
ПОКРАЈИНСКА УРЕДБА 

О ДАВАЊУ ФОНДУ ЗА РАЗВОЈ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ОВЛАШЋЕЊА 
ДИРЕКТНОГ ЗАДУЖЕЊА ЗА НАПЛАТУ СА РАЧУНА ИЗВРШЕЊА БУЏЕТА 
АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ, КАО СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА 

ОТПЛАТЕ ДУГА ЗА ПРОЈЕКТЕ У ФУНКЦИЈИ ПОДСТИЦАЊА ГРАЂЕВИНСКЕ 
ИНДУСТРИЈЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ 

("Сл. лист АП Војводине", бр. 20/2010 и 1/2012) 

Члан 1 

Овом Покрајинском уредбом, Влада Аутономне Покрајине Војводине као инструмент 
обезбеђења кредита, даје Фонду за развој Републике Србије овлашћење директног 
задужења за наплату са рачуна извршења буџета Аутономне Покрајине Војводине. 

Члан 2 

Овлашћује се Фонд за развој Републике Србије (МБР 07904959, ПИБ 100121213) да, у 
случају неблаговременог преноса средстава за отплату кредита, поднесе Министарству 
финансија, Управи за трезор, налог директног задужења на терет рачуна извршења 
буџета Аутономне Покрајине Војводине, број: 840-30640-67, у складу са условима из 
Покрајинске уредбе о задужењу (прихватању обавезе отплате дуга) за пројекте у функцији 
подстицања грађевинске индустрије Републике Србије, донете од стране Владе 
Аутономне Покрајине Војводине. 

Благовремени пренос финансијских средстава подразумева уплату ануитета на рачун 
Фонда за развој Републике Србије, у складу са утврђеним валутама доспећа. 

Члан 3 

Овлашћења директног задужења ће се давати за сваку кредитну партију према 
ануитетном плану те кредитне партије, прибављеном од Фонда за развој Републике 
Србије, одмах по пријему истог, а најкасније следећег радног дана. 

Овлашћења директног задужења се дају као вишекратна и могу се применити уколико 
уплата није извршена на дан валуте доспећа. 

Члан 4 

Највећи укупан износ обавезе по овлашћењима, мора бити усклађен са износом и 
условима дефинисаним Покрајинском уредбом о задужењу Аутономне Покрајине 
Војводине (прихватању обавезе отплате дуга) за пројекте у функцији подстицања 
грађевинске индустрије Републике Србије. 

Члан 5 

Обавезује се Покрајински секретаријат за финансије, да са Фондом за развој Републике 
Србије, усагласи текст овлашћења директног задужења за наплату са рачуна извршења 



буџета Аутономне Покрајине Војводине, у складу са критеријумима утврђеним 
Покрајинском скупштинском одлуком о буџету Аутономне Покрајине Војводине за 2010. 
годину и Покрајинском уредбом о задужењу Аутономне Покрајине Војводине (прихватању 
обавезе отплате дуга) за пројекте у функцији подстицања грађевинске индустрије 
Републике Србије. 

Члан 6 

Овлашћује се покрајински секретар за финансије или лице које он писмено овласти, да 
потписује овлашћења директног задужења, сачињена у складу са чланом 5. ове Уредбе. 

Члан 7 

Обавезује се Фонд за капитална улагања Аутономне Покрајине Војводине, да 
благовремено, по отварању кредитних партија, достави Покрајинском секретаријату за 
финансије ануитетни план за отплату истих. 

Ануитетни план оверава Фонд за капитална улагања Аутономне Покрајине Војводине. 

Члан 8 

Обавезује се Покрајински секретаријат за финансије, да по усвајању акта о буџету 
Аутономне Покрајине Војводине, извод из истог достави Фонду за развој Републике 
Србије, са инструкцијом за попуњавање позива на број задужења на налогу директног 
задужења, који би се користио у случају активирања овлашћења. 

Члан 9 

Обавезује се Покрајински секретаријат за финансије да прати динамику отплате кредита и 
о истом подноси извештај Влади Аутономне Покрајине Војводине. 

Члан 10 

Уредба ступа на снагу наредног дана од дана доношења, а објавиће се у "Службеном 
листу Аутономне Покрајине Војводине". 

Самостални члан Покрајинске уредбе о изменама  
Покрајинске уредбе о давању фонду за развој Републике Србије овлашћења 
директног задужења за наплату са рачуна извршења буџета Аутономне 

Покрајине Војводине као средства обезбеђења отплате дуга за пројекте у 
функцији подстицања грађевинске индустрије Републике Србије  

("Сл. лист АП Војводине", бр. 1/2012) 

Члан 3  

Ова Покрајинска уредба ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у 
"Службеном листу Аутономне Покрајине Војводине".  
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