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На основу члана 5. Став 6. Закона о буџетском систему („Сл. Гласник РС“, број
54/09....31/19) и члана 26. Одлуке о буџету општине Ражањ за 2019.годину („Сл.лист
Општине Ражањ бр. 17/18) и члана 65. Став 1. Тачка 9. Статута општине Ражањ („Сл.лист
Општине Ражањ бр. 1/19), Уговора број 110-133/19-01 од 24.06.2019.године закљученог са
Кабинетом министра без портфеља задуженог за иновације и технолошки разовј и Уговора
бр: СИ 3-СДЦ-129/19 закљученог 31.маја 2019.године са Владом Републике Србије
(„уговорно тело“) кога заступа тим за социјално укључивање и смањење сиромаштва
(СИПРУ), Председник општине Ражањ доноси

РЕШЕЊЕ
О БИЛАНСИРАЊУ НАМЕНСКИХ СРЕДСТАВА ЗА ПОТРЕБЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ
ПРОГРАМА ПОДРШКЕ РАЗВОЈУ И ПРОМОЦИЈИ ЖЕНСКОГ ПРЕДУЗЕТНИШТВА И
ПРОЈЕКТА ПОДРШКЕ УНАПРЕЂЕЊУ СОЦИЈАЛНОГ УКЉУЧИВАЊА У РЕПУБЛИЦИ
СРБИЈИ

I
У члану 4. Посебног дела Одлуке о буџету Општине Ражањ за 2019. годину, у
колони 7, у оквиру извора 01-приходи из буџета, билансирају се наменска средства
одобрена од стране Кабинета министра без портфеља задуженог за иновацију и
технолошки развој у оквиру раздела 3 - Општинска управа, додаје се ПРОГРАМ 3 (1501):
Локални економски развој, Пројекат 1501-П1-Унапређење и стварање пословних и
економских шанси за наступајућу еру-Успешне,
функција 620-развој заједнице,
економска класификација 423-услуге по уговору, износ „1.495.000“ и
економска
класификација 426-материјал,износ од „100.000“.
II
У члану 4. Посебног дела Одлуке о буџету Општине Ражањ за 2019. годину, у
колони 7, у оквиру извора 01-приходи из буџета, билансирају се наменска средства
одобрена од стране Владе Републике Србије кога заступа Тим за социјално укључивање и
смањење сиромаштва (СИПРУ) у оквиру раздела 3 - Општинска управа, ПРОГРАМ
11(0901): Социјална и дечија заштита,додаје се Пројекат 0901-П2- Подршка развоју
иновативних приступа за социјално укључивање-ЈАКЕ ЖЕНЕ,функција 050Незапосленост, економска класификација 422-Трошкови путовања, износ од „12.000“
динара, економска класификација 423-Услуге по уговору износ „240.000“, економска
класификација 426-Материјал, износ „65.000“.
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III
У члану 1. Одлуке о буџету општине Ражањ за 2019.годину, позицију прихода,
тачка 4 „трансфери“, економска класификација 733 увећати за „1.912.000“ динара, тако да
се постојећи износ од „210.160.000 “ мења износом „212.072.000“.
У члану 2а. Одлуке о буџету општине Ражањ за 2019.годину, у плану прихода за
2019. годину, колона „средства буџета “, класу прихода на позицији 733000-трансфери од
других нивоа власти износ „210.160.000“ заменити износом „212.072.000“.

IV
Овлашћује се Одељење за привреду и финансије-служба буџета да са Управом за
трезор Ражањ, спроведе промене из тачке I, II и III овог решења, и изврши техничке
корекције у осталим деловима Одлуке о буџету Општине Ражањ за 2019.годину.

IV
Решење доставити: Одељењу за привреду и финансије, Управи за трезор,
Начелнику општинске управе општине Ражањ, и архиви општине Ражањ.

Број: 400-269/19-01
У Ражњу, 12.07.2019. године

ПРЕДСЕДНИК
Добрица Стојковић,с.р.
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