
На основу члана 51. став 1. Пословника о раду Општинског већа општине Рума
(„Службени лист општина Срема“, број 35/2009, 12/17 и 9/20) и члана 14. Правилника о
начину и поступку остваривања права на доделу средстава из буџета Општине Рума за
редовне активности и програме удружења на територији Општине Рума, број: 06-107-
21/2020-1 од 11.12.2020. године, Општинско веће општине Рума, на седници одржаној
дана 25.02.2022. године, донелоје

ОДЛУКУ
о додели средстава из буџета за редовне активности

и програме удружења са територије Општине Рума у 2022. години

1

ДОДЕЉУЈУ СЕ средства из буџета Општине Рума, за редовне активности иу ума,
програме удружења, која су од значаја за Општину Рума у 2022. години, према табели,
следећимудружењима:

ибн Назив удружења Преддожени износ
1 |Друштво пчелара "Никола Милеуснић", Рума 100,000.00
2 |Планинарско санкашко друштво "Шумар ", Кленак 50,000.00'
3 |Удружење спортских риболоваца "Црвенперка", Жарковац 50,000.00
4 |Удружење "Стил младих", Рума 30,000.00
5 |Удружење "Дистрофичара Сремског округа Рума", Рума 500,000.00
6_|Вокално-инструментални етно ансамбл "ВРЕЛО", Рума 120,000.00'
7 |Општинско удружење пензионера Рума, Рума 800,000.00
8 |Ловачко друштво "Јединство", Платичево 80,000.00
9 |Удружење" Ратних војних инвалида Рума", Рума 400,000.00
10 |Клуб одгајивача голубова српских високолетача „Крила 74", Рума 80,000.00
11 |УУдружење жена "Румњанке" Рума 100,000.00

удружење одгајиваца српских високолетача СРБ-869
100,000.0012 |"Омладинац", Рума

13 (Спортско риболовачко удржење "КЛЕН 022", Вогањ 0.00
14 |СУБНОР Општине Рума, Рума 1,000,000.00
15 |Кинолошко друштво "Сремац", Рума 100,000.00'

Међуопштинска организација слепих и слабовидих Општине
1,400,000.0016 „Рума ,Рума

17 |Завичајно друштво Рума , Рума 80,000.00
18 Удружење "Рома", Рума 150,000.00
19 |Ловачко друштво "Соко", Павловци 80,000.00
20 |Ловачко друштво "Фазан", Вогањ 80,000.00
21 |Ловачко Друштво "Фазан", Грабовци 80,000.00'
22 |Друштво пчелара "Срем", Никинци 60,000.00
23 |удружење "Мој Срем", Инђија 0.00
24 Удружење "Лек лекализуј", Вогањ 80,000.00
25 |Актив жена МЗ Кленак "Љиљан", Кленак 100,000.00

; Спортско друштво одгајивача голубова срп.високолетача Ју 358
100,000.0026 |"Кленак", Кленак

27 |Удружљубитељаи узгајивача коња "Војин Пузић Браца", Кленак 100,000.00
28 „Ловачко друштво"Војводина", Хртковци 80,000.00
29 |/Ловачко друштво "Слога", Никинци 80,000.00



30. |Клуб одгајивача голубова писмоноша „Наша крила", Рума 80,000.00
31 „Ловачко друштво "Фазан", Жарковац 80,000.00
32 |Ловачко друштво " Сремац", Рума 80,000.00
33 |Ловачко друштво " Путинци", Путинци 80,000.00
34 |Ловачко друштво " Стејановци", Стејановци 80,000.00
35 |Удружење параплегичара Срема, Рума 450,000.00

Удружење "Одгајивача голуб -519"
је И дгај убова српских високолетача ЦЦ-519",

80,000.00
37 Књижевна заједница „Фрушкагора", Рума 0.00
38 |Омладински савет Рума 0.00
39 |Удружење жена" Краљевчанке", Краљевци 180,000.00
40 |Друштво за помоћ МНРО- Рума 100,000.00
41 |Удружење ратних војних ветерана општине Рума, Рума 300,000.00
42 (Коњички клуб "Бећар", Рума 300,000.00
43 |Клуб "Поштарџије", Путинци 80,000.00
44. |Удружење жена "Тифани", Добринци 100,000.00
45 |Српско- Јапанско удружење" Срце Срема", Рума 0.00!
46 |Удружење "Сремаца 45", Платичево 0.00
47 |Одред извиђача "Стевица Попов", Платичево 0.00
48 |Удружење грађана" Нектар Срема", Стејановци 0.00

4Пн Академија видовданских витезова србских", 200,000.00

50 |Удруж.родитеља деце "Бродић паркић", Рума 30,000.00
51 |„Ловачко друштво "Кленак", Кленак 80,000.00
52 |Удружење "Екоорганизација", Рума 200,000.00
53 |Удружење жена "Фрушкогорке", Стејановци 0.00
4 |Ловачко друштво "Шумадија", Витојевци 80,000.00
55 |Удружење произвођача и љубитељаорганске хране" Витас", Рума 50,000.00
56 |СИРВ ООИР- Инвалиди рада, Рума 300,000.00
57 Друштво Словенаца "Емона", Рума 50,000.00
58 |Удружење љубитељаи узгајивача коња "Вранац", Жарковац 400,000.00)
59 |„Ловачко друштво "Фазан", Доњи Петровци 80,000.00
60 |Одред извиђача "Рума", Рума 30,000.00
61 |Удружење ликовнихстваралаца Рума, Рума 0.00
62 |Плесно удружење" СУРНЕВ РОМК5", Рума 50,000.00
63 |Удружење пчелара "Маслачак", Рума 63,000.00
64 |Независна Омладинска Организација Краљевци, Краљевци 50,000.00
65 |Црвени крст Рума, Рума 100,000.00'
66 |Удружењеза заштиту животиња "ЗЕУС", Рума 50,000.00
67 |Градско позориште Рума, Рума 0.00
68 |Ловачко друштво "Фазан", Краљевци

и
80,000.00

69 |Добровољно ватрогасно друштво "Никинци", Никинци 100,000.00
УКУПНО 9,963,000.00

п

Средства за ову намену су планирана Одлуком о буџету општине Рума за 2021.

годину, позиција 155, економска класификација 481 "дотације невладиним
организацијама", у укупном износу од 9,963,000.00 динара.



ш

Програми за које су обезбеђена средства у буџету Општине Рума, морају бити
реализовани најкасније до 31. децембра 2022. године.

Програмисе морају реализоватиза намену наведенуузахтеву.
Трошкови одобреног програма, морају бити оправдани, стварни и у непосредној

вези са циљевима реализације одобреног програма.

Ју

Подносиоци одобрених програма подносе захтев за пренос средстава на
прописаном обрасцу.

Образац за пренос средстава, са свом потребном документацијом, подноси се
Одељењуза друштвене делатности Општинске управе Рума.

Пренос средстава кориснику врши Одељење за привреду и буџет Општинске
управе Рума.

У

Наменско коришћење средстава контролишу Одељењеза друштвене делатности и
Одељењеза финансије, привреду и пољопривреду Општинске управе општине Рума, на
основу извештаја који корисници подносе Одељењу за друштвене делатности након
завршетка реализације програма, а најкасније до краја текуће године, или на захтев даваоца
средстава.

Уколико корисник средстава, у уговореном року, не поднесе извештај о
реализацији програма, или се на основу достављеног извештаја и увида у пратећу
документацију утврди да програм није реализован у складу са одредбама уговора, корисник
средстава је обавезан да врати примљена средства.

Општина Рума може обуставити даље финансирање програма, односно
једнострано раскинути уговор о реализовању програма, ако подносилац одобреног
програма не достави извештај у предвиђеном року.

Неутрошена или ненаменски утрошена средства морају бити враћена у буџет
Општине Рума до 31. децембра текуће године.

У1

По правноснажности ове Одлуке, Председник општине ће са подносиоцима
одобрених програма закључити уговор о додели средстава.

УП

Подносиоци захтева имају право жалбе на одлуку о утврђивању одобрених
програма, у року од 15 дана од дана објављивања одлуке. Жалба се подноси Комисији, а по
жалби решава Општинско веће општине Рума.

УШ

Ову Одлуку објавити на огласној табли и званичној интернет страници.

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ РУМА

Број: 06-26-9/2022-1
Дана: 25.02.2022. године

ПРЕДСЕДНИК
Александра Ћирић


