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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 2020.годину („Сл.лист
Општине Ражањ бр. 24/19) и члана 65. Став 1. Тачка 9. Статута општине Ражањ („Сл.лист
Општине Ражањ бр. 1/19), Уговора о додели бесповратних средстава бр: „SI 3-SDC-17820“, закљученог дана 02.03.2020.године између Владе Р.Србије (уговорно тело) кога
заступа Тим за социјлано укључивање и симањење сиромаштва (СИПРУ), и Општине
Ражањ (прималац донације) за реализацију пројекта „Подршка развоју иновативних
модела за социјално укључивање-Јаке жене“, Председник општине Ражањ доноси

РЕШЕЊЕ
О БИЛАНСИРАЊУ НАМЕНСКИХ СРЕДСТАВА ЗА ПОТРЕБЕ СПРОВОЂЕЊА
ПРОЈЕКТА „ПОДРШКА РАЗВОЈУ ИНОВАТИВНИХ МОДЕЛА ЗА СОЦИЈАЛНО
УКЉУЧИВАЊЕ-ЈАКЕ ЖЕНЕ“

I
У члану 4. Посебног дела Одлуке о буџету Општине Ражањ за 2020. годину, у
колони 9, у оквиру извора 06-донације од међународних организација, билансирају се
наменска средства одобрена од стране Швајцарске агенције за развој и сарадњу у Србији
коју заступа Тим за социјално укључивање и смањење сиромашта (СИПРУ) при Влади
Републике Србије, у оквиру раздела 3 - Општинска управа, ПРОГРАМ 3 (1501): Локални
економски развој, Пројекат 1501-П1- Подршка разовју иновативних модела за социјлано
укључивање-Јаке Жене, функција 050-незапосленост, додаје се економска класификација
422-трошкови путовања, износ „50.000“, економска класификација 423-услуге по уговору,
износ „773.000“, економска класификација 426-Трошкови материјала, износ „103.000“ и
економска класификација 482-порези,обавезне таксе и казне, износ „23.000“

II
У члану 1. Одлуке о буџету општине Ражањ за 2020.годину, позицију прихода,
тачка 3. „донације“, економска класификација 731+732 увећати за „949.000“ динара, тако
да се постојећи износ „0 “ мења износом „949.000“.
У члану 2а. Одлуке о буџету општине Ражањ за 2020.годину, у плану прихода за
2020.годину, колона „средства из осталих извора “, класу прихода на позицији 731+732донације, износ „0“ заменити износом „949.000“.
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III
Овлашћује се Одељење за привреду и финансије-служба буџета да са Управом за
трезор Ражањ, спроведе промене из тачке I и II овог решења, и изврши техничке
корекције у осталим деловима Одлуке о буџету Општине Ражањ за 2020.годину.

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

Број: 400-177/20-01
У Ражњу, 21.05.2020. године

ПРЕДСЕДНИК
Добрица Стојковић,с.р.
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