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На основу члана 50. Закона о буџетском систему ("Службени гласник Републике Србије", 
број: 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13-испр., 108/13, 142/14 и 68/15-др.закон) и 
члана 12. Покрајинске скупштинске одлуке о буџету Аутономне покрајине Војводине за 2015. 
годину («Службени лист АП Војводине», број: 53/2014, 54/2014-исправка, 29/2015-ребаланс и 
42/2015-ребаланс), Покрајински секретар за урбанизам, градитељство и заштиту животне 
средине доноси: 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
Даје се сагласност на Финансијски план Покрајинског секретаријата за урбанизам, градитељство 
и заштиту животне средине за 2015. годину. 
 

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ 
 

На основу члана 12. Покрајинске скупштинске одлуке о буџету Аутономне покрајине 
Војводине за 2015. годину («Службени лист АП Војводине», број: 53/2014, 54/2014-исправка, 
29/2015-ребаланс и 42/2015-ребаланс),  директни корисници буџетских средстава у обавези су 
да донесу финансијски план за 2015. годину, усклађен са апропријацијама одобреним овом 
одлуком и да изврше расподелу средстава индиректним корисницима у оквиру одобрених 
апропријација у року прописаном Законом о буџетском систему а који доноси старешина који 
руководи директним буџетским корисником 

Чланом 16. став 1. Покрајинске скупштинске одлуке о покрајинској управи ("Службени 
лист АПВ", бр. 37/2014 и 54/2014-др.одлуке), прописано је да покрајински органи управе доносе 
правилнике, наредбе, упутства, решења и друге акте, у складу са законом, Статутом, 
покрајинском скупштинском одлуком и оптим актом Покрајинске владе. 

Чланом 16. став 5. Покрајинске скупштинске одлуке о покрајинској управи ("Службени 
лист АПВ", бр. 37/2014 и 54/2014-др.одлуке), прописано је да се решењем одлучује о давању 
сагласности о појединачним стварима, у складу са прописима. 

Чланом 24. став 2. Покрајинске скупштинске одлуке о покрајинској управи ("Службени 
лист АПВ", бр. 37/2014 и 54/2014-др.одлуке), прописано је да Покрајински секретар представља 
секретаријат, организује и обезбеђује обављање послова на ефикасан начин, доноси акта за која 
је овлашћен, образује комисије и радне групе ради обављања сложенијих послова из делокруга 
секретаријата и одлучује о правима, дужностима и одговорносима заполсених. 

Како на достављени Финансијски план Покрајинског секретаријата за урбанизам, 
градитељство и заштиту животне средине за 2015. годину,  Покрајински секретар  за за 
урбанизам, градитељство и заштиту животне средине није имао примедби, одлучено је као у 
диспозитиву. 
                                                                                                                                ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР 
 
 
                                                                                                                                    др Слободан Пузовић 
Доставити 
- Покрајинском секретаријату за финансије,                                                
- Архиви 
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