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РЕГИПНАЛНИХ МЕЂУНАРПДНИХ САЈАМСКИХ МАНИФЕСТАЦИЈА У АП ВПЈВПДИНИ У 2018. ГПДИНИ  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

                         На пснпву 16, 24. и 43. Ппкрајинске скупщтинске пдлуке п ппкрајинскпј управи („Службени 
лист АПВ”, бр. 37/14, 54/14 ‒ др.пдлука, 37/16 и 29/17), ппкрајински секретар за привреду и туризам дпнпси   
 

ПРАВИЛНИК П ДПДЕЛИ БЕСППВРАТНИХ СРЕДСТАВА ЗА СУФИНАНСИРАОЕ ТРПШКПВА ПРГАНИЗАЦИЈЕ 
РЕГИПНАЛНИХ МЕЂУНАРПДНИХ САЈАМСКИХ МАНИФЕСТАЦИЈА У АП ВПЈВПДИНИ У 2018. ГПДИНИ 

 

Опщте пдредбе 

Члан 1. 
Правилник п дпдели бесппвратних средстава за суфинансираое трпщкпва прганизације 

регипналних међунарпдних сајамских манифестација у АП Впјвпдини у 2018. гпдини (у даљем тексту: 
Правилник) се уређују  циљеви, намена средстава, висина укупних средстава, изнпс средстава према 
намени, ппступак дпделе бесппвратних средстава, кап и други битни елементи пд знашаја за дпделу 
бесппвратних средстава. 

 
Циљеви  

Члан 2. 
Ппкрајински секретаријат за привреду и туризам (у даљем тексту: Секретаријат) дпдељује 

бесппвратна средства пбезбеђенa Ппкрајинскпм скупщтинскпм пдлукпм п бучету АП Впјвпдине за 2018. 
гпдину, Прпграм 1509 – Ппдстицаји развпју кпнкурентнпсти привреде, Прпграмска активнпст 1002 – 
Прпмпција извпза путем сајамских наступа, Екпнпмска класификација 481 – дптације невладиним 
прганизацијама из извпра финансираоа  01 00 – Прихпди из бучета, у циљу:   
   

- Ппдрщка развпју привреде и туризма у АП Впјвпдини крпз ппдстицаое наступа малих привредних 
субјеката сa теритприје Аутпнпмне ппкрајине Впјвпдине, на Регипналним међунарпдним сајамским 
манифестацијама (у даљем тексту: Сајам); 

-  Унапређеое кпнкурентнпсти привреде АП Впјвпдине на регипналнпм и дпмаћем тржищту; 
- Ппвећаое прпизвпдое у АП Впјвпдини; 
- Птвараое нпвих радних места; 
- Прпмпцијa туристишке ппнуде АП Впјвпдине на сајмпвима пд регипналнпг и међунарпднпг знашаја.  

 
Кпнкурс за дпделу средстава  

  Члан 3. 
      
 Средства су намеоена привредним кпмпрама и удружеоима сa седищтем на теритприји 
Аутпнпмне ппкрајине Впјвпдине за прганизацију међунарпдних регипналних сајмпва на пснпву Јавнпг 
кпнкурса п дпдели бесппвратних средстава за суфинансираое трпщкпва прганизације регипналних 
међунарпдних сајамских манифестација у АП впјвпдини у 2018. гпдини (у даљем тексту: Кпнкурс).  
 
     Пбавезни елементи Кпнкурса су: назив акта на пснпву кпг се расписује Кпнкурс, намена средстава, 
висина укупних средстава, изнпс средстава према намени, перипд реализације прпјекта, правп и услпви 
ушещћа на Кпнкурсу, нашин и рпк за ппднпщеое пријава на Кпнкурс, критеријуми и мерила за пцену 
пријава, пбавезна дпкументација кпја се ппднпси уз пријаву, кап и други ппдаци кпји су важни за 
спрпвпђеое Кпнкурса пднпснп утврђиваое квалификпванпсти ппднпсипца пријаве на Кпнкурс.  
 

Текст Кпнкурса се пбјављује у „Службенпм листу Аутпнпмне ппкрајине Впјвпдине” и на интернет 
страници Секретаријата www.spriv.vojvodina.gov.rs, на ппрталу е-Управа, кап и у једнпм пд дневних 
гласила, кпји се дистрибуирају на теритприји АП Впјвпдине.  
 
 

Намена средстава 

Члан 4. 
      Средства су намеоена привредним кпмпрама и удружеоима за прганизацију регипналних 
међунарпдних специјализпваних (за пдређену врсту прпизвпда)  сајмпва.   
. 
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    Прихватљиви трпшкпви за прганизпваое Сајма:  

а) Трпщкпви пбезбеђеоа лпгистике сајамске манифестације - материјални трпщкпви: трпщкпви 

закупа прпстпра, услуге изнајмљиваоа бине, щтандпва, стплпва, клупа, стплица, мпбилних тпалета; 

услуге пружаоа прпфесипналнпг пбезбеђеоа за време манифестације; изнајмљиваое пратеће ппреме 

технишке ппдрщке и аудип визуелне ппремe, кап и режијски трпщкпви за месец у кпјем се пдржава 

манифестација (струја, впда, интернет и сл.) Пбрашун материјалних трпщкпва прихвата се пп тржищнпј 

цени према брпју дана трајаоа сајма;   

б)  Трпщкпви куппвине пехара и медаља укпликп сајамска манифестација има такмишарски карактер; 

в) Трпщкпви инфпрмисаоа јавнпсти и видљивпсти сајамске манифестације: трпщкпви припрема 

прппаганднпг материјала за сајамску манифестацију (трпщкпви израде щтампанпг материјала кап щтп 

су  пбавещтеоа, сертификати, прпграми, ппстери и пстали рекламнп прппагандни материјали), 

трпщкпви медијскпг пглащаваоа (израда спптпва, реклама, пглащаваоа у медијима и слишнп).  

г)  Административни трпщкпви издаваоа кпмуналних дпзвпла за прганизпваое Сајма.  
 

Изнпс трпщкпва инфпрмисаоа јавнпсти и видљивпсти Сајма прихвата се највище дп 50% пд укупних 
(а+б+в+г) прихватљивих трпщкпва прганизпваоа Сајма. 
Изнпс трпщкпва куппвине пехара и медаља за Сајам прихвата се највище дп 10% пд укупних 
(а+б+в+г) прихватљивих трпщкпва прганизпваоа Сајма.  
 
Прихватљиви трпщкпви реализпвани приликпм прганизације Сајмпва су пни кпји су плаћени на 

текући рашун дпбављаша и пружапца услуга (безгптпвински нашин плаћаоа) и кпји су фактурисани 

на име Кприсника средстава, пднпснп исказани на рашунима издатим на име Кприсника средстава.  
 

Неприхватљиви трпшкпви су: 

- трпщкпви активнпсти на припреми  прпграма; 

- трпщкпви кпји се не пднпсе на перипд спрпвпђеоа прпјекта; 

- запстали дугпви, губици  и камате;  

- трпщкпви плаћаоа путем кпмпензације и цесије;  

- трпщкпви плаћаоа ппреза и царина, зарада, прганизпваое игара на срећу и сл; 

- трпщкпви  куппвине и набавке ппреме и сл; 

- куппвина  земљищта или пбјеката или неппкретнпг или ппкретнпг дпбра билп кпје врсте; 

- трпщкпви  партнера у прпјекту; 

- трпщкпви кпји нису предвиђени спецификацијпм трпщкпва кпја је саставни деп Пријаве;  

- губици настали приликпм кпнверзије валуте; 

- трпщкпви дневница; 

- трпщкпви смещтаја;  

-  трпщкпви репрезентације;   

- трпщкпви угпвпра ангажпваних лица на сајамскпј манифестацији; 

- трпщкпви израде и ажурираоа интернет страница;  

- сви пстали трпщкпви кпји нису наведени ппд прихватљивим трпщкпвима. 
 

 

Правп ушещћа на Кпнкурсу  

Члан 5. 
          

Правп ушещћа на Кпнкурсу имају  привредне кпмпре и удружеоа грађана са теритприје Аутпнпмне 

ппкрајине Впјвпдине,  кпји су уписани у  регистар Агенције за привредне регистре, кпји свпјим прпграмима 

афирмищу и ппдстишу циљеве Кпнкурса (у даљем тексту: Ппднпсилац пријаве). 

 

  



Услпви ушещћа на Кпнкурсу 

Члан 6. 
 
              Ппднпсилац пријаве ушествује на Кпнкурсу, ппд следећим услпвима: 

1. Да је уписан у  регистар  Агенције за привредне регистре пре 01.01.2018. гпдине; 
2. Да је измирип дпспеле пбавезе јавних прихпда; 
3. Да сајамска манифестација има утврђен датум, време и местп пдржаваоа; 
4. Да аплицира самп с једним прпјектпм; 
5. Да прганизатпр Сајма ппседује прпграм Сајамске манифестације.  
6. Да Ппднпсилац пријаве и дпбављаш, ппднпсилац рашуна за изврщене услуге нису  ппвезана лица.  

 
Ппред наведених услпва, кпнкурспм мпгу бити дефинисани и дпдатни услпви. 

 
Пптребна дпкументација 

Члан 7. 
            Пбавезна дпкументација кпја се ппднпси: 
          

1. У пптпунпсти испуоен пбразац пријаве на Кпнкурс (преузима се са сајта www.spriv.vojvodina.gov.rs); 
Бучет прпјекта је саставни  деп пријаве; 

2. Извпд п регистрацији (регистрпваним ппдацима) ппднпсипца пријаве из АПР-a, не старији пд 30 
дана пд датума пбјављиваоа Кпнкурса (пригинал или фптпкппија пверена кпд надлежнпг пргана 
за пверу); 

3. Увереоa: 
- Ппреске управе да је ппднпсилац пријаве измирип дпспеле ппрезе и дппринпсе, не старије пд 30 
дана пре пбјављиваоа Кпнкурса (пригинал или фптпкппија пверена кпд надлежнпг пргана за 
пверу) и   
- надлежне лпкалне Ппреске управе да је ппднпсилац пријаве измирип пбавезе пп пснпву извпрних 
лпкалних јавних прихпда, не старије пд 30 дана пре пбјављиваоа Кпнкурса (пригинал или 
фптпкппија пверена кпд надлежнпг пргана за пверу); 

4. Рашун или рашун-птпремница или угпвпр-птпремница, за сајмпве реализпване дп датума 
расписиваоа Кпнкурса (пригинал или пверена фптпкппија пд стране Ппднпсипца пријаве); 

5. Предрашун или предрашун-птпремница или предугпвпр-птпремница, за сајмпве кпји ће се 
реализпвати накпн датума расписиваоа Кпнкурса (пригинал или пверена фптпкппија пд стране 
Ппднпсипца пријаве); 

6. Прпграм сајамске манифестације (датум, време, местп, сатница дещаваоа) пптписан и пешатиран 
пд стране Ппднпсипца пријаве; 

7. Дпкументација са кпјпм се дпказује (предугпвпр, угпвпр, сппразум и сл.) да је прганизатпр 
пбезбедип пперативнп-технишке услпве за прганизпваое Сајма (прпстпр, пратећу ппрему технишку 
ппдрщку, аудип визуелну ппрему); 

8. Изјава ппд пунпм мпралнпм, материјалнпм и кривишнпм пдгпвпрнпщћу Ппднпсипца пријаве п 
брпју ппсетилаца на Сајму;  

9. Изјава ппд пунпм мпралнпм, материјалнпм и кривишнпм пдгпвпрнпщћу Ппднпсипца пријаве п 
прихватаоу услпва за дпделу средстава; 

10. Изјава ппд пунпм мпралнпм, материјалнпм и кривишнпм пдгпвпрнпщћу Ппднпсипца пријаве п 
ташнпсти ппдатака наведених у пријави на Кпнкурс. 

 
             Ппред пбавезне дпкументације, пптребна дпкументација за пдлушиваое је и следећа 
дпкументација: 
 

1. преппрука за пдржаваое регипналне међунарпдне сајамске манифестације дпбијена пд града, 
ппщтине или месне заједнице или Туристишке прганизације лпкалне сампуправе са теритприје 
седищта Ппднпсипца пријаве или Туристишке прганизације Впјвпдине ;  

2. дпказ п финансијскпј ппдрщци  супрганизатпра или дпнатпра - Пптврда п суфинансираоу;  
3. дпкументација кпјпм се дпказује вищегпдищои кпнтинуитет  и/или јубилеј пдржаваоа регипналне 

међунарпдне сајамске манифестације (изјава, исешци из нпвина и сл). 
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Ппред наведенe дпкументације, Кпнкурспм мпже бити дефинисана и дпдатна дпкументација кпја је 
пд знашаја за дпделу ппдстицајних средстава. 
  

              Документација достављена на Конкурс се не враћа.  

Ппступаое с пријавама 

Члан 8. 

Пристигле пријаве са прилпженпм дпкументацијпм, пбрађује Кпмисија за преглед пријава, 
пцеоиваое и израду предлпга за дпделу средстава (у даљем тексту: Кпмисија).  

 
          Ппкрајински секретар за привреду и туризам (у даљем тексту: Ппкрајински секретар) рещеоем 
пбразује Кпмисију.  
 
          Чланпви Кпмисије се именују из редпва заппслених у Секретаријату, а мпгу бити ангажпвани и 
струшоаци из пбласти за кпју је расписан Кпнкурс. 
           Чланпви Кпмисије не мпгу истпвременп бити Кприсници средстава пп Кпнкурсу кпји се спрпвпди и 
дужни су да пптпищу Изјаву п пдсуству сукпба интереса. 
 
           Верпдпстпјнпст ппдатака Кпмисија утврђује на пснпву ппднете дпкументације и изјаве кпју 
пптписује пдгпвпрнп лице  Ппднпсипца пријаве. 
 

Пп пптреби, на предлпг Кпмисије, ппкрајински секретар мпже налпжити да се изврщи дпдатна 
кпнтрпла усаглащенпсти ппдатака из кпнкурсне пријаве и дпстављене дпкументације са шиоенишним 
стаоем на лицу места кпд ушесника на Кпнкурсу, п шему ће се сашинити извещтај / записник.  

 Кпмисија ће пдбацити пријаве Ппднпсилаца: 

 неблагпвремене пријаве (пријаве кпје су ппднете накпн истека рпка предвиђенпг у Кпнкурсу); 
Благпвременпм се сматра пријава предата најкасније на дан истека рпка неппсреднп на писарници 
Секретаријата или кпја је најкасније истпг дана ппслата ппщтпм Секретаријату, а щтп се види из 
пешата или пптврде ппщте или другпг прпфесипналнпг дпстављаша; 

 недппущтене пријаве (пријаве ппднете пд стране непвлащћених лица и субјеката кпји нису 
предвиђени Кпнкурспм и пријаве кпје су супрптне пдредбама  Правилника и  Кпнкурса); 

 непптпуне и неразумљиве пријаве (пријаве уз кпје нису прилпжени сви пптребни дпкази, пријаве 
кпје су непптписане, с непппуоеним рубрикама, пппуоене графитнпм плпвкпм, пријаве ппслате 
факспм или електрпнскпм ппщтпм (e-mail), пријаве кпје нису ппднете на пдгпварајућем пбрасцу, 
без пдгпварајућих пбавезних пппуоених ппдатака у пријави, кпје садрже неразумљиве и нешитке 
ппдатке и слишнп), пријаве уз кпје није прилпжена пптребна, тражена дпкументација; 

 укпликп се утврди да су кпристили Средства Секретаријата, а у угпвпренпм рпку нису испунили 
раније угпвпрену пбавезу према Секретаријату или оегпвпм правнпм претхпднику (Ппкрајински 
секретаријат за привреду, заппщљаваое и равнпправнпст пплпва). 
 

 

Критеријуми за дпделу Средстава 

Члан 9. 
      Приликпм пдлушиваоа п пдпбраваоу Средстава, у пбзир ће се узимати следећи критеријуми:   

 
  ОПШТИ КРИТЕРИЈУМИ БОД 

1. Брпј излагаша на претхпднп пдржанпј манифестацији:  

- прекп 50 излагаша  5 

- прекп 100 излагаша  10 

2. Брпј излагаша кпји су пп први пут наступили на претхпднп пдржанпј 
манифестацији: 

 

- прекп 5 излагаша  5 

- прекп 10 излагаша  10 

3. Брпј излагаша у 2018. гпдини:  

- прекп 50 излагаша  5 



- прекп 100 излагаша  10 

  

4. Брпј излагаша у 2018. гпдини кпји пп први пут наступају на сајму:  

- прекп 5 излагаша  5 

- прекп 10 излагаша  10 

5. Ошекивани резултати у 2018. гпдини,  укупна вреднпст склппљених угпвпра на 
сајму (у динарима, РСД): 

 

- прекп 1 милипн динара 10 

- прекп 3 милипна динара 20 

  

6. Бучет сајамске манифестације у 2018. гпдини (у динарима, РСД):  

- прекп 1 милипн динара 5 

- прекп 3 милипна динара 10 

7. Одржаваое Сајма финансијски ппдржавају  супрганизатпри или дпнатпри (у 
динарима, РСД): 

 

- прекп 300.000 динара 5 

- прекп 800.000 динара 10 

8. Ушещће жена у власнищтву излагаша  

50 – 66% у власнищтву жене(а) 5 

67 – 100% у власнищтву жене(а) 10 

9. Квалитет прпграма сајамске манифестације 0-30 

Укупнп бпдпва (пд 0 дп 120)  
 

Ппступак дпделе Средстава и пдлушиваое 

Члан 10. 

                Пп истеку рпка за ппднпщеое пријава на Кпнкурс, Кпмисија  прегледа све приспеле пријаве и 
ппднету дпкументацију  ради прпвере испуоенпсти услпва. 
  Кпмисија пцеоује пријаве на пснпву критеријума из шлана 9. пвпг правилника и сашиоава листу 
вреднпваоа и рангираоа пријављених прпјеката.   
  Рпк за утврђиваое листе из става 2. пвпг шлана, не мпже бити дужи пд 60 дана пд дана истека рпка 
за ппднпщеое пријава.  
  Листа из става 2. пвпг шлана пбјављује се на званишнпј интернет страници Секретаријата и на ппрталу 
е-Управа.  
  Ушесници кпнкурса имају правп увида у ппднете пријаве и прилпжену дпкументацију у рпку пд три 
радна дана пд дана пбјављиваоа листе из става 2. пвпг шлана.  

На листу из става 2. пвпг шлана ушесници кпнкурса имају правп пригпвпра у рпку пд псам дана пд 
дана оенпг пбјављиваоа.  

Пдлуку п пригпвпру, кпја мпра бити пбразлпжена, Секретаријат дпнпси у рпку пд 15 дана пд дана 
оегпвпг пријема.  

Пдлуку п дпдели средстава Секретаријат дпнпси у рпку пд 30 дана пд дана истека рпка за 
ппднпщеое пригпвпра.  

Пдлука из става 8. пвпг шлана пбјављује се на званишнпј интернет страници Секретаријата и на 
ппрталу е-Управа.   

Пдлука из става 8. пвпг шлана је кпнашна и прптив ое се не мпже улпжити правни лек. 
 

Изнпс пдпбрених средстава мпже бити маои пд изнпса тражених средстава. 
 
У слушају када је изнпс пдпбрених средстава маои пд изнпса тражених средстава Ппднпсилац 

пријаве кпме су пдпбрена средства не мпже изврщити ревизију бучета прпјекта.  
 

                Кприсник средстава је дужан да у рпку пд најдуже седам дана накпн дпнпщеоа Пдлуке дпстави: 

 Извпд п регистрацији (регистрпваним ппдацима) ппднпсипца пријаве  из АПР-а (пригинал или 
фптпкппија пверена кпд надлежнпг пргана за пверу) у слушају да је регистрпвана прпмена накпн 
датума издаваоа Извпда п регистрацији (регистрпваним ппдацима) ппднпсипца пријаве  из АПР-а 
дпстављенпг у кпнкурснпј дпкументацији. 

 пптписану и пверену Изјаву п даваоу сагласнпсти на пдпбрени изнпс средстава; 



 пптписану и пверену Изјаву п неппстајаоу сукпба интереса; 

 пптписану и пверену Изјаву п ппседпваоу интернпг акта п антикпрупцијскпј пплитици. 

 Фптпкппија ПП пбрасца; 

 Фптпкппија лишне карте пдгпвпрне пспбе ппднпсипца пријаве; 

 Фптпкппија картпна деппнпваних пптписа из Управе за трезпр, укпликп ппстпји птвпрен наменски 
динарски  рашун и ЈБКЈС (јединствени брпј кприсника јавних средстава); 
 

 
Угпвпр п дпдели и кприщћеоу Средстава 

Члан 11. 
На пснпву Пдлуке, са Кприсникпм средстава закљушиће се угпвпр кпјим се регулищу међуспбна 

права и пбавезе.   
 
 Кприсник средстава је дужан да, укпликп не ппседује наменски рашун,  пре закљушеоа угпвпра п 

кприщћеоу Средстава птвпри ппсебан наменски динарски рашун кпд Управе за трезпр и  дпстави дпказ п 
птвпренпм ппсебнпм наменскпм динарскпм  рашуну (кппија картпна деппнпваних пптписа са припадајућим 
ЈБКЈС). 

Исплата средстава се врши пп принципу рефундације. 
 

 
Обавезе Кприсника средстава 

Члан 12. 
          Накпн дпнпщеоа Пдлуке, а пре закљушеоа Угпвпра и исплате средстава, пбавеза Кприсника 

средстава је:  
 

1. да дпстави Секретаријату извещтај п реализпванпм прпјекту у рпку пд најдуже: 

 15 дана пд дана заврщетка сајамске манифестације (за манифестације кпје ће се пдржавати 
ппсле дпнпщеоа Пдлуке); 

 30 дана пд дана дпнпщеоа Пдлуке (за сајамске манифестације кпје се буду пдржале дп 
дпнпщеоа Пдлуке).    

 
Извещтај п наменски утрпщеним Средствима треба да садржи: 

 
 наративни деп (пснпвни ппдаци п прпјекту, ангажпвани тим, ппис и хрпнплпщки приказ 

активнпсти на реализацији прпјекта, ппщти утисак п реализацији прпјекта, пправданпст и 
слишнп) уз фптп-дпкументацију са пдржане сајамске манифестације; 

 табеларни деп  ‒ Приказ  бучета (изнпс Средстава кпји је пдпбрен пд стране Секретаријата и 
изнпс утрпщених Средстава);  

 фптп-дпкументацију са пдржане Сајамске манифестације; 

 пригинале или пверене фптпкппије финансијске дпкументације кпје  прате табеларни преглед: 
рашун или рашун-птпремница или угпвпр-птпремница, уз кппију пдгпварајућег извпда из банке 
кпјим се дпказује уплата. 

 
2. пмпгући Секретаријату мпнитпринг над спрпвпђеоем прпјекта. 

 
Кприсник Средстава пп Кпнкурсу је дужан да: 

 пмпгући бучетскпј инспекцији несметану кпнтрплу наменскпг и закпнитпг кприщћеоа Средстава, 
кпја ппдлежу кпнтрпли примене закпна у пбласти материјалнп-финансијскпг ппслпваоа и 
наменскпг и закпнитпг кприщћеоа Средстава, кпју пбавља бучетска инспекција Аутпнпмне 
ппкрајине Впјвпдине; 

 у свим јавним публикацијама и на свпјпј web страници приликпм пбјављиваоа п активнпстима, 
мерама и прпграмима кпји се финансирају пп Кпнкурсу, наведу да је у оегпвпм финансираоу 
ушествпвала Аутпнпмна ппкрајина  Впјвпдина - Ппкрајински секретаријат за привреду и туризам. 
 

    
 
 
 
 
 
 
 



Праћеое изврщаваоа Угпвпра  

Члан 13. 
         Административну кпнтрплу Извещтаја спрпвпди Секретаријат, кпнтрплпм изврщеоа угпвпрних 
пбавеза и Извещтаја с прилпженим дпкументима. 
 
        Ппкрајински секретар мпже рещеоем да пбразује ппсебну кпмисију састављену из редпва 
заппслених у Секретаријату и из редпва струшоака, ради неппсредне кпнтрпле реализације угпвпра. 
 

 

Рашунаое рпкпва 
 

Члан 14.  
               Рпк пдрeђeн у данима ппшиоe тeћи првпг дана пд дана када је пбјављен, дпнет или пптписан 
пдређени акт (Правилник, Кпнкурс, Пдлука или Угпвпр), а заврщава сe истeкпм ппслeдоeг дана рпка 
пдређен Правилникпм, Кпнкурспм, Пдлукпм или Угпвпрпм. 
              Рпк пдрeђeн у нeдeљама, мeсeцима или гпдинама заврщава сe пнпг дана кпји сe пп имeну и брпју 

ппклапа са данпм настанка дпгађаја пд кпга рпк ппшиоe да тeшe, а акп таквпг дана нeма у ппслeдоeм 

мeсeцу, крај рпка пада на ппслeдои дан тпг мeсeца. 

            Истек рпка се мпже пзнашити и календарским данпм. 

            Акп ппслeдои дан рпка пада у дан када јe закпнпм пдрeђeнп да сe нe ради или у субпту и недељу, 

кап ппслeдои дан рпка рашуна сe слeдeћи радни дан. 

 

Заврщна пдредба 

 Члан 15. 

Данпм ступаоа на снагу пвпг Правилника престаје да важи Правилник п дпдели бесппвратних 

средстава за суфинансираое трпщкпва прганизације регипналних међунарпдних сајамских манифестација 

у АП Впјвпдини у 2018. гпдини („Службени лист АПВ”, бр. 28/2018 ). 

Члан 16. 
Правилник ступа на снагу псмпг дана пд дана пбјављиваоа у „Службенпм листу Аутпнпмне ппкрајине 
Впјвпдине“. 

 

 

ПОТПРЕДСЕДНИК ПОКРАЈИНСКЕ ВЛАДЕ 

                  И ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР 

                                                       Иван Ђпкпвић 

 


