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1. Увод
Драге суграђанке и суграђани,
Као резултат нашег заједничког рада, пред вама се налази Грађански водич
кроз буџет општине Рума. У своје лично име и у име Тима за партиципативно
буџетирање, желео бих да изразим захвалност свим грађанима који су
активно учествовали током целог процеса и својим залагањем утицали на
расподелу дела буџета општине Рума.
Процес Партиципативног буџетирања се у општини Рума спровео пету годину
за редом и кроз заједничке консултације и састанке дефинисали смо модел
функционисања на основу заједничких договора.
Основна сврха документа који је пред вама јесте да на што једноставнији и
разумљивији начин објасни у које сврхе се користе јавни ресурси да би се
задовољиле потребе грађана.
Грађански буџет представља сажет и јасан приказ Одлуке о буџету општине
Рума за 2020. годину, која је по својој форми веома обимна и тешка за
разумевање због специфичних појмова и класификација које је чине.
Иако је немогуће објаснити целокупан буџет у овако краткој форми, искрено
се надамо да ћемо на овај начин успети да вас информишемо о начину
прикупљања јавних средстава и остваривања прихода и примања буџета
општине, као и о начину планирања, расподеле и трошења буџетских
средстава.
Кроз овај транспарентан приступ настојимо да унапредимо разумевање и
интересовање наших суграђана за локалне финансије, а у перспективи
очекујемо и сарадњу локалне самоуправе и житеља општине Рума у
заједничком постављању циљева, дефинисању приоритета и планирању
развоја наше општине.
Слађан Манчић
Председник општине Рума
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2. Како настаје буџет општине?
БУЏЕТ општине је правни документ који утврђује план прихода и примања и расхода и
издатака општине за буџетску, односно календарску годину.
То значи да овај документ представља предвиђање колико ће се новца од грађана и
привреде у току једне године прикупити и на који начин ће се тај новац трошити.
Из општинског буџета се током године плаћају све обавезе локалне самоуправе. Исто тако
у буџет се сливају приходи из којих се подмирују те обавезе.
Председник општине и локална управа спроводе општинску политику, а главна полуга те
политике и развоја је управо буџет општине.
Приликом дефинисања овог, за општину Рума најважнијег документа, руководе се
законским оквиром и прописима, стратешким приоритетима развоја и другим
елементима.
Реалност је таква да постоје велике разлике између жеља и могућности, тако да креирање
буџета подразумева утврђивање приоритета и прављење компромиса.
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Ко учествује у изради буџета?

МЕСНЕ
ЗАЈЕДНИЦЕ
БУЏЕТСКИ
КОРИСНИЦИ

КО УЧЕСТВУЈЕ У ИЗРАДИ
БУЏЕТА?
ГРАЂАНИ И
ЊИХОВА
УДРУЖЕЊА
ОПШТИНСКА
ВЛАСТ И
СТРУЧНЕ
СЛУЖБЕ
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2. Како настаје буџет општине?

Општинска
власт и
стручне
службе

Ко
учествује у
узради
буџета?

БУЏЕТ
ОПШТИНЕ

Месне
заједнице

Грађани и
њихова
удружења

Закони и прописи

Оквир у ком се планира буџет

Буџетски
корисници

Стратешки циљеви развоја општине
Економска ситуација у земљи и окружењу
Остварење прошлогодишњих буџета
Потребе буџетских корисника
Започети пројекти из ранијих година
Процена кретања најважнијих група прихода
Обавезе по постојећим кредитима

Слика 1.
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3. Како се пуни општинска каса?
Планирани укупни јавни приходи и примања општине Рума за 2020. годину
износе

2.233.686.627,00 динара

Планом предвиђен буџет општине Рума за 2020. годину износи 2,2 милијарде
динара, док су приходи буџетских корисника из осталих извора 29,5 милиона
динара.
Буџет
општине
2.204.126.627,00

Приходи
буџетских
корисника из
осталих извора
29.560.000,00

Укупни јавни
приходи и примања
општине Рума
2.233.686.627,00
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3. Како се пуни општинска каса?
Буџет се пуни новцем од:

• пореских прихода,
• других прихода,
• донација, помоћи и трансфера од Републике и АП
Војводине,
• примања од продаје нефинансијске имовине,
• прихода буџетских корисника из осталих извора,
• меморандумских ставки за рефундацију расхода,
• примања од задуживања и продаје финансијске
имовине.
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3. Како се пуни општинска каса?
Пореске приходе Општина Рума прикупља кроз наплату пореза на зараде, пореза на
добра и услуге, пореза на имовину и других пореза.
Трансфери од других нивоа власти подразумевају пренос новца из буџета
Републике и АП Војводине у корист општине.
Донације и помоћи подразумевају текуће донације од међународних организација
у корист општине за различите пројекте.

Меморандумске ставке за рефундацију расхода подразумевају рефундацију
боловања преко 30 дана и породиљског боловања од стране РФЗО.
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3. Како се пуни општинска каса?
Буџет општине се пуни и задуживањем, односно узимањем краткорочних и
дугорочноих кредита код пословних банака. У овој години наша општина се
неће додатно задуживати.

Примања од продаје нефинансијске имовине се остварују продајом
покретности и непокретности, које су у власништву општине.
Пренета новчана средства из ранијих година представљају вишак прихода
који није потрошен у претходном буџету.

Друге приходе Општина Рума прикупља од физичких и правних лица за
коришћење јавних добара (накнаде), за пружање одређених јавних услуга
(таксе), за кршење уговорних или законских одредби (пенали и казне) као и
приходe који се остваре употребом јавне имовине (нпр. накнада за
коришћење шумског и пољопривредног земљишта, накнада за коришћење
простора и грађевинског земљишта, итд). Овој категорији припадају и сви
неодређени и мешовити приходи, које прикупља општина.
Приходи буџетских корисника из осталих извора обухватају средства
корисника буџета остварена из других извора финансирања.
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3. 1. Структура прихода и примања у
2020.години
Приходи од
пореза
1.414.465.000,00
динара

Меморандумске
ставке за
рефундацију
расхода
4.005.000,00
динара

Донације,
помоћи и
трансфери
231.926.017,00
динара

Укупни
планирани
приходи и
примања
Други приходи
463.230.610,00
динара

Примања од
продаје
нефинансијске
имовине
90.000.000,00
динара

2.233.686.627,00

Приходи
буџетских
корисника из
осталих извора
29.560.000,00
динара

Примања од
задуживања и
продаје
финансијске
имовине
500.000 ,00
динара

11

3.1 Структура планираних прихода и примања
у 2020. години
примања од задуживања
и продаје финансијске
имовине
0,02%

приходи од буџетских
корисника из осталих
извора
1,32%

меморандумске ставке за
рефундацију расхода
0,18%

примања од продаје
нефинансијске имовине
4,03%

други приходи
20,74%
Порески приходи
63,32%
донације и помоћи од
међународних
организација
10,38%
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3.2. Шта се променило у односу на 2019.
годину?
Планирамо повећање укупних јавних прихода и примања, у односу на
план за 2019.годину за 172.606.207,15 динара:

+План пореских прихода за 105.615.000,00 динара

+ План других прихода за 86.397.362,15 динара
+ План примања од продаје нефинансијске имовине за
30.000.000,00 динара
Укупно увећан за : 222.012.362,15 динара

- План донација, помоћи и трансфера за 24.169.500,00
- План прихода буџета корисника из осталих извора за
25.241.655,00 динара
- План меморандумских ставки за рефундацију расхода за
995.000,00 динара
Укупно смањен за: 50.406.155,00 динара
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4. На шта се троши ваш новац?
Једно од основних буџетских начела је равнотежа прихода и примања и расхода и издатака, стога и
укупни планирани трошкови општине Рума у 2020. години износе 2.233.686.627,00 динара.

Буџетска резерва
15.500.000,00
динара

Издаци за
нефинансијску
имовину
512.058.407,00
динара

Камата и
пратећи
трошкови
задуживања

Социјално
осигурање и
заштита
162.160.000,00
динара

Остали расходи
114.330.000,00
динара

Укупни расходи и
издаци
2.233.686.627,00
динара

Коришћење роба и услуга
652.121.001,00 динара

Расходи за запослене
471.133.200,00 динара

1.550.000,00
Отплата
главнице
31.000.000,00
динара

Субвенције
100.554.019,00
динара

Донације,
дотације и
трансфери
173.280.000,00
динара
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4.Шта су расходи и издаци буџета?
Расходи за запослене

• Расходи за запослене представљају све трошкове за запослене, како у управи
тако и код буџетских корисника

Коришћење роба и услуга

• Коришћење роба и услуга обухватају сталне трошкове, путне трошкове, услуге по
уговору, специјализоване услуге, трошкове материјала и текуће поправке и
одржавање.

Дотације и трансфери

• Дотације и трансфери су трошкови које локална самоуправа има за исплату
институцијама које су у примарној надлежности централног/покрајинског нивоа
као што су школе, центар за социјални рад, дом здравља.

Остали расходи

• Остали расходи обухватају дотације невладиним организацијама, порезе, таксе,
новчане казне.

Субвенције

• Субвенције сe одобравају за
пољопривредним произвођачима.

функционисање

међумесног

превоза

и

Социјална заштита

• Социјална заштита обухвата све трошкове исплате социјалне помоћи за
различите категорије грађана.

Буџетска резерва

• Буџетска резерва представља новац који се користи за непланиране или
недовољно планиране сврхе, као и у случају ванредних околности.
• Капитални издаци су трошкови за изградњу нових, или инвестиционо одржавање

Капитални издаци

постојећих објеката, набавку опреме, машина земљишта и слично.

15 15

4.1.Структура расхода и издатака у
2020.години
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4.2. Шта се променило у односу на 2019.
годину?
Укупни планирани трошкови општине Рума су повећани за
172.606.207,15 динара у односу на планиране трошкове из 2019.године.

План је повећан за следеће расходе:
+ Коришћење роба и услуга за 31.120.679,00 динара
+ Социјално осигурање и заштита за 24.526.000,00 динара
+ Издаци за нефинансијску имовину 106.657.437,00 динара
+ Субвенције 8.407.753,00 динара
+ Расходи за запослене за 72.800.600,00 динара

План је смањен за следеће расходе:

- Донације, дотације и трансфери за 26.502.837,85 динара
- Остали расходи за 41.703.424,00 динара
- Отплата главнице за 1.500.000,00 динара
- Камата и пратећи трошкови задуживања за 1.200.000,00
динара

17

4.3. Расходи буџета по програмима
Назив програма

Средства из Одлуке о буџету за
2020. годину (износ у динарима)

% буџета по програму

Програм 1. Становање, урбанизам и просторно планирање

52.820.500,00

2,36

Програм 2. Комуналне делатности

157.510.000,00

7,05

Програм 3. Локални економски развој

16.900.002,00

0,76

Програм 4. Развој туризма

16.000.000,00

0,72

Програм 5. Пољопривреда и рурални развој

81.220.000,00

3,64

Програм 6. Заштита животне средине

21.200.000,00

0,95

Програм 7. Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура

361.952.423,00

16,20

Програм 8. Предшколско васпитање и образовање

246.450.001,00

11,03

Програм 9. Основно образовање и васпитање

133.500.000,00

5,98

Програм 10. Средње образовање и васпитање

35.200.000,00

1,58

Програм 11. Социјална и дечија заштита

197.300.000,00

8,83

Програм 12. Здравствена заштита

27.000.000,00

1,21

Програм 13. Развој културе и информисања

161.140.000,00

7,21

Програм 14. Развој спорта и омладине

129.873.701,00

5,81

Програм 15. Опште услуге локалне самоуправе

387.270.000,00

17,34

Програм 16. Политички систем локалне самоуправе

48.750.000,00

2,18

Програм 17. Енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије

159.600.000,00

7,14

2.233.686.627,00 динара

100%

Укупни расходи по програмима
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4.4. Најзначајнији пројекти
у 2020. години
•
•
•
•
•

Реконструкција улица 15. мај и 15. августа у Руми
Војни комплекс “Клуб војске Србије” у Руми
Изградња гасоводне мреже Рума-Вогањ
Градња гасне котларнице за насеље “Солидарност”
Градња гасне котларнице за насеље “Тивол”
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5. Партиципативно буџетирање у Руми
2019/2020.
Партиципативно буџетирање (ПБ) је демократски процес у којем чланови локалне заједнице
директно одлучују како ће се потрошити део новца из локалног буџета. На овај начин грађани,
који плаћају порез и пуне буџет, имају прилику да сарађују са локалним властима и учествују у
доношењу одлука, које утичу на њихове животе.
То је механизам који укључује различите циљне групе, као што су грађани и њихова удружења,
бизнис заједница, медији и невладине организације, у одређивање приоритета и доношење
планова потрошње у оквиру буџета локалне самоуправе.
Локална самоуправа има задатак да створи амбијент у коме сви заинтересовани грађани могу да
се укључе и дају свој допринос у креирању најважнијег документа сваке заједнице - буџета.
Партиципативно буџетирање је важно јер:
• утиче на већи степен поверења између грађана и власти;
• доприноси већем укључивању грађана у јавни живот, доношење одлука, расподелу и надзор
над јавним фондовима;
• поспешује транспарентност јавне администрације и ефикасност у потрошњи јавног новца;
• едукује грађане кроз стицање нових знања и вештина.
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5. Партиципативно буџетирање у Руми
2019/2020.
Управа општине Рума препознала је значај партиципативног буџетирања и дала је могућност свим
заинтересованим грађанима да се укључе у планирање буџета за 2020. годину.
Тим за имплементацију пројеката „Партиципативно буџетирање“ општине Рума је у оквиру пројектних
активности спровео истраживање међу грађанима и дефинисао је Листу предлога пројеката, то јест
кандидате да постану део годишњег буџета за 2020. годину:
1. Уређење спотрског терена на “Брегу” и у парку поред школе “Вељко Дугошевић” у Руми;
2. Паметне табле за ОШ “ Вељко Дугошевић”, “ Душан Јерковић”, “ Змај Јова Јовановић”, “ Иво Лола Рибар”
у Руми;
3. Опремање мобилијаром дечијих игралишта : код Електродистрибуције ( угао Гробљанске и Железничке
улице), у насељима “Игралиште” и “Детелина” код Дома здравља, и у Малом парку;
4. Уређење дворишта вртића –објекта “Центар” и опремање истог мобилијаром;
5. Ормарићи за ђаке Платичево, Путинци, Кленак, Грабовци, Никинци, Хртковци, Буђановци;
6. Мобилијар за игралишта за децу: Грабовци, Павловци, Витојевци, Стејановци;
7. Пешачко бициклистичка стаза Доњи Петровци-Путинци.
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5. Партиципативно буџетирање у Руми
2019/2020.
Грађани Руме су имали прилику да од 07.- 20. октобра 2019. године гласају за
пројекат који они сматрају најважнијим за развој наше општине.

Пети циклус пројекта "Партиципативно буџетирање" премашио је сва
очекивања.
•

Постављени су рекорди и по броју грађана који су узели учешће у
пројекту и по висини средстава која ће бити издвојена за финансирање пет
пројектних идеја .

•

Такође, пројекат има највећи територијални обухват до сада, па ће се тако
пет победничких пројеката реализовати на више градских локација и у чак 12
села румске општине.

•

Гласало је укупно 3.531 грађана

•

За реализацију пројектних идеја биће издвојено 36,5 милиона динара што
је до сада највише откако Општина Рума спроводи "Партиципативно
буџетирање".
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5. Партиципативно буџетирање у Руми
2019/2020.
Овако су грађани гласали за понуђене пројекте:
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5. Партиципативно буџетирање
у Руми 2019/2020.
• Два градска предлога која улазе буџет за 2020. годину су:
1. Уређење дворишта вртића-објекта "Центар" и опремање истог мобилијаром - 1.599 гласова.
2. Опремање мобилијаром дечијих игралишта - 1.450 гласова;
- код Електродистрибуције (угао Гробљанске и Железничке улице);
- у насељима "Игралиште" и "Детелине" код Дома здравља,
- у Малом парку.
• Три сеоска предлога која ће ући у буџет за 2020. годину су:
1. Ормарићи за ђаке- Платичево, Путинци, Кленак, Грабовци, Никинци, Хртковци - 2.218 гласова.
2. Мобилијар за игралиште за децу: Грабовци, Павловци, Витојевци, Стејановци - 1.468 гласова.
3. Пешачко бициклистичка стаза Д.Петровци-Путинци *(пројекат се реализује по фазама) - 1.250
гласова.

•

Учешће грађана у изради буџета је обележје развијенијих и напредних демократских
друштава, а Тим за партиципативно буџетирање се захваљује свима који су учествовали у
пројекту, као и медијима који су о томе извештавали.
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ХВАЛА НА ПАЖЊИ
На крају желимо да Вам се захвалимо што сте издвојили време за читање
ове презентације буџета.
Уколико сте заинтересовани да сагледате у целини Одлуку о буџету
општине Рума за 2020. годину, исту можете преузети на следећем
линку интернет странице Општинске управе:
http://www.ruma.rs/portal2/jupgrade/dokumenta/budzet/Odluka%20o%20budzetu%20Ruma%2
02020.pdf
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