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На пснпву шлана 50. Закпна п бучетскпм систему ("Службени гласник Републике Србије", 
брпј: 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13-испр., 108/13, 142/14, 68/2015-др. закпн и 
103/2015), шлана 32.  Ппкрајинске скупщтинске пдлуке п бучету Аутпнпмне ппкрајине Впјвпдине 
за 2016. гпдину («Службени лист АП Впјвпдине», брпј: 54/2015), шл. 16., 24. и 39. Ппкрајинске 
скупщтинске пдлуке п ппкрајинскпј управи ("Службени лист АПВ", бр. 37/2014 и 54/2014-
др.пдлуке), Ппкрајински секретар за урбанизам, градитељствп и защтиту живптне средине 
дпнпси: 

 
Р Е Ш Е О Е 

 
Даје се сагласност на Финансијски план Ппкрајинскпг секретаријата за урбанизам, градитељствп 
и защтиту живптне средине за 2016. гпдину. 
 

ПБРАЗЛПЖЕОЕ 
 

На пснпву шлана 32.  Ппкрајинске скупщтинске пдлуке п бучету Аутпнпмне ппкрајине 
Впјвпдине за 2016. гпдину («Службени лист АП Впјвпдине», брпј: 54/2015), директни кприсници 
бучетских средстава у пбавези су да дпнесу финансијски план за 2016. гпдину, усклађен са 
апрппријацијама пдпбреним пвпм пдлукпм и да изврще расппделу средстава индиректним 
кприсницима у пквиру пдпбрених апрппријација у рпку прпписанпм Закпнпм п бучетскпм 
систему а кпји дпнпси старещина кпји рукпвпди директним бучетским кприсникпм 

Чланпм 16. став 1. Ппкрајинске скупщтинске пдлуке п ппкрајинскпј управи ("Службени 
лист АПВ", бр. 37/2014 и 54/2014-др.пдлуке), прпписанп је да ппкрајински пргани управе дпнпсе 
правилнике, наредбе, упутства, рещеоа и друге акте, у складу са закпнпм, Статутпм, 
ппкрајинскпм скупщтинскпм пдлукпм и пптим актпм Ппкрајинске владе. 

Чланпм 16. став 5. Ппкрајинске скупщтинске пдлуке п ппкрајинскпј управи ("Службени 
лист АПВ", бр. 37/2014 и 54/2014-др.пдлуке), прпписанп је да се рещеоем пдлушује п даваоу 
сагласнпсти п ппјединашним стварима, у складу са прпписима. 

Чланпм 24. став 2. Ппкрајинске скупщтинске пдлуке п ппкрајинскпј управи ("Службени 
лист АПВ", бр. 37/2014 и 54/2014-др.пдлуке), прпписанп је да Ппкрајински секретар представља 
секретаријат, прганизује и пбезбеђује пбављаое ппслпва на ефикасан нашин, дпнпси акта за кпја 
је пвлащћен, пбразује кпмисије и радне групе ради пбављаоа слпженијих ппслпва из делпкруга 
секретаријата и пдлушује п правима, дужнпстима и пдгпвпрнпсима заппслених. 

Какп на дпстављени Финансијски план Ппкрајинскпг секретаријата за урбанизам, 
градитељствп и защтиту живптне средине за 2016. гпдину,  Ппкрајински секретар  за за 
урбанизам, градитељствп и защтиту живптне средине није имап примедби, пдлушенп је кап у 
дисппзитиву. 
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