платном  билансу  општинског  буџета,  у  износу од 

169.445.024,00  динара,  планирана  је  тако   што  је  процењена  маса  испплаћених 
средстава за плате у 2008. години увећана за 7,8%.

Уколико општине не планирају  у својим одлукама о буџету за 2009. годину и 
не извршавају укупна средства за исплату плата на начин утврђен у предходном ставу, 
министар  финансија  може  обуставити  пренос  трансферних  средстава  из  буџета 
Републике  Србије, док се висина средстава за плате не усклади са ограничењем из 
предходног става.

 
У одлуци о буџету за 2009. годину планирана су четири раздела: Скупштина 

општине,  Председник општине и општинско веће,  Општинска управа  и Општинско 
јавно правобранилаштво.

Расходи  у  разделу  Скупштине  општине износе   3,19% планираног  буџета. 
Нешто  већи расходи у односу на претходну годину планирани су за рад Скупштине 
која није радила током 2008. године. 

Расходи  за  Сремску  регионалну  телевизију  планирани  су  у  износу  од 
6.600.000,00  динара,  по  тренутно  уговореној  цени,  а  у  оквиру  расхода  услуге  по 
уговору  планирано  је  1.000.000,00  динара  за  трошкове  ревизије  завршног  рачуна 
буџета за 2008. годину, уколико ревизија буде обавезна. 

Расходи  у  разделу  председник  општине  и  општинско  веће износе  1,49% 
планираног буџета. Планирана средства се у највећој мери односе на рад Општинског 
већа.  

Расходи  у  Разделу  3.  Општинска  управа, функција  130,  износе  14,69% 
планираних расхода, што је знатно ниже у односу на 2008. годину када је учешће ових 
расхода у буџету износило 17,5%. 

Повећање у односу на претходну годину имали су расходи за плате услуге по 
уговору и материјал. Стални трошкови и социјална давања запосленима су планирани 
на прошлогодишњем нивоу, а сви остали расходи су планирани знатно ниже у односу 
на 2008. годину.

Планирани расходи за Удружења грађана износе 15.370.000,00 динара, што је 
у  односу  на  претходну  годину  више  за  55%.  Посебно  је  на  то  утицало  повећање 
средстава ѕа рад народне кухиње, при Црвеном крсту,  а  у 2009. години у буџет су 
уврштена и нека нова удружења као што је  Удружење пензионера и Удружење Рома . 
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 Средста  резерве износе  17.406.981,00  динара.  Стална  буџетска  резерва  је 
2.000.000,00  динара  односно  0,2% од планираних  текућих  прихода  у  2009.  години. 
Текућа буџетска резерва је планирана у износу од 15.406.981,00 динара за расходе који 
нису могли бити планирани или нису планирани у довољном износу.  Планирана су 
средства за финансирање учешћа у финансирању пројеката одобрених у Националном 
инвестиционом плану,  средства  за  штете од елементарних непогода,  средства  за  ЈП 
Комуналац за набавку ауто канадера за одвожење животињских лешева  као и средства 
која су јавна предузећа  предвидела својим  програмима  пословања за 2009. годину.

За  социјалну  заштиту, у  2009.  години,  планирана су  значајна  средства  у 
укупном износу од 28.050.000,00 динара, што је за 36,4% више у односу на планирана 
средства у 2008. години. 

Укупан  износ  средстава  за  социјалну  заштиту  распоређен  је  на  следеће 
кориснике:

- Регрес за превоз инвалида          450.000,00динара,
-Центар за социјални рад, кућна нега и инвестиција    5.600.000,00 динара,
-Центар  за  социјални  рад,  једнократне  помоћи  угроженом  становништву 

5.000.000,00 динара,
-Центар за социјални рад, накнада за прво дете,   5.000.000,00 динара,
-Регрес за превоз студената, средства од Покрајине,   7.000.000,00 динара,
-Студентске стипендије    4.000.000,00 динара,
-Бесплатне месечне карте студентима    1.000.000,00 динара.

У оквиру  функције пољопривреда планирана су  средства за против-градне 
стрелце и за  реализацију програма заштите,  уређења и коришћења пољопривредног 
земљишта,  а  на  основу  прихода  од  закупа  пољопривредног  земљишта  у  државној 
својини.

Планирани  расходи  за  очување  животне  средине износе  од  29.600.000,00 
динара, а поред редовних расхода  планирана су и средства за изградњу азила за псе 
луталице, на основу спроведених јавних набавки и уплаћеног аванса у 2008. години. 

Планирани расходи за просторно планирање износе 27.000.000,00 динара. На 
израду урбанистичких планова иде 15.000.000,00 динара, где је највећи издатак израда 
плана за индустријску зону Југ  II,  која  је од приоритетног  значаја  и радови су већ 
кренули у 2008. години. Остали издаци се односе на рушење објеката, израду копија 
подлога планова и план детаљне регулације улице Добровољачке и потеса Церје.
 

Обавезе за урбанистичке планове из 2008. године износе 6.000.000,00 динара, а 
одоносе  се на села Вогањ, Платичево и Хртковце. 

 
У  оквиру  планираних  расхода  за  здравство, део  од  укупног  износа  од 

13.500.000,00 динара се односи на санитарне прегледе, анализе намирница, обавезно 
флуорографисање становништва за чега ће се средства добити из покрајинског буџета 
и средства  од 10.000.000,00 динара за одржавање, изградњу и опремање  Дома здравља 
у Руми.
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На  позицији  субвенције  јавним  нефинансијским  предузећима  и 
организацијама планирана  су  средства  у  износу  од  4.000.000,00  динара  која  су 
потребна  за  опремање  азила  за  псе  луталице  и  набавку  опреме  за  хватање  паса 
луталица. Средства се преносе ЈП Комуналац. 

У буџету Општине за 2009. годину, у оквиру функције 820  Услуге културе, 
планирано је укупно 16.000.000,00 динара. Средства у износу од 13.000.000,00 динара 
планирана  су  за  све  програме  и  манифестације  које  се  током  године  одржавају  у 
Општини, а износ од 3.000.000,00 динара су дотације КУД-овима.

Први пут  је  у  буџету Општине  за  2009.  годину отворена нова  функције  810 
Услуге рекреације и спорта,  а за ту функцију су планирана укупна средства у износу 
од   14.000.000,00  динара.  Од  наведених  средстава  износ  од  3.000.000,00  динара  је 
усмерен за плаћање закупа сала свим спортским клубовима, а 11.000.000,00 динара ће 
се  усмерити  према  свим  спортским  клубовима  и  организацијама  са  територије 
Општине. 

Укупна улагања у спорт у 2009. години износе 25.000.000,00 динара,  од тога 
14.000.000,00  динара  су  буџетска  средства,  а  11.000.000,00  динара  су  средства  од 
спортског динара која се уплаћују Спортском савезу. 

Новина у буџету за  2009.  годину су функције  474  Вишенаменски развојни 
пројекти и функција 950 Образовање које није дефинисано нивоом.

Вишенаменски  развојни  пројекти се  односе  на  израду  пројекта  Стратегија 
одрживог развоја  Општине,  за  које  намене  су у 2008.  години добијена  средства  из 
Покрајинског  буџета,  а  учешће  Општине  износи  610.000,00  динара.  Такође,  овом 
функцијом  је  обухваћена  и  израда  пројекта  Националне  стратегије  за  младе  на 
локалном нивоу и у склопу тога рад кацеларије за младе.

Образовање  које  није  дефинисано  нивоом је  функција  која  се  односи  на 
оснивање и рад установе за ваншколско образовање одраслих (некадашњи Раднички 
универзитет).

У оквиру функције 912 основно образовање планирана су средства за  дванаест 
основних  школа  као  и  превоз  ученика  основних  школа  и  превоз  и  смештај 
хендикепираних ученика основних школа  у износу од 83.450.000,00 динара.

У оквиру функције 920  средње  образовање планирана су средства за четири 
средње   школе  као  и  превоз  ученика  средњих   школа  и  превоз  и  смештај 
хендикепираних ученика основних школа  у износу од 40.000.000,00 динара. 

ЈП за грађевинско земљиште и путеве као индиректни корисник је планирао 
средства у износу 300.000.000,00 динара из буџета  општине.  што износи 30,40% од 
планираног  буџета.  Највише  је  планирано  средстава  за  специјализоване  услуге   и 
инвестиције и за зграде и грађевинске објекте односно укупно 232.162.000,00 динара 
што је 23,53% од укупних расхода буџета општине.
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Расходи  из  буџета  за   месне  заједнице су  25.000.000,00  динара.  Од  тога 
13.400.000,00 су средства месног самодоприноса,  а 11.600.000,00 динара су средства 
буџета. 

Буџетска средства су усмерена за рад пољочуварских служби у укупном износу 
од 1.800.000,00, сталне трошкове месних заједница које немају сопствене приходе нити 
заведен  месни  самодопринос,  за  текуће  одржавање  3.000.000,00  динара  и  за 
инвестиционе радове 5.800.000,00 динара.

Средства за финансирање расхода у предшколском образовању планирана су 
у износу од 71.603.198,00 динара и износе 7,25% од планираног буџета. 

Планирани расходи за финансирање основне делатности у Културном центру 
износе  17.936.767,00  динара  што  у  структури  буџета  износи  1,82  %.  Поред  ових 
средстава  Културном  центру  се  преносе  средства  и  за  финансирање  музичких 
фестивала, и манифестација у оквиру културног лета. У оквиру инвестиција планирана 
су средства за санацију крова. 

За  финансирање  основне  делатности  у  Градској  библиотеци планирана  су 
средства у износу од 14.142.047,00 динара што у структури буџета износи 1,43%.   

Средства за финансирање расхода у Завичајном музеју планирана су у износу 
од 12.127.132,00 динара што у структури буџета износи 1,23%.  

За финансирање основне делатности у  Установи спортски центар планирана 
су средства у износу од 21.637.070,00 динара  што у структури буџета износи 2,19%. 
што је знатно више у односу на претходну годину и то пре свега због повећана сталних 
трошкова које је дошло као последица плаћања тржишних цена за комуналне услуге 
(грејање).  

У  разделу  4  планирани  су  расходи  за  финансирање  општинског  јавног 
правобранилаштва и износе 3.959.102,00 динара и мањи су у односу на претходну 
годину за 27%.

Поред  расхода  из  буџета  буџетски  корисници  су  планирали  и  расходе  из 
сопствених извора у износу од 65.925.781,00 динара и расходе из  донација од других 
нивоа власти  у  износу од  893.285.320,00  динара  што  укупно  износи  959.211.101,00 
динара.
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