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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 шесту 
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 2021. 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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1. Увод 



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? 
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КО УЧЕСТВУЈЕ У ИЗРАДИ 
БУЏЕТА? 

БУЏЕТСКИ КОРИСНИЦИ: 

-МЕС НЕ ЗАЈЕДНИЦЕ 

- УСТАНОВЕ КУЛТУРЕ 

- СПОРТСКЕ УСТАНОВЕ  

-УСТАНОВА СОЦИЈАЛНЕ 
ЗАШТИТЕ “СОЛИДАРНОСТ” 

-УСТАНОВА ЗА ПРЕДШКОЛСКО 
ВАСПИТАЊЕ И ОБРАЗОВАЊЕ 
ДЕЦЕ “ПОЛЕТАРАЦ” 

 

ГРАЂАНИ И 
ЊИХОВА 

УДРУЖЕЊА 

ОПШТИНСКА 
ВЛАСТ И 
СТРУЧНЕ 
СЛУЖБЕ 
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2. Како настаје буџет општине? 

Ко 
учествује у 

узради 
буџета? 

Општинска 
власт и 
стручне 
службе 

Буџетски 
корисници 

Грађани и 
њихова 

удружења 

БУЏЕТ 
ОПШТИНЕ 

О
кв

и
р

 у
 к

о
м

 с
е 

п
л

ан
и

р
а 

б
уџ

ет
 

Закони и прописи 

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 



3. Како се пуни општинска каса? 

Планирани укупни јавни приходи и примања општине Рума за 2021. годину 
износе 

 

 

 

 

 

Планом предвиђен буџет општине Рума за 2021. годину  износи 2 милијарде динара, док су 

приходи буџетских корисника  из осталих извора 13,8 милиона динара.  
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Буџет општине  

2.002.042.850,98 

Укупни јавни 
приходи и 

примања општине 
Рума  

2.015.847.853,46 

Приходи 
буџетских 

корисника  из 
осталих извора 
13.805.002,48 

2.015.847.853,46 динара 



3. Како се пуни општинска каса? 

Буџет се пуни новцем од:  

 

• пореских прихода,  

• донација, помоћи и трансфера од Републике Србије и АП Војводине,  

• других прихода, 

• меморандумских ставки за рефундацију расхода, 

• примања од продаје нефинансијске имовине,  

• примања од задуживања и продаје финансијске имовине, 

• прихода буџетских корисника из осталих извора. 
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•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 уступљена средства општинама која се 
утврђују Законом о финансирању локалне самоуправе и Законом о буџету РС за 2021. годину.  

•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. 

•Меморандумске ставке за рефундацију расхода подразумевају приходе који се наплате од 
фондова за здравствено осигурање на име  боловања преко 30 дана и породиљског боловања од 
стране РФЗО. 

•Примања од продаје нефинансијске имовине се остварују продајом покретности и 
непокретности, које су у власништву општине.  

•Буџет општине се пуни и задуживањем, односно узимањем краткорочних и дугорочноих кредита 
код пословних банака. У овој години наша општина се неће додатно задуживати. 

•Пренета новчана средства из ранијих година представљају вишак прихода који није потрошен у 
претходном буџету. 

•Приходи буџетских корисника из осталих извора обухватају средства корисника буџета 
остварена из других извора финансирања.  
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3. Како се пуни општинска каса? 
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3.1.Укупно планирни приходи и примања буџета у  

2021.години са пренетим неутрошеним средствима из  

ранијих година 

Укупни 
планирани 
приходи и 
примања 

2.015.847.853,46 

Приходи од 
пореза 

1.423.665.000 
динара 

Донације, 
помоћи и 

трансфери 
231.215.517 

динара 

Примања од 
задуживања и 

продаје 
финансијске 

имовине 

100.000 динара 

Приходи  
буџетских 

корисника из 
осталих извора  

 13.805.002,48 
динара 

Други приходи 

206.762.333,98 

Меморандум
ске ставке за 
рефундацију 

расхода  
4.000.000 

динара 

Пренета 
неутрошена 
средства из 

ранијих година 

101.300.000 

динара 

Примања од 
продаје 

нефинансијске 
имовине 

35.000.000 

динара 
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3.1.1.Структура прихода и примања 

 у 2021.години 

70,62% 

11,47% 

10,26% 

0,2% 1,74% 

0% 

5,03% 

0,68% 

Порески приходи 

донације и помоћи и трансфери 

други приходи 

меморандумске ставке за рефундацију 
расхода  

примања од продаје нефинансијске 
имовине 

примања од задуживања и продаје 
финансијске имовине 

пренета неутрошена средства из ранијих 
година 

приходи од буџетских корисника из осталих 
извора  



Планирамо смањење укупних јавних прихода и примања, у односу на 
план за 2020. годину за 339.036.357,57 динара: 

-План пореских прихода смањење за 2.345.000,00 динара 

- План донација, помоћи и трансфера смањење за 272.846.352,91 динара 

-План других прихода  смањење за 24.516.638,20 динара 

-  План меморандумских ставки за рефундацију расхода смањење за 
5.000,00 динара 

-План примања од продаје нефинансијске имовине  смањење за   
114.177,94 динара 

-План примања од задуживања и продаје финансијске имовине смањење 
за 400.000,00 динара 

-Пренета неутрошена средства из ранијих година смањење за 
38.808.188,52 

 

Укупно смањење за:  339.036.357,57 динара 
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3.2. Шта се променило у односу на  

2020. годину? 



Једно од основних буџетских начела је равнотежа прихода и примања и расхода и издатака, стога и  
укупни  планирани трошкови општине Рума у 2021. години износе 2.015.847.853,46 динара. 
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4. На шта се троши Ваш новац? 

Укупни расходи и 
издаци 

2.015.847.853,46 
динара 

Социјално 
заштита 

96.940.002,00 
динара 

Остали 
расходи 

94.536.003,00 
динара 

Коришћење роба и услуга 
630.003.493,41 динара 

Расходи за запослене 
464.642.168,68  динара 

Донације, 
дотације и 
трансфери 

167.239.000,00 
динара Субвенције 

89.561.759,00 
динара 

Отплата 
главнице  

5.000.000,00 
динара 

Отплата 
камата и 
пратећи 

трошкови 
задуживања 

100.000,00 

Издаци за 
нефинансијску 

имовину  
407.020.424,89 

динара 

Буџетска резерва  

47.000.000,00 
динара 

Расходи 
буџетских 
резерви из 

осталих извора 

13.805.002,48 
динара 



 

14 

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 

индиректним корисницима буџета Републике.  

Остали расходи 
• Остали расходи обухватају дотације невладиним организацијама, порезе, таксе, 

новчане казне. 

Субвенције • Субвенције обухватају текући и капитални пренос средстава примаоцима ради 
подстицања производње и пружања услуге. 

Социјална заштита 
• Социјална заштита обухвата све трошкове исплате социјалне помоћи за 

различите категорије грађана. 

Буџетска резерва 
• Буџетска резерва представљају средства која се користе за непланиране или 

недовољно планиране сврхе, као и у случају ванредних околности. 

Капитални издаци 
• Капитални издаци су трошкови за изградњу нових, или инвестиционо одржавање 

постојећих објеката, набавку опреме, машина земљишта и слично. 
14 
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4.1.Структура расхода и издатака  

у 2021.години 

 * Отплата камата и пратећи 

трошкови задуживања 0,005 



Укупни  планирани расходи и издаци општине Рума су смањени за 
339.036.357,57 динара у односу на 2020.годину. 

План је повећан за следеће расходе: 

+ Расходи  за запослене за 2.676.757,88 динара 

+ Коришћење роба и услуга за 30.813.869,58 динара 

+ Средства резерве за 28.900.000,00  динара 

• Укупно увећање за: 62.390.627,42 
•План је смањен за следеће расходе:                                                                       
- Отплата камата  и пратећи трошкови задуживања за 1.450.000,00 
динара                                                                                                                            
- Субвенције  21.116.678,07 динара 

-  Донације, дотације и трансфери  за 2.181.737,00 динара                                                
- Социјална заштита за 44.931.323,54 динара 

- Остали расходи за 14.761.951,00 динара                                                                 
- Издаци за нефинансијску имовину 290.985.295,38 динара 

-Издаци за  отплату главнице  за 26.000.000,00 динара 

• Укупно смањење за:   401.426.984,99 
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4.2. Шта се променило у односу на  

2020. годину? 



4.3. Расходи буџета по програмима 
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Назив програма Средства из Одлуке о буџету за 
2021. годину  (износ у динарима) 

%  буџета по програму  

Програм 1. Становање, урбанизам и просторно планирање 77.670.000,00 3,85 

Програм 2. Комуналне делатности 123.515.324,00 6,13 

Програм 3. Локални економски развој 16.500.002,00 0,82 

Програм 4. Развој туризма 10.350.001,00 0,51 

Програм 5. Пољопривреда и рурални развој 46.300.000,00 2,30 

Програм 6. Заштита животне средине 19.200.000,00 0,95 

Програм 7. Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура  284.004.607,60 14,09 

Програм 8. Предшколско васпитање и образовање 392.389.939,00 19,47 

Програм 9. Основно образовање и васпитање 110.500.00,00 5,48 

Програм 10. Средње образовање и васпитање 35.200.000,00 1,75 

Програм 11. Социјална и дечија заштита 186.255.710,16 9,24 

Програм 12. Здравствена заштита 27.000.000,00 1,34 

Програм 13. Развој културе и информисања 136.947.000,00 6,79 

Програм 14. Развој спорта и омладине 125.627.381,00 6,23 

Програм 15. Опште услуге локалне самоуправе  370.318.553,05 18,37 

Програм 16. Политички систем локалне самоуправе 43.835.000,00 2,17 

Програм 17. Енергетска ефикасност  и обновљиви извори енергије 10.234.335,65 0,51 

Укупни расходи по програмима 2.015.847.853,46 динара 100% 



• ПРОГРАМ 8- ,,Изградња објекта УПВО ,,Полетарац-Коцкица 2” са 
реконструкцијом кухиње у постојећем објекту “(131.754.168,00 динара); 

 

• ПРОГРАМ 1-Наставак пројекта: ,,Војни комплекс ,,Клуб Војске Србије” у Руми, 
Главна 114” (54.000.000,00динара); 

 

• ПРОГРАМ 7- Наставак пројекта: ,,Реконстукција улица 15.мај и 15.август у Руми” 
(45.000.000,00 динара); 

 

• ПРОГРАМ 7- Наставак пројекта:,, Пешачко-бициклистичка стаза Доњи Петровци-
Путинци” / партиципативно буџетирање 2020.године (20.000.000,00 динара); 

 

• ПРОГРАМ 7-,,Повезивање Железничке и Гробљанске улице у Руми” (12.300.511,24 
динара); 
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4.4. Најзначајнији пројекти у 2021. години 



5. Партиципативно буџетирање у Руми 

2020/2021. 

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 стоцање нових знања и вештина. 
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5. Партиципативно буџетирање у Руми 
2020/2021. 

Управа општине Рума препознала је значај партиципативног буџетирања и дала је могућност свим 
заинтересованим грађанима да се укључе у планирање буџета за 2021. 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 2021. годину: 

1. Уређење "мале фонтане"и простора око ње; 

2. Постављање сензорских чесми са водом за пиће на више локација; 

3. Паметне табле за основне школе ( 4 градске и 7 сеоских основних школа); 

4. Постављање инклузивног игралишта код објекта "Ливаде" за предшколско васпитање и образовање 
деце;  

5. Уређење дрвореда и повећање обима зеленила улица у Руми; 

6. Уређење Великог парка ( поправка мобилијара и повећање обима зеленила); 

7. Уређење Борковачке шуме; 

8. Изградња пешачко-бициклистичке стазе Платичево - Никинци;  

9. Изградња пешачко-бициклистичке стазе Платичево - Витојевци.  
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Грађани Руме су имали прилику да од 20.октобра до 27.октобра 2020. 
године гласају за три пројекта која они сматрају најважнијима за развој 
наше општине.  
 
• Гласало је укупно 1 811 грађана општине Рума 
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5. Партиципативно буџетирање у Руми 

2020/2021. 



 

Овако су грађани гласали за понуђене пројекте: 

 1. Уређење "мале фонтане"и простора око ње -  686 гласова; 

2. Постављање сензорских чесми са водом за пиће на више локација - 816 гласова; 

3. Паметне табле за основне школе ( 4 градске и 7 сеоских основних школа)- 1208 
гласова; 

4. Постављање инклузивног игралишта код објекта "Ливаде" за предшколско 
васпитање и образовање деце – 783 гласова; 

5. Уређење дрвореда и повећање обима зеленила улица у Руми - 490 гласова; 

6. Уређење Великог парка ( поправка мобилијара и повећање обима зеленила)- 
324 гласова; 

7. Уређење Борковачке шуме – 400 гласова; 

8. Изградња пешачко-бициклистичке стазе Платичево – Никинци- 393 гласова;  

9. Изградња пешачко-бициклистичке стазе Платичево – Витојевци – 303 гласова; 
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5. Партиципативно буџетирање у Руми 

2020/2021. 



5. Партиципативно буџетирање у  

Руми 2020/2021. 

 
Пет  првопласираних предлога , по броју гласова и која су ушла у буџет за 2021. годину су: 
 
• Паметне табле за основне школе ( 4 градске и 7 сеоских основних школа)- 1208 гласова; 
• Постављање сензорских чесми са водом за пиће на више локација - 816 гласова; 
• Постављање инклузивног игралишта код објекта "Ливаде" за предшколско васпитање и 

образовање деце – 783 гласова; 
• Уређење "мале фонтане"и простора око ње -  686 гласова; 
• Уређење дрвореда и повећање обима зеленила улица у Руми - 490 гласова; 

 
• За реализацију пројектних идеја биће издвојено  14.825.000,00 динара  
 

 
 

• 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 2021. годину, исту можете преузети на следећем линку интернет 
странице општине Рума: 
 
    
https://www.ruma.rs/dokumenta/Odluka%20o%20budzetu%20opstine%20Ruma%20za%202021.godinu.pdf 


