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Раздео 10 ‒ Покрајински секретаријат за финансије, Програм 2402 
Интервенцијска средства, Програмска активност 1001 Текућа 
буџетска резерва, функционална класификација 160 – Опште јавне 
услуге некласификоване на другом месту, извор финансирања 13 
00 Нераспоређен вишак прихода из ранијих година, економска 
класификација 499 Средства резерве, 4991 Средства резерве, 
одобрава се Разделу 13 Покрајинском секретаријату за високо 
образовање и научноистраживачку делатност, Програм 2005 
Високо образовање, Програмска активност 1002 Подршка раду 
високообразовних установа, функционална класификација 940 
Високо образовање, извор финансирања 13 00 Нераспоређен 
вишак прихода из ранијих година, економскa класификацијa 
463 Трансфери осталим нивоима власти, 4631 Текући трансфери 
осталим нивоима власти, износ од 15.000.000,00 динара (словима: 
петнаест милиона динара и 00/100), због недовољно планираних 
средстава на апропријацији за реализацију намене из тачке 2. 
овог решења. 

Годишњи план и периодично право потрошње – квота – за 
апропријације из става 1. ове тачке увећава се за 15.000.000,00 
динара.  

2. Одобрено повећање апропријације за Покрајински 
секретаријат за високо образовање и научноистраживачку 
делатност, по основу употребе средстава текуће буџетске 
резерве, у износу и распореду према буџетским класификацијама 
из тачке 1. овог решења, намењено је Пољопривредном факултету 
Универзитета у Новом Саду, за финансирање замене прозора, 
врата, портала и светларника на згради факултета.

3. О реализацији овог решења, у оквиру својих надлежности, 
стараће се Покрајински секретаријат за високо образовање и 
научноистраживачку делатност и Покрајински секретаријат за 
финансије.

4. Ради реализације овог решења, Покрајински секретаријат за 
високо образовање и научноистраживачку делатност преузеће 
обавезу на основу писаног уговора, или другог правног акта, 
уколико другачије није законом прописано.

5. Ово решење објавиће се у „Службеном листу АП Војводине”. 

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

127 Број: 401-94/2018-105
Нови Сад, 24. октобар 2018. године

Председник
Покрајинске владе

Игор Мировић,с.р.

1075.

На основу члана 69. ст. 2. и 4. Закона о буџетском систему 
(„Службени гласник РС”, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 
62/13, 63/13 ‒ испр., 108/13, 142/14, 68/15 ‒ др. закон, 103/15, 
99/16 и 113/17), члана 9. ст. 4. и 5. Покрајинске скупштинске 
одлуке о буџету Аутономне покрајине Војводине за 2018. годину 
(„Службени лист АПВ”, бр. 57/17, 17/18 и 29/18), као и члана 36. 
став 6. Покрајинске скупштинске одлуке о Покрајинској влади 
(„Службени лист АПВ”, брoj 37/14), Покрајинска влада, на 
седници одржаној 24. октобра 2018. године,     д о  н  о  с  и 

Р Е Ш Е Њ Е
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ

1. Из средстава утврђених Покрајинском скупштинском 
одлуком о буџету Аутономне покрајине Војводине за 2018. 
годину и Финансијским планом Покрајинског секретаријата за 
финансије, Раздео 10 ‒ Покрајински секретаријат за финансије, 
Програм 2402 Интервенцијска средства, Програмска активност 
1001 Текућа буџетска резерва, функционална класификација 
160 – Опште јавне услуге некласификоване на другом месту, 
извор финансирања 13 00 Нераспоређени вишак прихода из 

ранијих година, економска класификација 499 Средства резерве, 
4991 Средства резерве, одобрава се Разделу 07 Покрајинском 
секретаријату за културу, јавно информисање и односе с верским 
заједницама, Програм 1204 Систем јавног информисања, 
Програмска активност 1001 Остваривање и унапређивање јавног 
информисања у области јавног информисања, функционална 
класификација 830 Услуге емитовања и штампања, извор 
финансирања 13 00 Нераспоређени вишак прихода из ранијих 
година, економскa класификацијa 454 Субвенције приватним 
предузећима, 4541 Текуће субвенције приватним предузећима, 
износ од 1.200.000,00 динара (словима: један милион две стотине 
хиљада динара и 00/100), због недовољно планираних средстава 
за реализацију намене из тачке 2. овог решења.

Годишњи план и периодично право потрошње – квота – за 
апропријације из става 1. ове тачке увећава се за 1.200.000,00 
динара.  

2. Одобрено повећање апропријације за Покрајински 
секретаријат за културу, јавно информисање и односе с верским 
заједницама, по основу употребе средстава текуће буџетске 
резерве, у износу и распореду према буџетским класификацијама 
из тачке 1. овог решења, усмериће се Дневник Војводина Прес 
д.о.о., предузећу за издавање и штампање новина, Нови Сад, а 
намењено је за суфинансирање пројекта „Присаједињење” – за 
припрему и издавање специјалног додатка у целокупном тиражу 
листа „Дневник”.

3. О реализацији овог решења, у оквиру својих надлежности, 
стараће се Покрајински секретаријат за културу, јавно 
информисање и односе с верским заједницама и Покрајински 
секретаријат за финансије.

4. Ради реализације овог решења, Покрајински секретаријат 
за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама 
преузеће обавезу на основу писаног уговора, или другог правног 
акта, уколико другачије није законом прописано.

5. Ово решење објавиће се у „Службеном листу АП Војводине”. 

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

127 Број: 401-94/2018-106
Нови Сад, 24. октобар 2018. године

Председник
Покрајинске владе

Игор Мировић,с.р.

1076.

На основу члана 69. ст. 2. и 4. Закона о буџетском систему 
(„Службени гласник РС”, број: 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 
62/13, 63/13 ‒ испр., 108/13, 142/14, 68/15 ‒ др. закон, 103/15, 99/16 
и 113/17), члана 9. ст. 4. и 5. Покрајинске скупштинске одлуке 
о буџету Аутономне покрајине Војводине за 2018. годину 
(„Службени лист АПВ”, број: 57/17, 17/18 и 29/18), као и члана 
36. став 6. Покрајинске скупштинске одлуке о Покрајинској 
влади („Службени лист АПВ”, брoj: 37/14), Покрајинска влада, на 
седници одржаној 24. октобра 2018. године,     д о  н  о  с  и 

Р Е Ш Е Њ Е
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ

1. Из средстава утврђених Покрајинском скупштинском 
одлуком о буџету Аутономне покрајине Војводине за 2018. 
годину и Финансијским планом Покрајинског секретаријата за 
финансије, Раздео 10 ‒ Покрајински секретаријат за финансије, 
Програм 2402 Интервенцијска средства, Програмска активност 
1001 Текућа буџетска резерва, функционална класификација 160 
– Опште јавне услуге некласификоване на другом месту, извор 
финансирања 01 00 Приходи из буџета, економска класификација 
499 Средства резерве, 4991 Средства резерве, одобрава се Разделу 
07 Покрајинском секретаријату за културу, јавно информисање и 


