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УВОДНЕ НАПОМЕНЕ
Сврха израде Плана капиталних инвестиција Oпштине Рума за период 2018 - 2022. године
(у даљем тексту: ПКИ) јесте да се на благовремен, систематичан и организован начин
определе инвестициони приоритети и да се припреме општинска средства намењена за
пласман у различите капиталне пројекте, попут инфраструктурних, привредних и пројеката
везаних за јавне објекте и опрему. ПКИ уз одређене модификације, прати методологију и
садржинску структуру претходног Плана капиталних инвестиција Oпштине Рума за период
2013 - 2017. године. На тај начин је омогућен континуитет у начину израде овог документа,
што олакшава активности око његове даље примене.
Важно је напоменути да се приликом припреме ПКИ водило рачуна да се ПКИ усклади са
осталим релевантним стратешким докуменатима, пре свега са Стратегијом одрживог
развоја Oпштине Рума, узимајући у обзир реалне финансијске могућности за реализацију
капиталних пројеката.
Предвиђено је да пројекти који су део ПКИ могу, поред општинског буџета, бити
финансирати и из других извора: програма Владе Републике Србије, програма Владе АП
Војводине, кредита за развој, донација, партнерстава јавног и приватног сектора и слично.
Основу за одабир пројеката за ПКИ чине три критеријума:




да је пројекат од општег интереса,
да пројекат није мање вредности од 50.000 евра (тј. 6.000.000 РСД) и
да је минимални период реализације пројекта 2 године.

Будући да је реч о ПКИ који третира период од пет година, за сваку годину засебно формира
се тзв. годишњи капитални буџет, који се односи на прву наредну годину и чија је сврха да
омогући адекватан баланс између текућег одржавања и побољшања постојеће
инфраструктуре и нових инвестиција. Стога је предвиђено да се сваке године спроводи
ревизија и допуна ПКИ.
Процес израде ПКИ започет је доношењем Решења о образовању Тима за израду ПКИ и
Радне група за израду ПКИ. Задатак чланова Тима био је да донесу неопходне одлуке,
пруже подршку реализацији методологије и координирају и прате процес израде, а задатак
чланова Радне групе био је да прикупе неопходне податке, израде нацрт ПКИ, израде
Капитални буџет и изврше неопходно саветовање на тему о уношењу података и
инвестиционом извештавању. Након тога су донете су и Смернице за израду ПКИ чиме су
дефинисани основни циљеви и правци израде ПКИ.
ПКИ припреман је уз подршку пројекта “Унапређење управљања земљиштем на локалном
нивоу у Републици Србији”, који је део немачко-српске развојне сарадње и кога спроводи
немачка организација за међународну сарадњу ГИЗ. Пројекат се спроводи у периоду од
2016 - 2018.године, а главни циљ је јачање урбаног и руралног развоја кроз ефикасно
управљање земљиштем на националном и локалном нивоу.
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КАРАКТЕРИСТИКЕ ОПШТИНЕ РУМА
ОСНОВНЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ
Општина Рума има одличан географски и геостратешки положај. Налази у средишту Срема
смештеног између Дунава и Саве, у подножју Фрушке Горе. По површини која износи 582
km², Општина Рума заузима тринаесто место у Војводини.
Од главног града Републике Србије - Београда, удаљена је око 50 km, а од главног града
АП Војводине -Новог Сада 35 km. Наслања на магистралну пругу Београд - Загреб и на
магистрални пут М-21 Нови Сад - Шабац. Од Аутопута Е-70 удаљена је шест, а од реке
Саве око десет километара. Аеродром Никола Тесла налази се на само 35 km од Oпштине
Руме. Коридор 10 повезује Руму са Хрватском, Словенијом и целом западном Европом, са
једне стране, и са Македонијом, Бугарском и Грчком, са друге стране. Кроз Општину Рума
пролази 45-ти упоредник, уз удаљеност од 15-ак километара западно од 20-тог меридијана.
Центар града Рума се налази позициониран на 111m надморске висине.
Према резултатима последњег пописа становништва из 2011. године, на територији
Oпштине Рума живи 54.141 становник, од чега у самом граду живи 30.076 становника, а
остало становништво насељава 16 сеоских насеља. У односу на податке претходног
пописа становништва из 2002. године, приметан је пад броја становника од око 9,8%, што
прати тренд негативне стопу раста становника на националном нивоу.
Општина Рума пружа висок квалитет живота својим грађанима. У општини постоје
предшколске установе, 12 основних школа и 4 средње школе. У општини је обезбеђена
квалитетна здравствена и социјална заштита, адекватни културни и туристички садржаји,
као и висок ниво безбедности. Све то проистиче из стабилне привреде и организоване и
модерне локалне самоуправе.

Слика 1: Положај општине Руме на мапи Републике Србије
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СТРАТЕШКИ ЦИЉЕВИ
Према Стратегији одрживог развоја Општине Рума за период од 2015. до 2020. године,
основни стратешки циљеви Oпштине Рума су:


експанзиван економски развој (привлачење и подстицај развоју инвестиција,
подршка развоју предузетништва и локалног привредног сектора, развој пољопривреде
и рурални развој, развој туризма),



заштита животне средине (израда просторних и урбанистичких планова, развој
саобраћајне и комуналне инфраструктуре, енергетска ефикасност, уређење
водотокова, еколошка едукација становништва),



унапређење друштвених делатности (унапређење социјалне и здравствене заштита
и система образовања, културе, услова за спорт и рекреацију, система безбедности,
омладинске политике, механизама за подршку цивилном сектору) и



ефикасност локалне самоуправе (ефикасна локална администрација и људски
ресурси).

Поред претходно наведеног, кључни приоритети развоја Општине Рума су изградња,
инфраструктурно опремање и промоција индустријских зона, подстицање општег
предузетништва, омладинског предузетништва и слично.

РАДНА АНГАЖОВАНОСТ И ЗАРАДЕ
Гледано са аспекта радне агажованости становништва, односно укупне стопе
незапослености, Oпштина Рума има одличне резултате у поређењу са другим упоредивим
општинама. Од укупно 3.833 незапослена лица (2.002 лица су жене, 1.831 мушкарац), 654
лица су корисници новчано-социјалне помоћи (321 жена и 333 мушкарца), а 59 лица су
инвалиди рада (39 мушкараца и 20 жена). У старосном добу од 50 до 65 година (849
мушкараца и 686 жена) налази се 1.535 лица. Изузимајући те категорије, број реално
незапослених, радно способних лица, је знатно мањи и износи 1.585. Овај податак Општину
Рума сврстава у једног од националних рекордера у погледу ниске стопе незапослености
локалног становништва.
Детаљнији подаци о укупном броју запослених и регистрованој запослености по секторима
делатности приказани су у Табелама 1 и 2.
Табела 1: Регистрована запосленост, годишњи просек у 2016. год.
Регион/
област/
општина
Република
Србија
Регион
Војводине
Сремска
област

Број запослених на
1000 становника
Запослени
Укупно
у правним
лицима

Запослени
у
правним
лицима

Приватни
предузетн
ици

Регистрован
и
пољопривре
дници

2.009.785

1.597.366

323.313

89.106

285

226

511.313

403.652

82.749

24.912

272

215

79.362

61.363

14.056

3.943

262

203

Укупно
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Општина
Рума

12.822

9.581

2.515

726

245

183

Извор података: Републички завод за статистику, Општине и региони у Републици Србији, 2017.

Табела 2: Регистрована запосленост по секторима делатности, годишњи просек у 2016 год.
Структура
Република
Регион
Сремска Општина
запослених у
Опис
Србија
Војводине област
Рума
општини Рума (%)
94,3%
(5,7% чине
регистровани
пољопривредници)

Укупно

1.920.679

486.401

75.419

12.096

Пољопривреда,
шумарство и
рибарство

33.313

19.026

2.517

422

3,3

Рударство

24.169

2.342

85

1

0,0

393.906

120.655

24.626

4.752

37,1

30.533

6.028

706

233

1,8

33.970

9.479

1.284

237

1,8

88.127

19.674

2.817

613

4,8

324.603

84.097

14.188

1.818

14,2

113.161

28.543

6.059

775

6,0

67.902

14.922

2.039

277

2,2

55.507

11.571

855

101

0,8

44.524

9.997

869

131

1,0

5.565

1.228

117

5

0,0

91.527

19.432

2.248

274

2,1

85.324

16.817

1.295

116

0,9

158.859

28.206

4.422

560

4,4

Прерађивачка
индустрија
Снабдевање
електричном
енергијом, гасом и
паром
Снабдевање водом и
управљање отпадним
водама
Грађевинарство
Трговина на велико и
мало и поправка
моторних возила
Саобраћај и
складиштење
Услуге смештаја и
исхране
Информисање и
комуникације
Финансијске
делатности и
делатност осигурања
Пословање
некретнинама
Стручне, научне,
иновационе и техничке
делатности
Административне и
помоћне услужне
делатности
Државна управа и
обавезно социјално
осигурање

6

Образовање
Здравствена и
социјална заштита
Уметност, забава и
рекреација
Остале услужне
делатности

138.473

35.924

4.311

711

5,5

159.535

41.821

5.023

738

5,8

32.613

7.310

767

140

1,1

39.066

9.329

1.191

194

1,5

Извор података: Републички завод за статистику, Општине и региони у Републици Србији, 2017.

Највећи број запослених лица ради у сектору прерађивачке индустрије (4.752 лица), затим
следе трговина на велико и мало и поправка моторних возила (1.818 лица) и саобраћај и
складиштење (775 лица).
У Табелама 3 и 4 су наведени подаци из децембра 2017. године, који приказују структуру
незапослених лица у Оштини Рума, као и просечне бруто и нето зараде у компарацији са
истим подацима на нивоу округа, покрајине и републике.

Табела 3: Структура незапослених лица, стање 31.12.2016. год.
Први пут траже
Без
Регион/
Жене
запослење
квалификација
област/
Укупно
општина
Свега
%
Свега
%
Свега
%
349
Република
679.125
214 769
31,6
214 226
31,5
51,5
Србија
962
Регион
160.557
47 233
29,4
61 835
38,5
80 138
49,9
Војводине
Сремска
22.066
6 665
30,2
9 033
40,9
10 949
49,6
област
Општина
5.161
1 745
33,8
2 378
46,1
2 632
51,0
Рума

На 1 000
становн
ика
96
85
73
99

Извор података: Републички завод за статистику, Општине и региони у Републици Србији, 2017. год

Табела 4: Просечне зараде по запосленом према статистичким територијалним јединицима,
децембар 2017. год.
Просечне зараде без пореза и
Просечне зараде
доприноса
Номинални
Номинални
РСД
РСД
Регион/
индекси
индекси
област/
XII
I-XII
XII
I-XII
општина
2017
2017
2017
2017
I-XII
XII
I-XII
XII 2017
2017
2017
2017
XI
I-XII
XI
I-XII
2017
2016
2017
2016
Република
74.887
65.976
114,1
103,9
54.344
47.893
114,2
103,9
Србија
Регион
75.848
63.726
119,0
103,6
54.926
46.215
118,9
103,5
Војводине
Сремска
71.088
58.732
121,4
104.3
51.571
42.619
121,4
104,2
област
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Општина
Рума

59.363

52.755

112,0

103,9

42.895

38.217

111,7

103,8

Извор података: Републички завод за статистику, Општине и региони у Републици Србији, 2017

Према подацима Републичког завода за статистику, у 2017. години је просечна нето зарада
у Републици Србији износила 47.893 РСД, док је у Општини Рума она била нешто нижа,
38.217 РСД. Општину Рума одликује све већи привредни раст, економски развој,
привлачење све већег броја инвеститора, те се може очекивати тенденција пораста
наведених показатеља (запослености, зарада) у наредном периоду.

ПРИВРЕДНЕ ОСОБЕНОСТИ
Постоји више фактора који стварају повољну пословну климу за привредни развој Општине
Рума. Реч је о одличном географском и геостратешком положају, уз адекватну удаљеност
у односу на тржиште, квалитетно постављеној инфраструктури, конкурентној радној снази,
као и развијеним институционалним капацитетима.
Погодан географски положај доприноси и постојању значајних површина пољопривредног
земљишта највишег квалитета. Иако се пољопривреда сматра најразвијенијом делатношћу
општине, заступљене и друге привредне гране: индустрија коже, гуме и обуће, грађевинског
материјала, метална, графичка и прехрамбена индустрија, саобраћај, трговина, занатсво и
угоститељство.
Уважавајући последње доступне податке Агенције за привредне регистре из 2017. године,
може се навести да у Општини Рума послује 512 предузећа, при чему су у укупном броју:
92,01% мала предузећа, 5,76% средња предузећа и 2,33% велика предузећа. На
територији Oпштине Рума регистровано је и 1.683 предузетничких радњи. Према истом
извору по секторима делатности Општине Рума најбројнија су предузећа у области
трговинe (40%), затим прерађивачке индустрије (19%), пољопривреде (11%),
грађевинарства (9%), саобраћаја, складиштења и веза (8%).

Табела 5: Структура предузећа класификованих према величини,2017. год.
Учешће у укупном броју
продузећа (%)

Врста предузећа
Велика (>250 радника)

2.33

Средња (50-250 радника)

5.76

Мала (<50 радника)

92.01
100

Укупно
Извор података: Агенцијa за привредне регистре, 2017. год.

8

Табела 6: Структура предузећа класификованих према секторима, 2017. год.
Опис

Број

Пољопривреда, лов, шумарство и водопривреда

58

Рибарство

0

Вађење руда и камена

1

Прерађивачка индустрија

75

Производња и снабдевање енергијом, гасом и водом

2

Грађевинарство

34

Трговина на велико и мало и оправка моторних возила

180

Хотели и ресторани

5

Саобраћај, складиштење и везе

38

Финансијско посредовање

6

Послови са некретнинама и изнајмљивањем

38

Образовање

26

Здравствени и социјални рад

6

Остале комуналне, друштвене и личне услуге

6

Без ознаке

37

Привредна друштва - укупно

512

Извор података: Агенцијa за привредне регистре, 2017. год.

ИНВЕСТИЦИЈЕ
Нове инвестиције доприносе отварању нових радних места, смањењу стопе
незапослености, привредном и економском развоју општине. Последњих година Општина
Рума била је један од рекордера у погледу атрактивности за инвеститоре и привлачења
инвестиција. Структура директних страних улагања, али и улагања из домаћих извора,
показује да је најзаступљенији производни сектор.
У наредној табели приказан је преглед инвестиција у приватном сектору у периоду 20082017. године, по пореклу, врсти делатности, години инвестирања и типу инвестиције.
Највише је домаћих инвестиција, али је приметан и интерес страних компанија, нарочито
из ЕУ. Интересантно је и то што у Општину Рума улажу и компаније из далеких земаља,
као што је Кина и Непал.
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Табела 7: Најважније инвестиције у приватном сектору у периоду 2008 - 2017. године
Година
Земља
Тип
Р.бр. Назив компаније
Делатност
инвести
порекла
инвестиције
рања
Производња светлећих
1
Andrić Company
Србија
2008.
Greenfield
реклама
2
ICM electronics
Србија
Роботика
2008.
Greenfield
Производња металних
3
Румекон
Србија
2009.
Greenfield
производа
4
Ораго Термо-Т
Словенија Резање и обрада дрвета
2009.
Greenfield
Производња парадајза,
5
Сагал
Србија
поврћа, увоз и извоз воћа и
2009.
Greenfield
поврћа
Производња осталих
6
Еуропаркети
Србија
производа од дрвета, плуте, 2010.
Brownfield
сламе и прућа
Производња осталих
7
Cablex-S Group
Словенија елекронских и електричних
2011.
Brownfield
проводника и каблова
Производња термичких и
8
Фриго Жика Соко
Србија
2011.
Greenfield
расхладних уређаја
Производња осталих
9
Англер
Србија
производа од дрвета, плуте, 2011.
Greenfield
сламе и прућа
Производња макарона,
10
Млинотест-C
Србија
резанаца и сличних
2011.
Brownfield
производа од брашна
Производња мотора и
Велика
11
Аlbon
турбина, осим за летелице и 2012.
Greenfield
Британија
моторна возила
Производња купаћих
12
Adriana.tex
Италија
2012.
Greenfield
костима
13
Инсерт
Србија
Производња обуће
2012.
Greenfield
Производња осталих
14
Capital Group
Србија
одевних предмета и
2012.
Greenfield
прибора
Производња осталог
15
Matis Mebl
Србија
2012.
Greenfield
намештаја
Гајење јабучастог и
16
Donerra
Србија
2012.
Greenfield
коштичавог воћа
Производња обуће, спољна
17
Fixa Shoes
Италија
2013.
Greenfield
и унутрашња трговина
Штављење и дорада коже,
18
Luxury Tannery
Француска
2013.
Brownfield
дорада и бојење крзна
Производња црева за
19
Hutchinson
Француска расхладне уређаје за ауто
2015.
Greenfield
индустрију
Кина
Производња артикала од
20
HealthCare Europe
2015.
Greenfield
Данска
меморијске пене
21
Mitas-Trelleborg
Шведска
Производња гума за
2015.
Brownfield
10

22

CG Food Europe

Непал

23

La Linea Verde

Италија

пољопривредну
механизацију свих типова и
величина
Производња нудли, супа и
других врста тестенина
Остала прерада и
конзервисање воћа и
поврћа

2017.

Greenfield

2017.

Greenfield

Извор података: евиденција Општине Рума

Велики је значај и јавних инвестиција у протеклом периоду са циљем унапређења
инфраструктуре. У наредној табели дат је приказ најзначајнијих улагања у израду планских
докумената и инфраструктурне пројекте.

Табела 8: Најважније инвестиције у јавном сектору у периоду 2015 - 2018. године
Капиталне инвестиције
План генералне регулације Руме

Период
реализације

Извор
финансирања

Износ
инвестиције

2015.

буџет општине

8.400.000,00

2015.

примања од домаћих
задуживања

37.154.346,57

2015.

буџет општине

38.997.867,69

2015.

буџет општине

17.908.066,89

2015.

буџет општине

8.718.609,84

2016.

буџет општине

6.000.000,00

План детаљне регулације Руме

2016.

буџет општине

9.236.000,00

Издградња инфраструктуре у улици
Вељка Дугошевића у Руми

2016.

буџет општине

17.199.598,08

Уређење каналске мреже

2016.

буџет општине

8.000.000,00

2016.

буџет општине

10.008.579,60

2016.

буџет општине и
трансфери од других
нивоа власти-АП
Војводина

9.988.920,00
(3.320.920,00
+
6.668.000,00)

2016-2018.

буџет општине

15.768.449,91

2017.

буџет општине

5.996.371,20

2017-2018

буџет општине и
трансфери од других

55.990.212,65
(9.932.663,73
+

Радна зона Румска петља-гасна
мрежа и саобраћајнице
Изградња инфраструктуре у улици
Мише Убоје
Изградња саобраћајница око базена
Изградња саобраћајница у радној
зони блок 3-12-1 Румен
План генералне регулације насеља
Буђановци

Пројектовање инфраструктуре у
улицама и насељима и других
објеката
Изградња истражноексплоатационог бунара ИЕБ13/2015 на изворишту "Фишеров
салаш" ЈП Водовод Рума
Изградња прве фазе саобраћајнице
3 и фекалне канализације отпадних
вода у радној зони "Румска петља"
Изградња инфраструктуре у улици
7. Војвођанске бригаде у Руми
Санација дела саобраћајница у
насељу Буђановци
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нивоа власти-АП
Војводина

46.057.548,92)

Пешачко-бициклистичка стаза
Жарковац-Путинци

2017-2018.

буџет општине

11.995.200,00

Изградња пречистача отпадних
вода-Хачинсон

2017-2018.

трансфери од других
нивоа власти-АП
Војводина

99.910.142,20

Реконструкција Главне улице од
улице 27. октобра до Змај Јовине
улице у Руми

2018.

буџет општине и
трансфери од других
нивоа власти

170.829.287,95
(40.398.115,49
+
130.431.172,46)

Изградња јавне расвете у делу
радне зоне Румска петља

2018.

трансфери од других
нивоа власти-АП
Војводина

45.005.100,00

Поред општих предности за инвестиције у Србији (образована и јефтина радна снага,
бесцарински извоз у земље југоисточне Европе и Русије, стратешки географски положај и
релативно ниска стопа пореза на добит од 15%), као и мера подршке које се спроводе на
националном нивоу, постоје и посебне погодности за улагање у Општину Рума.
Према подацима Водича за инвеститоре Општине Рума поменуте погодности се огледају у
следећим:


стратешки положај општине Рума - удаљеност од Београда 50 km, од Новог Сада
35 km и од аеродрома “Никола Тесла“ 35 km,



добра инфраструктурна и саобраћајна повезаност - Аутопут Е-70 и железничка пруга
(коридор 10) се налазе на периферији града, Општина Рума се наслања на
магистрални пут М-21 Нови Сад-Шабац,



близина тржишта земаља региона - Хрватска, Босна и Херцеговина, Мађарска,
Румунија,



конкурентна и квалификована радна снага,



политичка стабилност,



велики просторни потенцијал за прилив нових страних директних инвестиција - 2000
ha расположивог земљишта као потенцијалних радних зона,



усвојена планско-техничка документација - Генерални план Руме, планови
генералне пегулације за остала насељена места Општине Рума,



конкурентне цене - ниске накнаде за уређење и коришћење грађевинског земљишта,
комуналне, локалне таксе,



институционална подршка за инвеститоре - Општински услужни центар, Одељење
за локални економски развој,



убрзана процедура издавања грађевинских дозвола и



велики потенцијал за улагање у области туризма.
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JAВНА ПРЕДУЗЕЋА
Јавно предузеће "Комуналац"
Јавно предузеће „Комуналац“ у Руми је по свом статусу јавно предузеће основано ради
обављања комуналних делатности од општег интереса за све грађане и привреду:
одржавање чистоће одношењем смећа и чишћењем јавних површина, сахрањивање и
одржавање гробља, подизање и одржавање зелених површина, димничарске услуге,
одржавање пијаце и вашара и услуге зоохигијене и хватања и збрињавања паса и мачака
луталица.
Поред ових основних делатности које су од виталног значаја за одвијање привредних
активности и живота у насељима, ЈП „Комуналац“ у Руми обавља и делатности чија се
валоризација постиже на тржишту у условима слободне конкуренције. Делатности оваквог
карактера су: изградња и одржавање зелених површина, прикупљање и прерада
секундарних сировина, расадничка производња украсног дрвећа и шибља и производња и
продаја цвећа, продаја погребне опреме и реквизита, каменорезачка делатност.
Предузеће је организовано на следећи начин:
1. Сектор техничке оперативе,







Радна јединица „Чистоћа“
Радна јединица „Гробље“
Радна јединица „Зеленило“
Зоохигијеничарска служба са прихватилиштем
Служба пијаце и вашара
Техничка служба

2. Сектор финансијског, књиговодственог и рачуноводственог пословања,
3. Сектор набавке и наплате и
4. Сектор општих послова.
Радом јединица наведених у организационој структури предузећа, руководе руководиоци
радних јединица у Служби, односно руководиоци сектора које именује директор предузећа.
План рада и развоја предузећа је у складу са оријентацијом ка модерној и тржишној
усмерености у пружању комуналних услуга. Циљ предузећа је да се увећа ефикасност
обављања послова у комуналним делатностима, да се побољша квалитет и повећа обим
понуде комуналних услуга, као и да сви расположиви ресурси дају оптималне економске
ефекте.
Јавно предузеће "Стамбено"
ЈП '“Стамбено“' основала је СО Рума ради обављања енергетске делатности производње
и снадбевања топлом водом и паром на територији Општине Рума. Сем ове делатности ЈП
„Стамбено'“ Рума врши послове везане за област колективног становања, одржавање
стамбених зграда и станова, укњижбе појединих делова зграда као и остале сродне
послове из ове области.
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Производни систем обухвата 1 парни и 12 топловодних котлова. Могућност укупне
продукције паре и топле воде за потребе даљинског снабдевања топлотном енергијом
износе 28 MW.
На дистрибутивни систем прикључено је 1.710 станова што чини 18,5% домаћинстава у
граду, односно 75.000 m2, а поред тога предузеће загрева и културне, спортске, привредне
и пословне објекте којих је укупно 180, односно 15.000 m2.
Јавно предузеће "Гас - Рума"
Jавно предузеће за дистрибуцију природног гаса ЈП „Гас - Рума“ основано је одлуком
Скупштине општине Рума 25. новембра 1994. године, а почело је са радом 01. јануара 1995.
године.Основна делатност ЈП „Гас - Рума“ је дистрибуција природног гаса у насељима
општине Рума и општине Ириг.
Друга важна делатност ЈП „Гас - Рума“, која у основи произилази из основне делатности,
јесте развој и изградња гасовода на укупном дистрибутивном подручју где обавља
делатност дистрибуције природног гаса.
Остале делатности (малопродаја гасне опреме, пројектовање и изградња кућних гасних
инсталација, пројектовање и изградња дистрибутивне гасне мреже, пројектовање и
изградња разводног челичног гасовода, сервис и уградња гасних трошила и друго) у
потпуности су у функцији основне делатности кад је у питању квалитет, безбедност и
поуздан рад елемената гасоводног система укључујући и унутрашње инсталације
потрошача и гасна трошила.У периоду од 1995. године, закључно са радовима изведеним
у 2017. години, изграђен је гасовод у дужини око 534km, са 8.087 гасних прикључака, а гас
троши 7.183 потрошача.
ЈП „Гас-Рума“ је енергетски субјект који поседује 3 лиценце, издате од АЕРС-а, за
обављање следећих делатности:
1. лиценцу за обављање дистрибуције и управљања дистрибутивним системом
природног гаса,
2. лиценцу за обављање јавног снабдевања природним гасом и
3. лиценцу за обављање снабдевања природним гасом.
Јавно предузеће "Водовод"
Основна делатност Јавног предузећа „Водовод“ – Рума је производња и дистрибуција воде
и одвођење и пречишћавање отпадне воде.
Ј.П. “Водовод“ Рума снабдева водом поред Општине Рума и Општину Ириг. На централни
систем водоснабдевања прикључена су поред Руме и насеља у Општини Рума:
Стејановци, Вогањ, Павловци, Мали Радинци, Жарковац, Путинци, Доњи Петровци,
Краљевци и Буђановци. Ј.П. “Водовод“ одржава и шест локалних водовода на територији
Општине Рума и то у насељима: Добринци, Хртковци, Никинци, Платичево, ВитојевциГрабовци и Кленак.
У Општини Ириг на централни систем водоснабдевања прикључена су насеља Ириг,
Врдник и Ривица. На територији Општине Ириг Ј.П. “Водовод“ одржава и два локална
водовода Крушедол-Крушедол Прњавор и Шатринци-Добродол. Локални водоводи за
насеља Јазак и Нерадин-Гргетег су у изградњи.
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Централни систем водоснабдевања има два изворишта: "Сава I" Jaрак и на локацији
"Фишер салаш" где се налази и постројење за кондиционирање воде "Фабрика воде". Циљ
је обједињавање система водоснабдевања на територији Општине Рума, изградњом
цевовода и повезивањем локалних водовода у јединствен систем водоснабдевања у сврху
квалитетнијег, сигурнијег и рационалнијег газдовања водама.
Дневно се произведе и испоручи потрошачима 17.500 m3 воде, а од те количине 30% се
испоручи Општини Ириг, док је укупна годишња производња воде око 5.800.000 м3 од чега
се око 3.800.000 м3 годишње фактурише. Остало су губици. Укупна дужина водоводне
мреже по граду и насељеним местима је 500 km. Укупан број водомера у водоводној мрежи
је 24.688 од чега 350 је за вишестамбене објекте, а 2118 водомера је за привредне субјекте.
Поред водоснабдевања Ј.П.“Водовод“ Рума одржава 100 км фекалне канализационе
мреже на територији Руме и пречистач отпадних вода који је тренутно ван функције.
Јавно комунално предузеће "Паркинг и инфраструктура"
Јавно комунално предузеће "Паркинг и инфраструктура Рума је правни следбеник Јавног
предузећа "Дирекција за изградњу Руме" Рума односно претходно Јавног предузећа за
грађевинско земљиште и путеве Рума које је основано Одлуком оснивача - Скупштине
Општине Рума још 1996. године.
Јавно комунално предузеће "Паркинг и инфрастуктура" Рума је основано ради
обезбеђивања трајног обављања делатности од општег интереса, као и редовног
задовољавања потреба корисника производа и услуга, а посебно зарад:








управљања јавним паркиралиштима и обезбеђивања услова за коришћење јавних
саобраћајних површина и посебних простора одређених за паркирање моторних
возила, као и због послова уклањања и премештања паркираних возила и
постављања уређаја којима се спречава одвожење возила по налогу надлежног
органа,
обезбеђивања услова за уређивање, употребу, унапређивање, заштиту
грађевинског земљишта , припрему и реализацију средњорочних и годишњих
програма уређивања грађевинског земљишта на територији општине Рума и
припрема и израда програма давања у закуп грађевинског земљишта,
управљања општинским и некатегорисаним путевима и улицама на територији
општине Рума којима се обезбеђује несметано и безбедно одвијање саобраћаја и
припрема и израда средњорочних и годишњих програма управљања општинским и
некатегорисаним путевима и улицама и
управљања непокретностима у јавној својини општине Рума (земљиште, пословни
и стамбени простор и зграде и површине јавне намене), припрема и израда
програма управљања пословним простором односно спровођење стручних,
административних и техничких послова у поступку управљања и располагања
непокретностима у јавној својини Општине.

Јавно комунално предузеће у име и за рачун општине као оснивача врши техничке, правне,
финансијске, административне и друге стручне послове:
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у вези спровођења поступка отуђења и давања у закуп грађевинског земљишта као
и прибављање грађевинског земљишта, припрема уговоре о отуђењу и давању у
закуп грађевинског земљишта,
обавља стручне послове на припремању документације за покретање и вођeње
поступака решавања имовинских односа, експропријације, административног
преноса права коришћења и права својине непокретности у јавној својини и
прибављање неизграђеног грађевинског земљишта од власника ради привођења
планираној намени,
врши све техничке, правне, финансијске, административне и друге стручне послове
на управљању пројектима које обухвата послове управљања финансијама,
временом и квалитетом, заштитом животне средине и безбедности и здравља,
води и ажурира информациону основу о објектима и грађевинском земљишту
(преглед локација према намени, зонирање, планска документација, опремљеност
локације и др.),
врши обрачун доприноса за уређивање грађевинског земљишта, обрачун накнаде
за употребу јавног пута и других накнада,
врши поверене послове на управљању, коришћењу и унапређењу општинских и
некатегорисаних путева и улица, евиденцију стања на општинским и
некатегорисаним путевима и улицама што обухвата следеће послове: заштита
општинских и некатегорисаних путева; организовање и обављање стручних
послова на изградњи, реконструкцији, одржавању и заштити општинских и
некатегорисаних путева; уступање радова на одржавању општинских и
некатегорисаних путева; организовање стручног надзора над изградњом,
реконструкцијом, одржавањем и заштитом општинских и некатегорисаних путева;
планирање изградње, реконструкције, одржавања и заштите општинских и
некатегорисаних путева; означавање општинских и некатегорисаних путева и
вођење евиденције и о саобраћајно- техничким подацима за те путеве,
врши поверене послове одржавања бициклистичких стаза и аутобуских стајалишта,
саобраћајне сигнализације (хоризонталне и вертикалне), организовање чишћења
снега и леда са коловоза општинских и некатегорисаних путева и улица и вршење
других послова у надлежности управљача пута,
управља пословним простором у јавној својини општине, које обухвата формирање
и вођење базе података о пословном простору, спровођење свих административних
и финансијских послова у поступку давања у закуп пословног простора у своје име
а за рачун општине, припрема свих аката о давању у закуп пословног простора
односно престанку права закупа као и одржавање пословног простора,
управља јавним паркиралиштима и обезбеђује услове за коришћење јавних
саобраћајних површина и посебних простора одређених за паркирање моторних
возила, као и послове уклањања и премештања паркираних возила и постављања
уређаја којима се спречава одвожење возила по налогу надлежног органа, припрема
предлоге водних аката у складу са законским прописима за потребе општине,
обавља послове стручног надзора код изградње, при реконструкцији, санацији и
инвестиционом одржавању објеката комуналног система за општину и друге
субјекте, објеката из програма уређивања грађевинског земљишта, заштите и
развоја општинских и некатегорисаних путева и других јавних објеката и површина
(тротоари, стазе, тргови, платои, фонтане и сл.),
организује израду техничке документације и техничке контроле и
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обавља све стручне, административне и техничке послове у поступцима јавних
набавки у оквиру послова из своје надлежности.

Јавно комунално предузеће je организовано у организационе групе - техничка група,
финансијско-књиговодствена група и правно-административна група која послује као
јединствена целина. Јавно комунално предузеће није више индиректан корисник буџетских
средстава и послује на тржишту. Од укупног броја запослених 60% има високу школску
спрему што гарантује висок квалитет и ниво услуге коју предузеће може да пружи. Јавно
комунално
предузеће је на услузи свим грађанима, привредним субјектима и
потенцијалним инвеститорима.
Јавно урбанистичко предузеће "План"
Јавно урбанистичко предузеће “План“ Рума је правни следбеник урбанистичких предузећа
која су постојала у претходном периоду под различитим називима, почевши од 1959.
године.
Данас предузеће обавља послове из делокруга делатности за које је регистровано
применом законских и других прописа у првом реду Закона о планирању и изградњи
("Службени гласник РС", бр. 72/09, 81/09-испр., 64/10-одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13одлука УС, 50/13-одлука УС, 98/13-одлука УС, 132/14, 145/14).
ЈУП “План“ je организован у циљу трајног обављања стручних и техничких послова
просторног и урбанистичког планирања пре свега за Општину Румa. Послови из делокруга
делатности су од значаја за рад локалне самоуправе, а састоје се од праћења и
анализирања промена у простору, формирања базе података, односно информационе
основе о простору, израде претходних студија и анализа неопходних за израду
урбанистичких планова, израде просторних и урбанистичких планова за просторну
организацију и уређење насеља, са циљем допуне постојећих и стварања нових урбаних
вредности очувања природних и створених вредности, те усклађене изградње и уређења
простора.
ЈУП “План“, за потребе Општинских управа Рума и Ирига, обавља послове урбанистичке
регулативе кроз израду урбанистичких услова који су основ за издавање Информације о
локацији, Локацијских услова, врши техничке прегледе изграђених објеката физичких лица,
пружа стручну помоћ органима Општинскoj управи и Комисијама за планове.
Предузеће обавља послове и на територији других општина, пре свега израде
урбанистичке документације, урбанистичко-техничке документације, анализе простора и
конултативне услуге.
Референца предузећа је обимна и чини 434 израђених Урбанистичких планова, без
урбанистичко-техничких докумената и студија, закључно са данашњим датумом.
Предузеће је добило Велику награду 11. Салона урбанизма 2002. године у Крагујевцу, као
и друге награде и признања за израђену планску документацију и урбанистичко-техничку
документацију.
За потребе правних и физичких лица израђују се урбанистички технички документи:
урбанистички пројекти, пројекти парцелације и препарцелације и пројекти испрaвке граница
суседних парцела. Такође се израђују и геодетски елаборати и врше обележавања у сврху
формирања грађевинских парцела, уређење локација и утврђивање услова изградње за
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комплексније објекте, израђују планови етажних делова зграда за потребе укњижбе етажне
својине на посебним деловима зграда, вештачења и др.
Стратегија планирања је заснована на постојећем урбанистичком наслеђу. Наиме први
урбанистички план за Руму коју данас познајемо датира из 1782. године и чува се у Музеју
у Аустрији. Тим планом је дефинисана урбана матрица, ортогонална шема улица, прво
оријентисана правцем запад-исток. Даљим наглим развојем града, насеље се ширило у
свим правцима, при чему се задржала наслеђена урбана матрица.
Предузеће има тежак задатак да настави планирање насеља, поштујући урбано наслеђе,
културно наслеђе, прати промене у простору и времену, друштвене, економске промене,
да одговори на појединачне захтеве и да оптимално и одрживо решење у оквиру надлежних
прописа и стандарда.

СТРАТЕШКА ДОКУМЕНТА
Најважнија документа којима се успостављају стратешке основе за развој Општине Рума
су:
1. Стратешки план одрживог развоја општине Рума 2015-2020. год.,
2. Стратегија руралног развоја општине Рума 2017-2021. год. и
3. Стратегија социјалне политике општине Рума 2017-2022. год.
Поред наведених, могу се истаћи и остала релевантна документа и планови:






Локални план управљања отпадом општине Рума 2010-2019. год.,
Локални акциони план за решавање питања избеглих, интерно расељених лица и
повратника по споразуму о реадмисији у општини Рума 2014-2018.,
Локални акциони план за младе општине Рума 2014-2019. год.,
Локални акциони план за унапређење положаја Рома у општини Рума, 2015-2020.
год.,
Измене и допуне акционог плана за унапређење положаја Рома у општини Рума за
период 2017-2020. год.

Изузетно су важна и следећа планска документа урађена за делове намењене радним
зонама:











План детаљне регулације Источна радна зона,
План детаљне регулације Југ 2,
План детаљне регулације Румска петља,
План детаљне регулације "Румска петља Запад" у Руми,
План детаљне регулације "за блок 2-9-3 у радној зони" у Руми,
План детаљне регулације "за блок 2-11-1 у радној зони" у Руми,
План детаљне регулације за блокове 3-14-1 и 3-14-3 дела индустријске зоне у Руми,
План детаљне регулације "за блокове 3-13-1, 3-13-2, 3-8-14 и делове блокова 3-123 и 3-8-12 у радној зони" у Руми,
План детаљне регулације за "блок 3-12-1, део блока 3-16-2 и део блока 3-14-2" у
индустријској зони у Руми,
План детаљне регулације за "део блока 3-14-2" у индустријској зони у Руми,
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План детаљне регулације "за део блока 3-14-1 у радној зони" у Руми,
План детаљне регулације дела радне зоне у КО Путинци.

Планира се и израда планске документације за површине које нису уређене, а намењене
су за рад и пословање, и то:









План детаљне регулације за блок 4-15-1 у Руми,
План детаљне регулације за блок 2-3-17 у Руми,
План детаљне регулације за блок 2-7-5 у Руми,
План детаљне регулације "Румска петља Запад" у Руми (други део), за уређење
вашаришта,
План детаљне регулације блокова 1-7-1, 1-7-3, 1-7-2 у Руми, и уређење простора за
посебне делатности (туризам, рехабилитација, здравство),
План детаљне регулације за блокове 1-5-7 и 1-5-6 у Руми,
План детаљне регулације дела радне зоне у КО Путинци (други део) и
План детаљне регулације радне зоне у КО Кленак.
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ГЕНЕРАЛНИ ПЛАН ОПШТИНЕ РУМА
Ради бољег сагледавања територије Руме и и њене просторне организације, у наставку је
приказан Генерални план Руме.

Слика 2: Генерални план Руме
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МЕТОДОЛОГИЈА ИЗРАДЕ ПКИ
ЗАДАЦИ И ВРЕМЕНСКИ ОКВИР
На почетку пизраде ПКИ постигнут је договор о задацима које је потребно обавити,
одговорним институцијама и временском оквиру.
Када?

Шта?

Ко?

до 20.06.18.

Утврђивање огранизационе структуре

Општинско веће/Председник

до 18.07.18.

Утврђивање смерница за израду ПКИ
Верификовање формулара за пријаву
пројеката
Слање образаца буџетским корисницима и
јавним предузећима
Прикупљање података о пројектима
Верификација критеријума за оцењивање
пројеката
Прегледање пројектних формулара и
селекција пројеката/ Утврђивање приоритета
Финална одлука о селектованим пројектима
Израда и презентација прелиминарног
документа ПКИ
Евентуална ревизија и израда финалног
документа ПКИ
Усвајање документа ПКИ од стране
општинских органа

Радна група за израду ПКИ

до 18.07.18.
до 23.07.18.
до 06.08.18.
до 15.08.18.
до 15.08.18.
до 25.08.18.
до 09.10.18.
до 15.11.18.
11.18.

Радна група за израду ПКИ
Радна група за израду ПКИ
Радна група за израду ПКИ
Тим/Радна група за израду ПКИ
Радна група за израду ПКИ
Тим за израду ПКИ
Радна група за израду ПКИ
Радна група за израду ПКИ
Општинско веће

ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА
Решењима Општинског већа образовани су Тим и Радна група за израду ПКИ чији су
чланови председник општине и релевантни представници Општинске управе и јавних
предузећа. Задаци ових тела били су:
ТИМ




РАДНА ГРУПА

доношење одлука неопходних за израду
ПКИ
подршка променама за прилагођавање
методологији капиталног инвестиционог
планирања
координација и праћење израде ПКИ и
капиталног буџета






прикупљање података за израду ПКИ и
капиталног буџета
саветовање о уношењу података о
инвестицијама и извештавању
израда ПКИ и
израда капиталног буџета.

Решења о образовању Тима за израду ПКИ и Радне група за израду ПКИ дати су у
Прилозима 1 и 2.
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СМЕРНИЦЕ
Одлуком Општинског већа установљене су смернице за израду ПКИ којима је дефинисана
сврха израде ПКИ, критеријуми за утрђивање капиталних инвестиција, услови и институције
за кандидовање пројекта, временски оквир примене ПКИ, извори финансирања и
надлежности.
У складу са смерницама, капиталне инвестиције се утврђују на основу следећих
критеријума:
1. области које се могу сматрати капиталним инвестицијама,
2. минимална вредност инвестиције које ће ући у ПКИ је најмање 50.000 евра тј.
6.000.000 динара и
3. период реализације пројекта не може бити краћи од 2 календарске/буџетске године.
Такође, утврђене су и врсте пројеката које се сматрају капиталном инвестицијом, а то су
следећи пројекти изградње и опремања:









пројекти eкономске инфраструктуре (транспорт, обновљива енергија, комуникације,
бизнис инкубатори, туризам, центар за младе таленте итд.),
пројекти инфраструктуре животне средине, која има за циљ побољшање квалитета
животне средине (заштита квалитета ваздуха, даљинско грејање, снабдевање
водом, управљање отпадним водама, чврстим отпадом, смањење буке итд.),
пројекти социјалне инфраструктуре (социјално становање, брига о домаћинству,
спорт, центри за бригу о деци, старачки домови, домови за особе са инвалидитетом
итд.),
пројекти обнављања и опремања културних и историјских споменика и добара,
регионални пројекти и
пројекти подржани од стране Владе Републике Србије, Владе АП Војводине и других
екстерних извора финансирања.

Одлука о доношењу Смерница за израду ПКИ дата је у Прилогу 3.

ПРОЈЕКТНИ ФОРМУЛАР
У току израде ПКИ припремљен је и Пројектни формулар за предлагање инвестиционих
пројеката, а који садржи следеће елементе: кључну област, циљ пројекта, назив пројекта,
опис пројекта, локацију, утицај на животну средину, процењену вредност пројекта и изворе
финансирања пројекта.
Пројектни фурмулар је прослеђен јавним институцијама и јавним предузећима који су
предлагали инвестиционе пројекте из своје надлежности, у складу са постављеним
критеријумима.
Примерак пројектног формулара дат је у Прилогу 4.
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ОЦЕНА, БОДОВАЊЕ И РАНГ ЛИСТА ПРОЈЕКАТА
Тим за израду ПКИ изабрао је образац за оцењивање капиталних пројеката који се састоји
од пет критеријума:


статус пројекта,



финансијски утицај,



утицај на економски развој,



допринос квалитету живота грађана/ ниво услуга,



утицај на животну средину.

У оквиру наведених критеријума постоји и 23 подкритеријума, као и пондери (важност,
тежина) сваког критеријума. Максималан број бодова по једном критеријуму је 50 бодова,
односно укупан број бодова без ризика по пројекту износи 250. Након бодовања по
критеријумима и подкритеријумима, одузимају се ризици бодованог пројекта (политички,
техничко-технолошки, финансијски, спровођење процеса јавних набавки, сложеност
прикупљања документационе основе пројекта) и добија укупан број поена (резултат
бодовања) за оцењени пројекат.
Како би оцена пројеката била објективна користио се исти образац за оцењивање, односно
исти критеријуми, као и исте тежине за све пројекте.
Образац са критеријумима за оцењивање пројеката и бројем бодова које пројекти могу
добити дат је у Прилогу 5.
На основу прикупљених података је изрангирано 134 пројекта, а њихова укупна вредност
износи 8.764.959.566,23 РСД (74.279.318,30 евра).
Листа пројеката приложена је у Прилогу 6.

ОПШТИНСКЕ ФИНАНСИЈЕ
ПРОЈЕКЦИЈА БУЏЕТА ЗА ПЕРИОД 2018-2022. ГОДИНЕ
Општина Рума је планирала приходе и примања и расходе и издатке буџета за 2018. годину
и наредне две фискалне године, на основу Упутства за припрему одлуке о буџету локалне
власти за 2018. годину и пројекције за 2019. и 2020. годину, које је донео министар
надлежан за послове финансија, а на основу члана 36а Закона о буџетском систему
("Службени гласник РС" бр: 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13-исправка,
108/13, 142/14, 68/15-др.закон, 103/15 и 99/2016). Пројекције за 2021. и 2022. годину
извршене су на основу претпоставки о макроекономским показатељима Републике Србије.
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Табела 10: Пројекција основних макроекономских показатеља Републике Србије
у периоду 2018-2020. године
Опис показатеља

Пројекција
2018

2019

2020

4.755

5.057

5.417

Реални раст БДП, %

3,5

3,5

4,0

Лична потрошња, %

2,7

3,4

3,8

Државна потрошња, %

2,2

1,9

2,7

Извоз робе и услуга, %

8,8

8,4

7,9

Увоз робе и услуга, %

7,0

7,2

7,0

Инфлација, просек периода, %

2,7

2,8

3,0

БДП, млрд динара (текуће цене)

Извор података: Фискална стратегија за 2018. годину са пројекцијама за 2019. и 2020. годину

Смернице за планирање појединих категорија расхода:


Планирање масе средстава за плате запослених у 2018. години - детаљно
објашњење дато је у Упутству за припрему одлуке о буџету локалне власти за 2018.
годину и пројекције за 2019. и 2020. годину, које је донео Министар надлежан за
послове финансија,



Планирање броја запослених у 2018. години - према Закону о одређивању
максималног броја запослених у јавном сектору ("Службени гласник РС", број 68/15
и 81/16-Одлука УС), а на основу Одлуке о максималном броју запослених на
неодређено време у систему локалне самоуправе општине Рума ("Службени лист
општина Срема" број 32/2017),



Група конта 42 - Коришћење услуга и роба - потребно је реално планирати средства
за ове намене водећи рачуна да се не угрози извршавање сталних трошкова (421 Стални трошкови),



Група конта 45 - Субвенције - неопходно је преиспитати све програме по основу којих
се додељују субвенције и буџетски кредити, с обзиром на то да даље мере фискалне
консолидације подразумевају рационално коришћење средстава субвенција и
буџетских кредита. Посебно треба имати у виду све прописе који се тичу контроле
државне помоћи,



Група конта 48 - Остали расходи - планирају се у складу са рестриктивном
политиком која се спроводи у циљу одрживог нивоа дефицита,



Класа 5 - Издаци за нефинансијску имовину - набавка административне опреме и
других основних средстава за редован рад који се не сматрају капиталним
инвестицијама у смислу вишегодишњих пројеката, потребно је планирати уз
максималне уштеде, само за набавку неопходних средстава за рад.
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У наставку је приказана пројекција прихода и примања и расхода и издатака буџета
Општине Рума, у којој је капитални буџет одвојен од текућег.
У текућем буџету приказани су текући приходи и текући расходи. Текући приходи обухватају
све изворне и уступљене приходе општине, као и текуће трансфере Републике Србије.
Текући расходи разврстани су по економској класификацији на: зараде, набавку роба и
услуга, текуће субвенције, текуће трансфере, плаћене камате и накнаде, социјлна давања
и остале текуће расходе.
У капиталном буџету приказани су издаци за нефинансијску имовину, капиталне субвенције
јавним предузећима чији је оснивач општина и капитални трансфери осталим нивоима
власти. Приходе у капиталном буџету чине: примања од продаје нефинансијске имовине и
текући приходи намењени за финансирање капиталних инвестиционих расхода (капитални
трансфер Републике, самодопринос, приход од закупнине за грађевинско земљиште и
капиталне донације и трансфери).

Табела 11: План и пројекција прихода и примања буџета општине Рума
ПРИХОДИ И ПРИМАЊА
1.Текући приходи
1.1.Порез на зараде
1.2.Порез на имовину
1.3.Текуће донације
1.4.Текући трансфери
1.5.Остали текући
приходи
2.Капитални приходи и
примања
2.1.Капиталне донације
2.2.Капитални трансфери
2.3.Капитални
добровољни трансфери
2.4.Примања од продаје
нефин.имовине
2.5.Примања од продаје
финан.имовине
3.Примања од
задуживања
4.Пренета неутрошена
средства из претходних
година
УКУПНИ ПРИХОДИ И
ПРИМАЊА (1+2+3+4)

2018.
План

2019.
Пројекција

2020.
Пројекција

2021.
Пројекција

2022.
Пројекција

1,729,822,593
613,015,000
292,000,000

1,641,411,000
650,000,000
310,000,000

1,690,653,330
669,500,000
319,300,000

1,741,372,930
689,585,000
328,879,000

1,793,614,118
710,272,550
338,745,370

318,628,420

262,150,000

270,014,500

278,114,935

286,458,383

506,179,173

419,261,000

431,838,830

444,793,995

458,137,815

252,312,127

213,864,500

220,280,435

226,888,848

233,695,513

176,812,127

200,000,000

206,000,000

212,180,000

218,545,400

75,000,000

13,351,000

13,751,530

14,164,076

14,588,998

500,000

513,500

528,905

544,772

561,115

1,855,275,500

1,910,933,765

1,968,261,778

2,027,309,631

183,603,595
2,165,738,315
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Табела 12: План и пројекција расхода и издатака буџета Општине Рума
РАСХОДИ И ИЗДАЦИ
1.Текући расходи
1.1.Расходи за запослене
1.2.Расходи за робе и
услуге
1.3.Расходи камата
1.4.Текуће субвенције
1.5.Текући трансфери
1.6.Остали текући
расходи
Текући расходи/Укупни
расходи буџета
2.Капитални расходи и
издаци
2.1.Издаци за набавку
неф.имовине
2.2.Капиталне субвенције
2.3.Капитални трансфери
Капитални
расходи/Укупни расходи
3.Отплата главнице и
набавка фин.имовине
УКУПНИ РАСХОДИ И
ИЗДАЦИ (1+2+3)

2018.
План

2019.
Пројекција

2020.
Пројекција

2021.
Пројекција

2022.
Пројекција

1,607,627,637
369,259,723

1,438,586,000
369,720,000

1,481,743,580
380,811,600

1,518,619,077
392,235,948

1,566,752,649
404,003,026

601,173,893

492,960,000

507,748,800

522,981,264

538,670,702

7,050,000
87,738,499
224,847,774

7,189,000
85,000,000
191,022,000

7,404,670
87,550,000
196,752,660

50,000
90,176,500
202,655,240

95,508,294
208,734,897

317,557,748

292,695,000

301,475,850

310,520,126

319,835,729

74.23%

77.54%

77.54%

77.16%

77.28%

522,610,678

380,231,000

391,637,930

447,142,701

460,556,982

500,681,111

362,531,000

373,406,930

422,142,701

434,806,982

21,929,567

17,700,000

18,231,000

25,000,000

25,750,000

24.13%

20.49%

20.49%

22.72%

22.72%

35,500,000

36,458,500

37,552,255

2,500,000

2,165,738,315

1,855,275,500

1,910,933,765

1,968,261,778

2,027,309,631

ОЦЕНА КРЕДИТНЕ СПОСОБНОСТИ
Кредитна способност представља способност локалне самоуправе да плаћа обавезе по
основу отплате главнице дуга и камате о року доспећа уз редовно извршавање својих
надлежности у складу са законом.
Главни показатељ кредитне способности је нето-текући суфицит буџета из кога се може
вршити отплата новог дуга.У наставку је приказано кретање нето-текућег суфицита у
претходним годинама као и ограничења задужености Општине у складу са Законом о
јавном дугу и могућност задуживања Општине на основу пројекције нето-текућег суфицита.

Табела 13: Оцена кредитне способности општине Рума и укупна буџетска средства за
инвестирање
ОПИС
1.Текући приходи
2.Текући расходи (без
камате)
3.Текући

2018
Пројекција

2019
Пројекција

2020
Пројекција

2021
Пројекција

1,729,822,593

1,641,411,000

1,690,653,330

1,741,372,930

1,793,614,118

1,600,577,637

1,431,397,000

1,474,338,910

1,518,569,077

1,566,752,649

129,244,956

210,014,000

216,314,420

222,803,853

226,861,469

26

2022
Пројекција

суфицит/дефицит (1-2)
4.Сервисирање дуга
4.1.Отплата главнице
4.2.Отплата камате
5.Нето текући
суфицит/дефицит (3-4)
6.Капитални приходи
7.Укупна средства
буџета за инвестирање

42,550,000
35,500,000
7,050,000

43,647,500
36,458,500
7,189,000

44,956,925
37,552,255
7,404,670

2,550,000
2,500,000
50,000

0

86,694,956

166,366,500

171,357,495

220,253,853

226,861,469

252,312,127

213,864,500

220,280,435

226,888,848

233,695,513

339,007,083

380,231,000

391,637,930

447,142,701

460,556,982

Табела 14: Индикатори кредитног потенцијала општине Рума
ИНДИКАТОРИ
Сервисирање дуга/Текући
суфицит
Текући суфицит/Текући
приходи
Нето текући
суфицит/Текући приходи
Нето текући
суфицит/Укупни приходи

2018
Пројекција

2019
Пројекција

2020
Пројекција

2021
Пројекција

2022
Пројекција

32.92%

20.78%

20.78%

1.14%

7.47%

12.79%

12.79%

12.79%

12.65%

5.01%

10.14%

10.14%

12.65%

12.65%

4.00%

8.97%

8.97%

11.19%

11.19%
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КАПИТАЛНИ БУЏЕТ
Преглед капиталних пројеката и издатака у оквиру Капиталног буџета садржи податке само за текућу годину, јер сви пројекти
који су у Одлуци о изменама и допунама Одлуке о буџету Општине Рума за 2018. годину - Други Ребаланс трају до годину
дана. Они су представљени у следећој табели:

Р.бр.

Назив капиталног пројекта

Конто
3. ниво

Опис конта

Извор

Опис извора

Зграде и грађевински објекти
1

План генералне регулације
насеља Доњи Петровци

511

2

План детаљне регулације за пут
Кленак - Грабовци

511

3

План детаљне регулације радне
зоне "Кленак"

511

4

План детаљне регулације за део
блока 4-19-7 Добровољачка продужетак (12.25 hа)

511

5

План детаљне регулације за
трансфер станицу

511

6

План детаљне регулације Исток 2

511

7

План детаљне регулације за
локални пут Доњи Петровци Добринци

511

зграде и
грађевински
објекти
зграде и
грађевински
објекти
зграде и
грађевински
објекти
зграде и
грађевински
објекти
зграде и
грађевински
објекти
зграде и
грађевински
објекти
зграде и
грађевински
објекти
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2017. година
(реализовано)

2018. година

10.652.560,00

479.075.021,95

1

приходи из буџета

3.545.833,00

1

приходи из буџета

1.812.000,00

1

приходи из буџета

2.268.000,00

1

приходи из буџета

1.620.000,00

1

приходи из буџета

1.200.000,00

1

приходи из буџета

1.209.875,00

1

приходи из буџета

1.300.000,00

8

План детаљне регулације
становања у блоковима 4-18-1, 418-2 и 4-19-6

511

9

План детаљне регулације за део
блока 2-1-2 у централној зони

511

10

Изградња јавне расвете у делу
радне зоне Румска петља

511

11

Изградња пречистача отпадних
вода - Хачинсон

511

12

Трошкови пројектовања

511

13

Санација дела саобраћајнице у
насељу Буђановци

511

14

Санација дела саобраћајнице у
насељу Буђановци

511

15

Реконструкција Главне улице од
27. октобра до Змај Јовине

511

16

Реконструкција Главне улице од
27. октобра до Змај Јовине

511

17

Реконструкција Главне улице од
27. октобра до Змај Јовине

511

18
19

Постављање мултифункционалне
подлоге у великој сали " Спортског
центра" у Руми
Постављање мултифункционалне
подлоге у великој сали " Спортског
центра" у Руми

511
511

зграде и
грађевински
објекти
зграде и
грађевински
објекти
зграде и
грађевински
објекти
зграде и
грађевински
објекти
зграде и
грађевински
објекти
зграде и
грађевински
објекти
зграде и
грађевински
објекти
зграде и
грађевински
објекти
зграде и
грађевински
објекти
зграде и
грађевински
објекти
зграде и
грађевински
објекти
зграде и
грађевински
објекти
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1

приходи из буџета

1.210.000,00

1

приходи из буџета

732.152,00

7
7

трансфери од
други нивоа
власти
трансфери од
други нивоа
власти

45.156.972,00
100.000.000,00

1

приходи из буџета

23.000.000,00

1

приходи из буџета

10.000.000,00

7

трансфери од
други нивоа
власти

46.380.955,49

1

приходи из буџета

5.000.000,00

7

трансфери од
други нивоа
власти

130.431.172,46

1

приходи из буџета

40.555.719,92

1

приходи из буџета

1.000.000,00

7

трансфери од
други нивоа
власти

1.500.000,00

20

Пројекат изградње прве фазе
саобраћајнице 3 и фекалне
канализације отпадних вода у
радној зони румска петља

511

21

Изградња објеката у месним
заједницама

511

22
23
24

Пешачко - бициклистичка стаза
Жарковац - Путинци партиципативно буџетирање
Техничка документација за
изградњу објеката "Коцкица",
УПВО "Полетарац" Рума
Техничка документација за
изградњу објеката "Коцкица",
УПВО "Полетарац" Рума

511
511
511

25

Изградња скејт парка

511

26

Куповина канцеларијских зграда и
осталог простора

511

27

Изградња трафо станице

511

28

Изградња вртића у Путинцима

511

29

30

31

Изградња парка у центру села
Вогањ - партиципативно
буџетирање
Реновирање објекта Управе у
Главној улици и објекта код
тениских терена, УПВО "
Полетарац" Рума
Градска библиотека - уређење
таванског простора

511

зграде и
грађевински
објекти
зграде и
грађевински
објекти
зграде и
грађевински
објекти
зграде и
грађевински
објекти
зграде и
грађевински
објекти
зграде и
грађевински
објекти
зграде и
грађевински
објекти
зграде и
грађевински
објекти
зграде и
грађевински
објекти
зграде и
грађевински
објекти

1

приходи из буџета

7.054.000,00

6.524.376,24

1

приходи из буџета

1

приходи из буџета

1

приходи из буџета

2.750.000,00

7

трансфери од
други нивоа
власти

250.000,00

1

приходи из буџета

10.000.000,00

1

приходи из буџета

100.000,00

1

приходи из буџета

7.500.000,00

1

приходи из буџета

8.166.525,84

1

приходи из буџета

2.000.000,00

6.000.000,00
3.598.560,00

8.401.440,00

511

зграде и
грађевински
објекти

1

приходи из буџета

6.000.000,00

511

зграде и
грађевински
објекти

1

приходи из буџета

1.800.000,00

30

32

33

34

Завичајни музеј - санирање влаге
Спортски центар - монтирање
подлоге у великој сали и
реконструкција теретане и
купатила
Спортски центар - монтирање
подлоге у великој сали и
реконструкција теретане и
купатила

511

зграде и
грађевински
објекти

1

приходи из буџета

960.000,00

511

зграде и
грађевински
објекти

1

приходи из буџета

500.000,00

511

зграде и
грађевински
објекти

4

сопствени
приходи буџетских
корисника

200.000,00

Машине и опрема

30.832.886,38

35

Пољопривреда - машине и опрема

512

36

Заштита животне средине машине и опрема

512

37

Видео надзор над раскрсницама

512

38

Видео надзор над раскрсницама

512

39
40

Ормарићи за ђаке у ОШ "Иво Лола
Рибар", ОШ "Душан Јерковић" и
ОШ " Змај ЈОва Јовановић" партиципативно буџетирање
Видео надзор над ОШ "Иво Лола
Рибар"

машине и
опрема
машине и
опрема
машине и
опрема

1

приходи из буџета

500.000,00

1

приходи из буџета

100.000,00

1

приходи из буџета

558.797,18

машине и
опрема

7

трансфери од
други нивоа
власти

1.500.000,00

512

машине и
опрема

1

приходи из буџета

3.000.000,00

512

машине и
опрема

1

приходи из буџета

72.141,60

41

Видео надзор над ОШ "Иво Лола
Рибар"

512

машине и
опрема

7

трансфери од
други нивоа
власти

300.000,00

42

Видео надзор над ОШ "Вељко
Дугошевић"

512

машине и
опрема

1

приходи из буџета

73.947,60

43

Видео надзор над ОШ "Вељко
Дугошевић"

512

машине и
опрема

7

трансфери од
други нивоа
власти

300.000,00

44

Општинска управа - машине и
опрема

512

машине и
опрема

1

приходи из буџета

6.650.000,00

31

45

46

Постављање мобилијара у објекту
"Првомајска" УПВО " Полетарац"
Рума
Мобилијар за децу у Буђановцима,
Доњим Петровцима, Кленку,
Никинцима и Малим Радинцима партиципативно буџетирање

512

машине и
опрема

15

неутрошена
средства донација
из ранијих година

1.500.000,00

512

машине и
опрема

1

приходи из буџета

5.000.000,00

1

приходи из буџета

10.000,00

1

приходи из буџета

30.000,00

1

приходи из буџета

30.000,00

1

приходи из буџета

220.000,00

1

приходи из буџета

20.000,00

1

приходи из буџета

50.000,00

1

приходи из буџета

150.000,00

1

приходи из буџета

150.000,00

1

приходи из буџета

150.000,00

1

приходи из буџета

50.000,00

1

приходи из буџета

50.000,00

1

приходи из буџета

50.000,00

1

приходи из буџета

6.678.000,00

1

приходи из буџета

200.000,00

4

сопствени
приходи буџетских
корисника

1.700.000,00

47

Прва месна заједница

512

48

Месна заједница Хртковци

512

49

Месна заједница Грабовци

512

50

Месна заједница Доњи Петровци

512

51

Месна заједница Жарковац

512

52

Месна заједница Платичево

512

53

Месна заједница Стејановци

512

54

Месна заједница Вогањ

512

55

Месна заједница Кленак

512

56

Месна заједница Буђановци

512

57

Месна заједница Краљевци

512

58

Месна заједница Путинци

512

59
60
61

Упво " Полетарац" опрема за
образовање
Културни центар - опрема за
културу
Културни центар - опрема за
културу

512
512
512

машине и
опрема
машине и
опрема
машине и
опрема
машине и
опрема
машине и
опрема
машине и
опрема
машине и
опрема
машине и
опрема
машине и
опрема
машине и
опрема
машине и
опрема
машине и
опрема
машине и
опрема
машине и
опрема
машине и
опрема
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62
63

Градска библиотека " Атанасије
Стојковић " - административна
опрема
Завичајни музеј административна опрема

512
512

машине и
опрема
машине и
опрема
машине и
опрема

1

приходи из буџета

300.000,00

1

приходи из буџета

150.000,00

1

приходи из буџета

401.000,00

64

Спортски центар - опрема за спорт

512

65

Спортски центар - опрема за спорт

512

машине и
опрема

4

сопствени
приходи буџетских
корисника

700.000,00

66

Туристичка организација општине
Рума - машине и опрема

512

машине и
опрема

1

приходи из буџета

180.000,00

67

Туристичка организација општине
Рума - машине и опрема

512

машине и
опрема

4

сопствени
приходи буџетских
корисника

9.000,00

Нематеријална имовина
68
69
70
71
72

Општинска управа општине Рума нематеријална имовина
Културни центар " Брана
Црнчевић" - набавка финансијског
програма
Градска библиотека " Атанасије
Стојковић " - набавка књига за
библиотеку
Градска библиотека " Атанасије
Стојковић " - набавка књига за
библиотеку
Завичајни музеј - нематеријална
имовина

2.345.000,00
515

нематеријал
наимовина

1

приходи из буџета

1.500.000,00

515

нематеријал
наимовина

1

приходи из буџета

240.000,00

515

нематеријал
наимовина

1

приходи из буџета

500.000,00

515

нематеријал
наимовина

7

трансфери од
други нивоа
власти

25.000,00

515

нематеријал
наимовина

1

приходи из буџета

80.000,00

Залихе робе за даљу продају

1.606.000,00

73

Спортски центар - роба

523

74

Спортски центар, Пројекат: "
Бизнис лига у малом фудбалу" роба

523

залихе робе
за даљу
продају
залихе робе
за даљу
продају

33

4
4

сопствени
приходи буџетских
корисника
сопствени
приходи буџетских
корисника

1.500.000,00
100.000,00

75

Туристичка организација општине
Рума - сувенири

523

залихе робе
за даљу
продају

4

сопствени
приходи буџетских
корисника

6.000,00

Земљиште
76

Куповина некретнина и земљишта

3.000.000,00
541

земљиште

1

Укупно сви пројекти:

приходи из буџета

3.000.000,00
10.652.560,00
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516.858.908,33

ПРИКАЗ ПРОЈЕКАТА
ПРОЈЕКТИ ПРЕМА НОСИОЦИМА И ОБЛАСТИМА
У току израде ПКИ прикупљено је укупно 134 пројекта. Предлоге пројеката су доставили
сви релевантни актери, а у складу са дефинисаним смерницама и препорукама.
У оквиру пословања јавних предузећа постоји потреба за реализацијом највећег броја
капиталних пројеката - 77 пројеката, затим следе месне заједнице са 32, па установе са 13
и школе са 12 пројеката.

80
70
60
50
40

77

30

32

20

12

13

10
0
ЈАВНА
ПРЕДУЗЕЋА

МЕСНЕ
ЗАЈЕДНИЦЕ

УСТАНОВЕ

ШКОЛЕ

Слика 3: Графички приказ пројеката према носиоцима

У укупној структури капиталних пројеката, највећи број чине пројекти у области изградње,
санације и опремања објеката - 54 пројекта. Осим тога, 30 пројеката припада области
водоснабдевања и канализације, 30 саобраћајној инфраструктури, а 20 пројеката заштити
животне средине, управљању отпадом и енергетској ефикасности.

Изградња, санација и
опремања објеката

15%
40%

Водоснабдевање и
канализација

22%

Саобраћајна
инфраструктура

23%

Заштита животне средине,
управљање отпадом и
енергетска ефикасност

Слика 4: Приказ структуре капиталних пројеката према областима
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ПРИОРИТЕТНИ ПРОЈЕКТИ
Табела 16: Листа десет приоритетно оцењених пројеката
Редни
број

Назив пројекта

1.

Изградња зграде Општинске управе

2.
3.

Носилац пројекта

Изградња саобраћајнице у улици Милоша
Црњанског
Изградња ППОВ (пречистач) у зони "Румска
петља"

4.

Изградња канализације у зони "Румска петља"

5.

Реконструкција улице 15. мај у Руми

6.
7.
8.

Санација, затварање и рекултивација градске
депоније у Руми
Бушење четири нова бунара на локацији
изворишта "Фишеров салаш" у Јарку
Реконструкција улице Станка Пауновић Вељка
у Руми

9.

Изградња пута Кленак-Грабовци

10.

Изградња пута Доњи Петровци-Добринци

Општинска управа
Рума
ЈКП "Паркинг и
инфраструктура"
ЈКП "Паркинг и
инфраструктура"
ЈКП "Паркинг и
инфраструктура"
ЈКП "Паркинг и
инфраструктура"

Број
бодова
250
249,5
248
247
246,5

ЈП "Комуналац"

246

ЈП "Водовод"

245,5

ЈКП "Паркинг и
инфраструктура"
ЈКП "Паркинг и
инфраструктура"
МЗ Доњи
Петровци

233
228,5
226

ПРОЈЕКТИ НАЈВЕЋЕ ВРЕДНОСТИ
Табела 17: Листа пет пројеката највеће вредности
Редни
број

Назив пројеката

Носилац пројекта

Процењена
вредност
пројекта (РСД)

1

Реконструкција пречистача отпадних
вода града Руме

ЈП "Водовод" Рума

840.000.000,00

2

Изградња пута Кленак-Грабовци

ЈКП "Паркинг и
инфраструктура"

660.000.000,00

ЈП "Водовод" Рума

510.000.000,00

ЈП "Водовод" Рума

360.000.000,00

ЈКП "Паркинг и
инфраструктура"

350.000.000,00

3
4
5

Замена АЦ цевовода и цевовода на
којима су учестали кварови новим
Изградња Магистралног цевовода од
локације Фабрике воде "Фишер
салаш"- ц.с. Борковац
Изградња јавне гараже у Руми

НАПОМЕНА
План капиталних инвестиција општине Рума ће се сваке године ревидирати и постављати
на сајт општине (www.ruma.rs), са циљем укључивања нових инвестиција и елиминисања
оних које су реализоване, као и ради усклађивања расположивих средстава са
приоритетним капиталним пројектима.
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Прилог 1: Решење о образовању Тима за израду ПКИ
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Прилог 2: Решење о образовању Радне групе израду ПКИ

39

40

Прилог 3: Одлука о доношењу смерница за израду ПКИ

41

42

43

Прилог 4: Пројектни формулар
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Прилог 5: Образац са критеријумима за оцењивање капиталних пројеката

р.б.

1
1
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
2
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
3
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
3.5.

4
4.1.
4.2.

Критеријуми

Скала за
оцењива
ње

Максима
лни број
бодова

2

3

4

Статус пројекта
Законска обавезност
0 ili18
Степен завршености/започетости
0 -12
Општост – да ли служи делу или
0-8
целини заједнице
Повезаност са осталим пројектма који
0-7
су прихваћени или се већ реализују
Одрживост
0-5
Статус пројекта – укупно бодова
Финансијски утицај
Учешће донација, наменских транфера
из Републике, приватног капитала,
0 - 20
повољних кредита, сопствених
средстава буџетских корисника
Утицај на повећање приходне стране
0 -10
буџета
Утицај на смањење расхдодне стране
1 -10
буџета
Утицај на повећање изворних прихода
0-5
Да ли су обезбеђена или тек треба да
0-5
се обезбеде финансијске средства
Финансијски утицај – укупно бодова
Утицај на економски развој
Утицај на подстицање локалног
економског развоја – раст дрштвеног
0 - 15
производа, побољшање трговинског
биланса и сл.
Утицак на запошљавање
0 - 12
Утицај на инвестиције у области
0 - 10
бизниса
Утицај на развој ПЈП
0-8
Утицај на повећање фискалних
0-5
капацитета
Утицај на економски развој –
укупно бодова
Допринос квалитету живота грађана/Ниво услуга
Доприноси побољшању јавне и личне
0 - 15
сигурности/безбедности грађана
Доприноси увођењу нових услуга и
0 - 12
капацитета
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Пондери

Додеље
ни број
бодова оцена

Укупно
додељен
и
бројеви пондери
сани
број
бодова

5

6

5X6

18
12
8

0
0
3

0

7

0

5
50

0
0

20

0

10

2.5

0

10

0

5

0

5

0

50

0

15

0

12

2

0

10

0

8

0

5

0

50

0

15

0
1.5

12

0

4.3.
4.4.
4.5.

5
5.1.
5.2.
5.3.

6
6.1.
6.2.
6.3.
6.4.
6.5.

Доприноси побољшању нивоа и
квалитета постојећих услуга и
0 - 10
10
капацитета
Доприноси приближавању / достизању
европских и светских стандарда у
0-8
8
вршењу услуга
Доприноси естетском и културном
0-5
5
окружењу
Допринос нивоу услуга - укупно
50
бодова
Утицај на животну средину (бира се само један од понуђених избора)
Знатно унапређује
50
50
Унапређује животну средину
30
30
1
Неутралан је у односу на животну
0
0
средину
Утицај на животну средину 50
укупно бодова
УКУПАН БРОЈ ПОЕНА БЕЗ РИЗИКА
250
10
Ризици
Политички ризици
0 - 10
10
Техничко-технолошки ризици
0 - 10
10
Финансијски ризици
0 - 10
10
-1
Спровођење процеса јавних набавки
0 - 10
10
Сложеност прикупљања
0 - 10
10
документационе основе пројекта
Ризици - укупно бодова
UKUPAN BROJ POENA
200
9
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0
0
0
0
50
30

0
0

0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Прилог 6: Листа пројеката

ЈАВНА ПРЕДУЗЕЋА

РЕДНИ
БРОЈ

НАЗИВ ПРОЈЕКТА

НОСИЛАЦ
ПРОЈЕКТА

1

Изградња кишне канализације у
Борковац 1

ЈКП "Паркинг и
инфраструктура"

2

Изградња кишне канализације у
Борковац 2

ЈКП "Паркинг и
инфраструктура"

3

Реконструкција улице Станка
Пауновић Вељка у Руми-Водовод

ЈКП "Паркинг и
инфраструктура"

4

Изградња водоводне мреже у
Индустријској зони у блоку 3-14-2

ЈКП "Паркинг и
инфраструктура"

5

6

7

8

Изградња водоводне мреже у
Индустријској зони у блоку 3-14-1
и 3-14-3
Изградња водоводне мреже у
Индустријској зони у блоку 3-12-1
и део блокова 3-16-2 и 3-14-2
Изградња водоводне мреже у
насељу "Тивол" у блоку 3-4-11, 34-12 и 3-4-13
Изградња канализације у зони
"Румска петља"

ЈКП "Паркинг и
инфраструктура"
ЈКП "Паркинг и
инфраструктура"
ЈКП "Паркинг и
инфраструктура"
ЈКП "Паркинг и
инфраструктура"

ЦИЉ ПРОЈЕКТА

Развој инфраструктуре и заштита животне
средине у циљу побољшања квалитета живота
грађана
Развој инфраструктуре и заштита животне
средине у циљу побољшања квалитета живота
грађана
Развој инфраструктуре и заштита животне
средине у циљу побољшања квалитета живота
грађана
Развој инфраструктуре и заштита животне
средине у циљу побољшања квалитета живота
грађана
Развој инфраструктуре и заштита животне
средине у циљу побољшања квалитета живота
грађана
Развој инфраструктуре и заштита животне
средине у циљу побољшања квалитета живота
грађана
Развој инфраструктуре и заштита животне
средине у циљу побољшања квалитета живота
грађана
Развој инфраструктуре и заштита животне
средине у циљу побољшања квалитета живота
грађана
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ПРОЦЕЊЕНА
ВР. ПРОЈЕКТА
(РСД)

БРОЈ
БОДОВА

27,000,000.00

147

34,000,000.00

145

25,000,000.00

138.5

19,000,000.00

116

17,000,000.00

115

11,000,000.00

117.5

14,000,000.00

122

45,000,000.00

247

9

10

11

12

13

Изградња ППОВ (пречистач) у
зони "Румска петља"
Изградња канализације у
Индустријској зони у делу блока 314-2
Изградња канализације у
Индустријској зони у делу блока 314-1 и 3-14-3
Изградња канализације у
Индустријској зони у делу блока 312-1 и део блока 3-16-2 и део
блока 3-14-2
Изградња саобраћајнице у
Источној радној зони са
одговарајућим прикључком

ЈКП "Паркинг и
инфраструктура"
ЈКП "Паркинг и
инфраструктура"
ЈКП "Паркинг и
инфраструктура"
ЈКП "Паркинг и
инфраструктура"
ЈКП "Паркинг и
инфраструктура"

14

Реконструкција улице Станка
Пауновић Вељка у Руми

ЈКП "Паркинг и
инфраструктура"

15

Реконструкција улице 15. мај у
Руми

ЈКП "Паркинг и
инфраструктура"

16

Изградња пута Мали Радинциграница општине Ириг

ЈКП "Паркинг и
инфраструктура"

17

Изградња пута Доњи Петровци граница општине Пећинци

ЈКП "Паркинг и
инфраструктура"

18

Изградња пута Грабовци - граница
општине Пећинци

ЈКП "Паркинг и
инфраструктура"

19

Рехабилитација пута РумаПавловци

ЈКП "Паркинг и
инфраструктура"

20

Рехабилитација прилазног пута ка
насељеном месту Кленак

ЈКП "Паркинг и
инфраструктура"

Развој инфраструктуре и заштита животне
средине у циљу побољшања квалитета живота
грађана
Развој инфраструктуре и заштита животне
средине у циљу побољшања квалитета живота
грађана
Развој инфраструктуре и заштита животне
средине у циљу побољшања квалитета живота
грађана
Развој инфраструктуре и заштита животне
средине у циљу побољшања квалитета живота
грађана
Развој инфраструктуре и заштита животне
средине у циљу побољшања квалитета живота
грађана
Развој инфраструктуре и заштита животне
средине у циљу побољшања квалитета живота
грађана
Развој инфраструктуре и заштита животне
средине у циљу побољшања квалитета живота
грађана
Развој инфраструктуре и заштита животне
средине у циљу побољшања квалитета живота
грађана
Развој инфраструктуре и заштита животне
средине у циљу побољшања квалитета живота
грађана
Развој инфраструктуре и заштита животне
средине у циљу побољшања квалитета живота
грађана
Развој инфраструктуре и заштита животне
средине у циљу побољшања квалитета живота
грађана
Развој инфраструктуре и заштита животне
средине у циљу побољшања квалитета живота
грађана
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160,000,000.00

248

18,000,000.00

138

35,000,000.00

143.5

17,000,000.00

144.5

16,900,000.00

145

40,300,000.00

233

14,300,000.00

246.5

175,500,000.00

132

183,300,000.00

124.5

184,000,000.00

123.5

22,000,000.00

144

21,000,000.00

133.5

21

Рехабилитација Радиначког пута Стејановци

ЈКП "Паркинг и
инфраструктура"

22

Рехабилитација деонице од М21
до старог моста у Кленку

ЈКП "Паркинг и
инфраструктура"

23

Изградња пута Добринци-Доњи
Петровци

ЈКП "Паркинг и
инфраструктура"

24

Изградња саобраћајнице у зони
"Румска петља"

ЈКП "Паркинг и
инфраструктура"

25

Изградња јавне гараже у Руми

ЈКП "Паркинг и
инфраструктура"

26

Изградња саобраћајнице у
Индустријској зони у блоку 3-14-2

ЈКП "Паркинг и
инфраструктура"

27

28

29

Изградња саобраћајнице у
Индустријској зони у блоку 3-14-1
и 3-14-3
Изградња саобраћајнице у
Индустријској зони у блоку 3-12-1
и део блока 3-16-2 и 3-14-2
Изградња саобраћајнице у насељу
Тивол у Руми у блоковима 3-4-11,
3-4-12 и 3-4-13

ЈКП "Паркинг и
инфраструктура"
ЈКП "Паркинг и
инфраструктура"
ЈКП "Паркинг и
инфраструктура"

30

Изградња саобраћајнице у улици
Милоша Црњанског

ЈКП "Паркинг и
инфраструктура"

31

Изградња пута Кленак - Грабовци

ЈКП "Паркинг и
инфраструктура"

32

Изградња раскрснице са кружним
током саобраћаја на укрштању
улица Павловачка, Милоша
Црњанског и Моше Пијаде 1 фаза

ЈКП "Паркинг и
инфраструктура"

Развој инфраструктуре и заштита животне
средине у циљу побољшања квалитета живота
грађана
Развој инфраструктуре и заштита животне
средине у циљу побољшања квалитета живота
грађана
Развој инфраструктуре и заштита животне
средине у циљу побољшања квалитета живота
грађана
Развој инфраструктуре и заштита животне
средине у циљу побољшања квалитета живота
грађана
Квалитетно решавање проблема стајаћег
саобраћаја у централној зони
Развој инфраструктуре и заштита животне
средине у циљу побољшања квалитета живота
грађана
Развој инфраструктуре и заштита животне
средине у циљу побољшања квалитета живота
грађана
Развој инфраструктуре и заштита животне
средине у циљу побољшања квалитета живота
грађана
Развој инфраструктуре и заштита животне
средине у циљу побољшања квалитета живота
грађана
Развој инфраструктуре и заштита животне
средине у циљу побољшања квалитета живота
грађана
Развој инфраструктуре и заштита животне
средине у циљу побољшања квалитета живота
грађана
Развој инфраструктуре и заштита животне
средине у циљу побољшања квалитета живота
грађана

49

70,000,000.00

121

78,000,000.00

128.5

274,000,000.00

226

167,000,000.00

182.5

350,000,000.00

162

71,000,000.00

117.5

318,000,000.00

119

287,000,000.00

120.5

287,000,000.00

152.5

10,000,000.00

249.5

660,000,000.00

228.5

41,000,000.00

166

33

34

Изградња раскрснице са кружним
током саобраћаја на укрштању
улица Павловачка, Милоша
Црњанског и Моше Пијаде 2 фаза
Изградња раскрснице са кружним
током саобраћаја на укрштању
улица Павловачка, Милоша
Црњанског и Моше Пијаде 3 фаза

ЈКП "Паркинг и
инфраструктура"

Развој инфраструктуре и заштита животне
средине у циљу побољшања квалитета живота
грађана

34,000,000.00

163.5

ЈКП "Паркинг и
инфраструктура"

Развој инфраструктуре и заштита животне
средине у циљу побољшања квалитета живота
грађана

33,000,000.00

161

35

Изградња рециклажног дворишта

ЈП "Комуналац"

Опремљеност за издвајање рециклабилног
отпада, као и прелазак на регионалну депонију

24,000,000.00

186.5

36

Изградња трансфер станице

ЈП "Комуналац"

Опремљеност за прелазак на регионалну
депонију

30,000,000.00

179

37

Изградња станице за животињске
лешеве

ЈП "Комуналац"

Опремљеност за прелазак на санирање
животињског отпада у кафилеријама

15,600,000.00

183.5

38

Изградња продајног простора за
одржавање вашара у Руми

ЈП "Комуналац"

Комплетно уређење простора вашаришта

60,000,000.00

220

39

Санација, затварање и
рекултивација градске депоније у
Руми

ЈП "Комуналац"

Затварање постојећег сметлишта комуналног
отпада у Руми у складу са прописима

57,600,000.00

246

40

План генералне регулације
насељеног места Краљевци

ЈУП "План"

Стварање повољних услова за уређење и
изградњу, у складу са новим прописима

10,500,000.00

219.5

41

План детаљне регулације
"Акумулација Јеленци"

ЈУП "План"

7,400,000.00

128.5

42

План детаљне регулације "Бара
Трсковача"

ЈУП "План"

8,000,000.00

115.5

43

План детаљне регулације
фабрика воде "Хртковачка драга"

ЈУП "План"

Стварање услова за изградњу
инфраструктурног објекта за водоснабдевање

6,000,000.00

133.5

44

Просторни план општине Рума

ЈУП "План"

Стварање повољних услова за уређење и
изградњу, у складу са новим прописима

8,000,000.00

185

Стварање услова за изградњу акумулације и
пратећих садржаја у функцији пољопривредне
производње и туризма
Стварање услова за уређење и изградњу
инфраструктуре и објеката у функцији
заштићеног станишта "Бара Трксковача"

50

45

План генералне регулације
насељеног места Вогањ

ЈУП "План"

46

План детаљне регулације викенд
зоне у КО Кленак

ЈУП "План"

47

План детаљне регулације насипа
Кленак-Грабовци

ЈУП "План"

48

План детаљне регулације
изворишта "Хртковачка драга"

ЈУП "План"

49

Изградња Магистралног цевовода
од локације фабрике воде "Фишер
салаш" - ц.с. "Борковац"

50

Реконструкција "Фабрике воде" и
изворишта "Фишеров салаш"

51

52

Бушење четири нова бунара на
локацији изворишта "Сава I" у
Јарку
Бушење четири нова бунара на
локацији изворишта "Фишеров
салаш"

Стварање повољних услова за уређење и
изградњу, у складу са новим прописима

11,700,000.00

134

6,000,000.00

122

6,500,000.00

126.5

Стварање услова за изградњу
инфраструктурног објекта за водоснабдевање

11,600,000.00

123.5

ЈП "Водовод"

Обезбеђење довољних количина воде за све
потрошаче на територији општине Рума и Ириг

360,000,000.00

205.5

ЈП "Водовод"

Обезбеђење довољних количина воде за све
потрошаче на територији општине Рума и Ириг

120,000,000.00

192.5

ЈП "Водовод"

Обезбеђење довољних количина воде за све
потрошаче на територији општине Рума и Ириг

48,000,000.00

188

ЈП "Водовод"

Обезбеђење довољних количина воде за све
потрошаче на територији општине Рума и Ириг

60,000,000.00

245.5

Стварање услова за изградњу кућа за одмор и
рекреацију, као и компатибилних садржаја у
функцији угоститељства и туризма
Стварање услова за изградњу насипа у циљу
заштите насеља Грабовци, пољопривредног
земљишта, и викенд зоне у КО Кленак

53

Откуп земљишта на локацији
изворишта "Сава I" код Јарка

ЈП "Водовод"

Обезбеђење довољних количина воде за све
потрошаче на територији општине Рума и Ириг

12,000,000.00

176.5

54

Бушење нових бунара на
локалним извориштима

ЈП "Водовод"

Обезбеђење довољних количина воде за све
потрошаче на територији локалних водовода у
насељима Добринци, Никинци и Хртковци

36,000,000.00

155

55

Бушење новог бунара у насељу
Доњи Петровци

ЈП "Водовод"

Обезбеђење додатних количина воде за све
потрошаче на источном делу општине Рума

12,000,000.00

137.5

56

Израда погона за прераду воде на
локалним извориштима у Кленку и
Грабовцима

ЈП "Водовод"

Обезбеђење додатних количина воде за све
потрошаче на источном делу општине Рума

24,000,000.00

128.5

51

57

Израда источног подсистема
водоснабдевања

ЈП "Водовод"

Обезбеђење додатних количина воде за све
потрошаче на источном делу општине Рума

60,000,000.00

106

58

Израда јужног подсистема
водоснабдевања

ЈП "Водовод"

Обезбеђење додатних количина воде за све
потрошаче на јужном делу општине Рума

256,800,000.00

116.5

ЈП "Водовод"

Лакше управљање системом водоснабдевања
уз смањење губитака на водоводној мрежи

18,000,000.00

109

ЈП "Водовод"

Смањење губитака у водоводној мрежи и
трошкова за одржавање исте

510,000,000.00

154

ЈП "Водовод"

Смањење губитака у водоводној мрежи и
трошкова за одржавање исте

12,000,000.00

105

ЈП "Водовод"

Смањење губитака у водоводној мрежи и
трошкова за одржавање исте

24,000,000.00

106.5

59

60

61

62

Реконструкција шахтова и замена
вентила на постојећим
магистралним цевоводима Ø500Ø250
Замена AЦ цевовода и цевовода
на којима су учестали кварови
новим
Снимање водоводне и
канализационе мреже у циљу
израде катастра у оквиру ГИС
апликације
Формирање надзорноуправљачког система за
комплетно водоснабдевањe на
територији општине Рума

63

Реконструкција пречистача
отпадних вода града Руме

ЈП "Водовод"

Пречишћавање фекалних вода на територији
града Руме

840,000,000.00

210

64

Реконструкција западног
колектора фекалне канализације

ЈП "Водовод"

Одвођење и пречишћавање фекалних вода на
територији града Рума

60,000,000.00

118

65

Градња гасне котларнице "Тивол"

ЈП "Стамбено"

137,577,560.00

225

66

Градња гасне котларнице
"Солидарност"

ЈП "Стамбено"

122,860,500.00

223

67

Градња гасне котларнице "Центар
Север"

ЈП "Стамбено"

132,520,000.00

215

Повећање енергетске ефикасности и
решавање проблема загађења околине због
коришћења мазута у овом делу Руме
Решавање проблема загађења околине због
коришћења мазута у овом делу Руме и
повећање енергетске ефикасности
Решавање проблема загађења околине због
коришћења мазута у овом делу Руме и
повећање енергетске ефикасности. Поред тога
и стварање предуслова за ширење топлотног
конзума

52

УСТАНОВЕ

68

Градња гасне котларнице "Центар
Југ"

ЈП "Стамбено"

69

Градња котларнице на биомасу
"Тивол"

ЈП "Стамбено"

70

Изградња топловода за техничку и
пољопривредну школу

ЈП "Стамбено"

71

Реконструкција и доградња
магистралног топловода насеља
Солидарност

ЈП "Стамбено"

72

Реконструкција мазутне
котларнице "Орловићева 1"

ЈП "Стамбено"

73

Реконструкција мазутне
котларнице "Робна кућа"

ЈП "Стамбено"

74

Реконструкција мазутне
котларнице "Венац"

ЈП "Стамбено"

75

Реконструкција топловода "Тивол"

ЈП "Стамбено"

76

Реконструкција постојећих и
доградња нових топлотних
подстаница у насељу "Тивол"

ЈП "Стамбено"

77

Изградња зграде Општинске
управе

Општинска
управа Рума

78

Набавка дигиталног мамографа и
радне станице

79

Набавка color doppler ултразвучног
апарата са три ултразвучне сонде
(TCD - транскранијална, линеарна,
конвексна)

Решавање проблема загађења околине због
коришћења мазута у овом делу Руме и
повећање енергетске ефикасности.
Повећање енергетске ефикасности и
решавање проблема загађења околине због
коришћења мазута у овом делу Руме
Повећање енергетске ефикасности и смањење
трошкова које локална управа издваја за
школство
Решавање проблема загађења околине због
коришћења мазута у овом делу Руме и
повећање енергетске ефикасности
Решавање проблема загађења околине због
коришћења мазута у овом делу Руме и
повећање енергетске ефикасности
Решавање проблема загађења околине због
коришћења мазута у овом делу Руме и
повећање енергетске ефикасности
Решавање проблема загађења околине због
коришћења мазута у овом делу Руме и
повећање енергетске ефикасности
Решавање проблема загађења околине због
коришћења мазута у овом делу Руме и
повећање енергетске ефикасности
Решавање проблема загађења околине због
коришћења мазута у овом делу Руме и
повећање енергетске ефикасности

92,520,000.00

209

77,700,000.00

142.5

36,520,000.00

131

33,000,000.00

161

8,520,000.00

158.5

13,220,000.00

156

7,820,000.00

151

52,000,000.00

129.5

28,800,000.00

135

Повећање ефикасности обједињавањем рада
свих општинских служби на једном месту.

228,066,465.16

250

Дом здравља
"Рума"

Унапређење дијагностике за рано откривање
рака дојке

12,000,000.00

197

Дом здравља
"Рума"

Допринос већој доступности квалитетне и
ефикасне здравствене заштите

7,000,000.00

176.5

53

Градска
библиотека
"Атанасије
Стојковић" Рума

Проширење капацитета библиотеке

25,000,000.00

127

12,865,700.00

116

80

Адаптација таванског простора
Градске библиотеке

81

Санација и заштита зграде
Завичајног музеја Рума као
непокретног културног добра од
великог значаја

Завичајни музеј
Рума

Санација, обнављање и реконструкција зграде
Завичајног музеја Рума која је сама по себи
историјски споменик и налази се под заштитом
државе као непокретно културно добро од
великог значаја

82

Замена пода сале, репарација
седишта сале и фарбање пода
позорнице у великој дворани
Културног центра

Културни центар
"Брана
Црнчевић" Рума

Побољшање услова реализације и праћење
програма у великој дворани Културног центра

14,079,000.00

169

83

Преддигитализација и
дигитализација биоскопа
Културног центра "Брана
Црнчевић" Рума

Културни центар
"Брана
Црнчевић" Рума

Осавремењивање биоскопске дворане и
стварање услова за постизање квалитетнијег
звука и слике који пружа технолошки развој и
доноси савремена дигитална и електронска
опрема

14,792,669.00

125.5

84

Мобилијар за опремање дворишта
у објектима УПВО Полетарац
Рума

УПВО
"Полетарац"
Рума`

Унапређивање физичког развоја детета

10,000,000.00

218

85

Санација и опремање спортске
хале

Спортски центар
Рума

14,520,000.00

129.5

86

Санација и опремање спортских
сала

Спортски центар
Рума

19,680,000.00

128.5

87

Санација и опремање спортске
хале-замена кровне конструкције

Спортски центар
Рума

11,000,000.00

138

88

Уређење спортских терена са
мобилијаром и мини трибинама у
улици Сутјеска у Руми на
кат.парцели 2829/2 КО Рума

Спортски центар
Рума

14,000,000.00

124.5

89

Зграда Центра за социјални рад
општине Рума

Центар за
социјални рад
општине Рума

6,600,000.00

126

Развој професионалног и аматерског спорта,
омасовљење бављења спортом код деце и
младих
Развој професионалног и аматерског спорта,
омасовљење бављења спортом код деце и
младих
Развој професионалног и аматерског спорта,
омасовљење бављења спортом код деце и
младих
Унапређење спортске инфраструктуре,
стварање услова за бављење спортом и
рекреативним активностима за грађане
општине Рума
Обезбеђивање средстава у сврху
финансирања инвестиције

54

MEСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ

90

Камп "Повратак природи"

Спортски центар
Рума

Организовање школе у природи

15,000,000.00

137

91

Изградња моста на улазу у село

МЗ Доњи
Петровци

Изградња моста на каналу Јарчина на улазу у
село

18,000,000.00

221

92

Реновирање дома културе
Стејановци

МЗ Стејановци

Подизање стандарда грађана

7,000,000.00

112

93

Изградња канализационе мреже
отпадних вода

МЗ Вогањ

Управљање отпадним водама

161,539,482.00

136

94

Реконструкција и доградња
објекта - Дом културе - II фаза

МЗ Вогањ

Обезбеђење културног живота у МЗ Вогањ

6,000,000.00

117

95

Асфалтирање улице Вука
Караџића

МЗ Платичево

12,000,000.00

156.5

96

Санација дома културе у
Платичеву

МЗ Платичево

6,600,000.00

106.5

97

Изградња спортске хале у
Путинцима

МЗ Путинци

Ставити спорт у жижу интересовања младих и
вратити старије на спортски терен

6,000,000.00

112

98

Реконструкција Косовске улице у
Путинцима

МЗ Путинци

Сигурност на путу

60,000,000.00

106

99

Реконструкција зграде старе
општине

МЗ Путинци

Формирање културног седишта

6,000,000.00

136

100

Уређење центра села II фаза

МЗ Путинци

Побољшање услова живота

6,000,000.00

117.5

101

Уређење спољашњег простора
културног центра

МЗ Витојевци

Уређење центра села Витојевци

8,343,713.20

107

Решавање проблема лошег стања пута са
великом фреквенцијом саобраћаја на
локалном путу Платичево-Грабовци
Побољшање услова за функционисање дома
културе (поште, телекома, лов.друштва,
дискотеке, м.канцеларије, месне заједнице,
шах клуба, атељеа, библиотеке и др.)

55

102

Изградња пешачке стазе у улици
Школска

MЗ Хртковци

Бољи услови живота свих грађана

10,000,000.00

122

103

Уређење ужег центра

MЗ Хртковци

Бољи услови живота свих грађана

8,000,000.00

131

104

Повезивање, изградња и
опремање путне инфраструктуре
центра насеља Никинци

МЗ Никинци

Безбедније кретање свих учесника у
саобраћају

6,000,000.00

142

105

Изградња улице Петефи Шандора
и Лењинова

МЗ Никинци

Побољшан саобраћај и бољи услови за живот

106

Уцевљење канала ул. Војводе
Мишића у Никинцима

МЗ Никинци

Побољшање услова живота становника

6,000,000.00

117.5

107

Тотална реконструкција објекта
основне школе и просторије за
боравак деце од 3-5 година,
замена столарије и опремање
школе потребним намештајем,
опремом и училима за обављање
наставе

МЗ Павловци

Задовољавање потреба у области образовања

6,000,000.00

124

108

Реконструкција и опремање
објекта

МЗ Мали
Радинци

Ловни туризам, културне манифестације,
издавање у комерцијалне сврхе, као и лепши
изглед самог села

8,000,000.00

131

109

Изградња фудбалског стадиона

МЗ Мали
Радинци

Анимација омладине и мештана целог села

6,000,000.00

118

110

Изградња когенерационог
постројења са свом пратећом
опремом

МЗ Мали
Радинци

Изградња когенерационог постројења
(комбиновано постројење за производњу
топлоте и енергија са биомасом као
енергентом)

6,000,000.00

115.5

111

Реконструкција дома културе у
Добринцима

МЗ Добринци

Поновно стављање у функцију Дома културе у
Добринцима

20,000,000.00

118

112

Реконструкција и санација сале

МЗ Краљевци

Унапређење културних садржаја

6,000,000.00

111

56

119

113

114

ШКОЛЕ

115

Изградње канализационе мреже
Асфалтирање улица у Кленку Моше Пијаде, Нове, Железничке,
Брилове и дела Партизанског пута
Изградња тротоара у улицама 23.
Октобар, Маршала Тита,
Мачванска, Партизански пут, Вука
Караџића, Грабовачки пут,
Добриле Ракетић

МЗ Кленак

Управљање отпадним водама

120,000,000.00

129.5

МЗ Кленак

Унапређење саобраћајне инфраструктуре

20,000,000.00

128

МЗ Кленак

Унапређење саобраћајне инфраструктуре

20,000,000.00

144

116

Уређење дома културе (велика
сала и дом)

МЗ Кленак

Реконструкција, санација и опремање објекта

10,000,000.00

118

117

Изградња капеле на новом гробљу

МЗ Кленак

Унапређење комуналне инфраструктуре

10,000,000.00

221.5

118

Изградња пијаце

MЗ Буђановци

Развој села и опстанак младих на селу

8,000,000.00

137

119

Унапређење саобраћајне
инфраструктуре

MЗ Буђановци

Развој села и опстанак младих на селу

15,000,000.00

131.5

120

Реконструкција зграде у којој се
налази Дом културе и МЗ

MЗ Буђановци

Развој села и опстанак младих на селу

25,132,174.87

145

121

Изградња свлачионица, трибина,
ограђивање и опремање ФК
"Младост"

MЗ Буђановци

Спорт и рекреација, опстанак младих на селу,
промовисање спорта код младих

8,000,000.00

198

122

Изградња канализационе мреже у
насељеном месту Буђановци

MЗ Буђановци

Управљање отпадним водама

162,000,000.00

137.5

123

Изградња нове котларнице школе
"Змај Јова Јовановић" Рума

ОШ "Змај Јова
Јовановић" Рума

Изградња нове котларнице

12,000,000.00

148.5

124

Изградња спортских отворених
терена "Змајева ливада"

ОШ "Змај Јова
Јовановић" Рума

Изградња спортских отворених терена

25,000,000.00

124.5

57

125

Реконструкција старе фискултурне
сале Змај

ОШ "Змај Јова
Јовановић" Рума

Реконструкција старе фискултурне сале

9,500,000.00

133

126

Замена столарије на објектима
школе

ОШ "Вељко
Дугошевић" Рума

Боља енергетска ефикасност и смањење
трошкова грејања

7,000,000.00

151.5

127

Ревитализација и енергетска
санација зграде ОШ "Душан
Јерковић"

ОШ "Душан
Јерковић" Рума

Побољшање услова рада и безбедности
ученика

25,629,257.00

140

128

Доградња објекта музичке школеизградња концертне сале са
учионицама

Основна музичка
школа "ТеодорТоша
Андрејевић"

Повећање радног простора у циљу
остваривања савремених педагошких
стандарда и потреба

13,061,525.00

129

129

Замена, адаптација и санација
столарије објекта ССШ "Бранко
Радичевић"

ССШ "Бранко
Радичевић"

Енергетска ефикасност, бољи услови за рад и
унапређење квалитета услуга

6,000,000.00

144

130

Израда термофасаде на згради
гимназије

Гимназија
"Стеван Пузић"

Повећање енергетске ефикасности зграде
Гимназије "Стеван Пузић" у Руми

7,500,000.00

135.5

131

Изградња дома ученика

СППШ "Стеван
Петровић Бриле"

Побољшање ученичког стандарда

236,000,000.00

149

6,142,520.00

124

132

Спајање две школске зграде

ОШ "Милош
Црњански"
Хртковци

Унапређивање квалитета реализације наставе
повезивањем две физички одвојене зграде, где
се у једној налазе 4 учионице, канцеларије и
зборница, а у другој 3 учионице, информатички
кабинет, библиотека и мокри чвор за све
ученике

133

Доградња школе у Платичеву изградња четири учионице

ОШ "Миливој
Петковић Фећко"

Оптимизација рада школе и рационално
коришћење ресурса

10,000,000.00

145.5

134

Унапређење енергетске
ефикасности "Зелени економски
развој"

ОШ "Бранко
Радичевић"
Никинци

Подизање нивоа енергетске ефикасности
главне школске зграде, смањење потрошње
енергије, стварање пријатенијег окружења за
учење и рад, очување животне средине

6,849,000.00

138

58

