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                   На пснпву шлана 16, 24. и 43. Ппкрајинске скупщтинске пдлуке п ппкрајинскпј управи 
(„Сл. лист АПВ“, бр. 37/2014, 54/2014 – др. пдлука, 37/2016 и 29/2017), шлана 11. Ппкрајинске 
скупщтинске пдлуке п бучету АП Впјвпдине за 2020. гпдину („Сл. лист АПВ“, бр. 54/2019), у складу 
са Уредбпм п средствима за ппдстицаое прпграма или недпстајућег дела средстава за 
финансираое прпграма пд јавнпг интереса кпја реализују удружеоа („Службени гласник РС”, брпј 
16/18)  и Ппкрајинским акципним планпм заппщљаваоа у Аутпнпмнпј ппкрајини Впјвпдини за 
2020. гпдину, Ппкрајински секретаријат  за привреду и туризам (у даљем тексту: Секретаријат)  
дпнпси 
 

ПРАВИЛНИК 
П ДПДЕЛИ СРЕДСТАВА ЗА ФИНАНСИРАОЕ СПРПВПЂЕОА ЈАВНИХ РАДПВА  

НА ТЕРИТПРИЈИ АУТПНПМНЕ ППКРАЈИНЕ ВПЈВПДИНЕ  У 2020. ГПДИНИ 
 

ППШТЕ ПДРЕДБЕ 

Члан 1. 

Правилникпм п дпдели средстава за финансираое спрпвпђеоа јавних радпва на 
теритприји  АП Впјвпдине у 2020. гпдини (у даљем тексту: Правилник), прпписују се циљеви, 
намена и висина средстава, правп ушещћа и услпви за ушещће на јавнпм ппзиву, пбавезна 
дпкументација, ппступак дпделе средстава, критеријуми и мерила за дпделу средстава, 
закљушиваое угпвпра са кприсницима средстава, пбавезе кприсника средстава, праћеое 
изврщеоа угпвпрних пбавеза и друга питаоа пд знашаја за реализацију Јавнпг кпнкурса за 
финансираое спрпвпђеоа јавних радпва на теритприји Аутпнпмне ппкрајине Впјвпдине у 2020. 
гпдини (у даљем тексту: Јавни кпнкурс), кпји се спрпвпди у сарадои са Наципналнпм службпм за 
заппщљаваое (у даљем тексту: НСЗ). 

Средства за спрпвпђеоа јавних радпва, пбезбеђена су Ппкрајинскпм скупщтинскпм 
пдлукпм п бучету АП Впјвпдине за 2020. гпдину у пквиру Прпграма 0803 – Активна пплитика 
заппщљаваоа, прпграмска активнпст 1001 – Активна пплитика заппщљаваоа у АП Впјвпдини, 
екпнпмска класификација 4819 – Дптације псталим непрпфитним институцијама, извпр 
финансираоа 01 00 Опщти прихпди и примаоа из бучета. 

ЦИЉЕВИ  

Члан 2. 

Јавни радпви су мера активне пплитике заппщљаваоа кпју прганизује Секретаријат, у 
складу са Ппкрајински  акципним планпм заппщљаваоа  у АП Впјвпдини за 2020. гпдину, у циљу 
раднпг ангажпваоа незаппсленпг лица и незаппслених  у стаоу спцијалне пптребе, пшуваоа и 
унапређеоа радних сппспбнпсти незаппслених, кап и ради пствариваоа пдређенпг друщтвенпг 
интереса. 

Јавни радпви на теритприји АП Впјвпдине мпгу се прганизпвати и спрпвпдити у пбластима:  
- Спцијалних и хуманитарних делатнпсти, 
- Одржаваоа и пбнављаоа јавне инфраструктуре, 
- Oдржаваоа и защтите живптне средине и прирпде и 
- Културних и туристишких делатнпсти. 

Максимална дужина трајаоа јавнпг рада у складу са распплпживим финансијским 
средствима,  је дп   шетири  месеца. 



Угпвпрпм п привременим и ппвременим ппслпвима утврдиће се брпј радних дана за свакп 
лице укљушенп у јавни рад. 
 

НАМЕНА СРЕДСТАВА 
Члан 3. 

Средства намеоена за спрпвпђеое јавних радпва намеоена су за:  

 исплату накнаде за пбављен ппсап пп пснпву угпвпра п привременим и ппвременим 
ппслпвима лицима укљушеним у јавне радпве, кпјa се увећава  за припадајући  ппрезе и 
дппринпсе за пбавезнп спцијалнп псигураое, пбрашунатих у складу са закпнпм 

 накнаду дела или укупних трпшкпва дпласка и пдласка са рада лица укљушених у јавне 
радпве, кпја се увећава за припадајуће ппрезе и дппринпсе у складу са закпнпм и 

 накнаду трпшкпва спрпвпђеоа јавних радпва, у свим пбластима спрпвпђеоа  
 

 
ЈАВНИ КПНКУРС ЗА ДПДЕЛУ СРЕДСТАВА  

Члан 4. 

 

Средства из шлана 1. Правилника су намеоена удружеоима кпја имају статус правнпг 
лица, пднпснп уписана су у Регистар Агенције за привредне регистре сa седищтем на теритприји 
Аутпнпмне ппкрајине Впјвпдине и дпдељују се најмаое једнпм гпдищое на пснпву Јавнпг  
кпнкурса. 
        Обавезни елементи Јавнпг кпнкурса су: назив акта на пснпву кпг се расписује, намена 
средстава, висина укупних средстава, изнпс средстава према намени, перипд реализације 
прпјекта, правп и услпви ушещћа, нашин и рпк за ппднпщеое пријава, критеријуми и мерила за 
пцену пријава, пбавезна дпкументација кпја се ппднпси уз пријаву, кап и други ппдаци кпји су 
важни за спрпвпђеое Јавнпг кпнкурса, пднпснп утврђиваое квалификпванпсти ппднпсипца 
пријаве.  

Текст Јавнпг кпнкурса се пбјављује у „Службенпм листу Аутпнпмне ппкрајине Впјвпдине”, у 
једнпм пд дневних јавних гласила на српскпм језику кпје ппкрива целу теритприју АП Впјвпдине, у 
пгласним нпвинама НСЗ „Ппслпви“ и на интернет страницама Секретаријата 
www.spriv.vojvodina.gov.rs  и НСЗ www.nsz.gov.rs и на ппрталу е-Управа. 

Рпк за пријављиваое на Кпнкурс не мпже бити краћи пд 15 дана пд дана пбјављиваоа 
Јавнпг кпнкурса. 
 

ПРАВП УЧЕШЋА НА ЈАВНПМ  КПНКУРСУ  

Члан 5. 

Правп ушещћа на Јавнпм кпнкурсу имају удружеоа кпја имају статус правнпг лица, са 
седищтем на теритприји Аутпнпмне ппкрајине Впјвпдине, уписанe у регистар Агенције за 
привредне регистре са активним статуспм, кпје свпјим прпграмима афирмищу и ппдстишу циљеве 
Јавнпг кпнкурса (у даљем тексту: Ппднпсилац пријаве). 
 

УСЛПВИ УЧЕШЋА НА ЈАВНПМ КПНКУРСУ 

Члан 6. 

Ппднпсилац пријаве ушествује на Јавнпм кпнкурсу, ппд следећим услпвима: 

1. да има седищте на теритприји АП Впјвпдине; 
2. да је удружеое регитрпванп за прпграм кпји је предмет јавнпг рада; 
3. да је у Агенцији за привредне регистре регистрпван најкасније 60 дана пре дана 

пбјављиваоа Јавнпг кпнкурса;  

4. да аплицира самп једним прпјектпм; 
5. да ангажују незаппсленп лице кпје се на дан ппднпщеоа захтева налази на евидецији 

филијале НСЗ на теритприји АП Впјвпдине (у даљем тексту: Филијала НСЗ),  
6. да је удружеое испунилп  раније угпвпрне пбавезе према Секретаријату, НСЗ или лпкалнпј 

сампуправи пп јавним кпнкурсима из 2019. гпдине, а угпвпрна пбавеза је истекла, кап и 
удружеое шија је ранија угпвпрна пбавеза у тпку, а устанпви се да је редпвнп изврщава. 

 

http://www.spriv.vojvodina.gov.rs/
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Ппднпсилац захтева за спрпвпђеое јавнпг рада, кап извпђаша јавнпг рада мпже 
ангажпвати, без накнаде, ппслпдавце из приватнпг или јавнпг сектпра. 

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

ДПКУМЕНТАЦИЈА КПЈА СЕ ППДНПСИ НА ЈАВНИ КПНКУРС 
 

Члан 7. 
        Ппднпсилац пријаве на Јавни кпнкурс ппднпси: 

1. пппуоен пбразац пријаве (преузима се са сајта www.spriv.vojvodina.gov.rs или 
www.nsz.gov.rs);  

2. ОП пбразац; 
3. фптпкппију Статута кпји дпказује да је удружеое регистрпванп за прпграм кпји је предмет 

јавнпг рада, са видљивпм пверпм АПР-а и 
4. фптпграфије места извпђеоа јавнпг рада – за јавне радпве кпји се спрпвпде у пбласти 

пдржаваоа и пбнављаоа јавне инфраструктуре и пдржаваоа и защтите живптне средине 
и прирпде (максималнп три фптпграфије за сваку лпкацију). 

5. за јавне радпве кпји се спрпвпде у пбласти спцијалне защтите, пднпснп кпји се пднпсе на 
пружаое ппјединих услуга спцијалне защтите (дневне услуге у заједници - ппмпћ у кући и 
др., услуге ппдрщке за сампстални живпт - перспнална асистенција и др.), фптпкппија 
лиценце за пружаое наведених услуга, у складу са прпписима у пбласти спцијалне 
защтите; 

6.  инфпрмације п кприсницима услуга (брпј и структура) - за ппслпдавцa - извпђашa јавнпг 
рада из пбласти спцијалне защтите и хуманитарнпг рада. 
 

Cекретаријат задржава правп да тражи и друге дпказе и дпкументацију пд знашаја за 
спрпвпђеое ппступка пдлушиваоа п пдпбраваоу средстава за спрпвпђеое јавних радпва. 
 
         

ППСТУПАОЕ С ПРИЈАВАМА 

Члан 8. 

Ппкрајински секретар за привреду и туризам (у даљем тексту: Ппкрајински секретар) 
рещеоем пбразује Кпмисију.  

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

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 Јавнпм 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 Јавнпм кпнкурсу, п шему ће се сашинити 
извещтај / записник.  
 

Кпмисија ће пдбацити пријаве Ппднпсилаца: 

 неблагпвремене пријаве (пријаве кпје су ппднете накпн истека рпка предвиђенпг у Јавнпм 
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 Јавни кпнкурспм и пријаве кпје се не пднпсе на Кпнкурспм предвиђене намене 
и кпје су супрптне пдредбама  Правилника и  Јавнпг кпнкурса); 
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 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:   

КРИТЕРИЈУМИ  БПД 

1. Културне и туристичке услуге 15 

2. Јавни рад ппдразумева ангажпваое лица III и IV степена стручне спреме 15 

3. Јавни рад ппдразумева ангажпваое лица вишег и виспкпг нивпа пбразпваоа 10 

4. Степен развијенпсти лпкалне сампуправе (пп месту 

пдржаваоа манифестације) 

IV група  20 

III група  10 

II група  5 

5. Значај јавнпг рада  

- републишки 15 

- ппкрајински 10 

- лпкални 5 

6. Пригиналнпст и аутентичнпст јавнпг рада  10 

 Ппред наведених критеријума, Јавним кпнкурспм мпгу бити дефинисани и дпдатни 
критеријуми. 

 
ППСТУПАК ДПДЕЛЕ СРЕДСТАВА И ПДЛУЧИВАОЕ 

Члан 10. 

          Пп истеку рпка за ппднпщеое пријава на Јавни 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.  

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

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

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

Одлука 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. 
 

 



УГПВПР П ДПДЕЛИ СРЕДСТАВА 

Члан 11. 
На пснпву Одлуке, Секретаријат,  Филијала НСЗ и кприсник средстава кпме је пдпбренп 

финансираое (у даљем тексту: Кприсник средстава), закљушују угпвпр кпјим се уређују међуспбна 
права и пбавезе. 

 
Кприсник средстава је дужан да  пре склапаоа угпвпра  Филијали НСЗ  дпстави: 

 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; 

 угпвпр п привременим и ппвременим ппслпвима са незаппсленим лицем, кап дпказ п 
ангажпваоу лица на јавнпм раду; 

 нпви термин план, укпликп је у ппступку разматраоа пријаве за спрпвпђеое јавнпг рада 
изврщена кпрекција брпја лица и/или дужине трајаоа јавнпг рада; 

 спецификација средстава/материјала за рад у складу са пдпбреним средствима за 
трпщкпве спрпвпђеоа јавнпг рада; 

 средствп пбезбеђеоа угпвпрних пбавеза - две бланкп сплп менице, са менишним 
пвлащћеоем, регистрпване у банци; 

 пптврда п пријему Захтева за регистрацију менице; 

 фптпкппија/пшитана лишна карта пдгпвпрнпг лица кприсника средстава и  

  угпвпр п ппслпвнпј сарадои ппднпсипца пријаве и ппслпдавца - извпђаша јавнпг рада 
(укпликп ппстпји). 

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

 
 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). 

 
ПБАВЕЗЕ КПРИСНИКА СРЕДСТАВА 

Члан 12. 
Кприсник средстава је у пбавези да: 

 са незаппсленим лицем закљуши угпвпр п привременим и ппвременим ппслпвима за 
перипд спрпвпђеоа јавнпг рада. У слушају престанка ангажпваоа, Кприсник средстава  је у 
пбавези да, у рпку пд 15 дана пд дана престанка ангажпваоа, ангажује другп незаппсленп 
лице са евиденције НСЗ, за препсталп време трајаоа угпвпра. 

 прганизује защтиту и безбеднпст на раду ангажпваних, у складу са закпнпм и захтевпм 
стандарда за кпнкретне ппслпве јавнпг рада; 

 наменски упптреби пренета средства за спрпвпђеое јавнпг рада 

 месешнп врщи исплату накнаде за пбављен ппсап лицима ангажпваним на јавним 
радпвима пп пснпву угпвпра п привременим и ппвременим ппслпвима, у висини дп 
22.000,00 динара, за  пун фпнд радних шаспва, пднпснп, сразмернп времену раднпг 
ангажпваоа на месешнпм нивпу, кпја се увећава за припадајући ппрез и дппринпсе за 
пбавезнп спцијалнп псигураое. Наведена накнадапбухвата и трпщкпве дпласка и пдласка 
са рада; 

 Филијали НСЗ дпставља: 
- дпказе п уплати ппреза и дппринпса за пбавезнп спцијалнп псигураое  за ангажпвана 

лица на спрпвпђеоу јавнпг рада; 
- дпказе п утрпщку пренетих средстава за трпщкпве исплате накнаде ангажпваним 

лицима, пдласка и дпласка са рада и спрпвпђеоа јавнпг рада и 
- накпн заврщетка спрпвпђеоа јавнпг рада дпстави фптп дпкументацију п тпку и стаоу 

ппсле реализпванпг јавнпг рада, финансијкси и наративни извещтај. 

 пбавести Филијалу НСЗ п свим прпменама кпје су пд знашаја за реализацију угпвпра у рпку 
пд псам дана пд дана настанка прпмене и 



 Филијали НСЗ и Секретаријату пмпгући кпнтрплу реализације угпвпрних пбавеза и увид у 
сву пптребну дпкументацију и тпк спрпвпђеоа јавнпг рада; 

 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. 

 
 
 
                                                                          ПБАВЕЗЕ СЕКРЕТАРИЈАТА 

Члан 13. 
 

Секретаријат се пбавезује да, у складу са приливпм средстава у бучет АП Впјвпдине, 

Кприснику средстава изврщи уплату средстава на наменски рашун птвпрен кпд Управе за трезпр, и 

тп: 

 изнпс средстава за трпщкпве спрпвпђеоа јавнпг рада – једнпкратнп, накпн пптписиваоа 
угпвпра и  

 месешнп, исплату накнаде за пбављен ппсап лицима ангажпваним на јавним радпвима пп 
пснпву угпвпра п привременим и ппвременим ппслпвима, у висини дп 22.000,00 динара, 
за  пун фпнд радних шаспва, пднпснп,сразмернп времену раднпг ангажпваоа на месешнпм 
нивпу; кпја се увећава за припадајући ппрез и дппринпсе за пбавезнп спцијалнп 
псигураое. Наведена накнадапбухвата и трпщкпве дпласка и пдласка са рада; 

 
                                                                            ПБАВЕЗЕ ФИЛИЈАЛА НСЗ 

Члан 14. 
 
Филијале НСЗ се пбавезују да: 

 Запримају пријаве, прегледају их и прпверавају испуоенпст ппщтих услпва Јавнпг 
кпнкурса; 

 Бпдују пријаве и сашиоавају предлпг листе пријава;  

 Предлпг листе пријава и један примерак пријаве, дпстављају ПСЗ на сагласнпст и 

 Врще кпнтрплу  угпврне пбавезе (захтева за требпваое средстава за исплату), пре 
упућиваоа  Секретаријату на исплату. 

 

ПРАЋЕОЕ ИЗВРШАВАОА УГПВПРА 

Члан 13. 

 Кприсник средстава је дужан да дпдељена средства искпристи наменски и закпнитп и 
дпказе п тпме дпстави Филијали НСЗ, кпја кпнтрплище спрпвпђеое угпвпрне пбавезе. 

Средства из бучета АП Впјвпдине кпја су предмет угпвпра, ппдлежу кпнтрпли примене 
закпна у пбласти материјалнп-финансијскпг ппслпваоа и наменскпг и закпнитпг кприщћеоа 
средстава, кпју пбавља служба бучетске инспекције АП Впјвпдине. 

У циљу праћеоа реализације угпвпрне пбавезе, Секретаријат мпже реализпвати 
мпнитпринг ппсете. 

Ппд мпнитпринг ппсетпм сматра се: ппсета удружеоу, пдржаваое састанака пвлащћених 
представника Секретаријата са пвлащћеним представницима  удружеоа, присуствп пдређеним 
дпгађајима и манифестацијама или другим прпграмским активнпстима кпје удружеое спрпвпди у 
склппу реализације прпграма.  

Мпнитпринг ппсета мпже бити најављена или ненајављена.  
Секретаријат сашиоава извещтај п мпнитпринг ппсети у рпку пд 10 дана пд дана 

спрпведене ппсете. 
Ппред извещтаја п мпнитпринг ппсети, Секретаријат мпже израдити и преппруке за 

птклаоаое недпстатака и рпкпве за оихпву реализацију и упутити их кприснику средстава.  
        Секретар мпже рещеоем да пбразује ппсебну кпмисију састављену из редпва заппслених 
у Секретаријату и из редпва струшоака, ради неппсредне кпнтрпле реализације прпјекта. 
 



РАЧУНАОЕ РПКПВА 
 

Члан 14.  
               Рпк пдрeђeн у данима ппшиоe тeћи првпг дана пд дана када је пбјављен, дпнет или 
пптписан пдређени акт (Правилник, Кпнкурс, Одлука или Угпвпр), а заврщава сe истeкпм 
ппслeдоeг дана рпка пдређен Правилникпм, Кпнкурспм, Одлукпм 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. 

 

ЗАВРШНА ПДРЕДБА 
 

Члан 15. 
 

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

 

ППТПРЕДСЕДНИК ППКРАЈИНСКЕ ВЛАДЕ 

    И ППКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР                                                           

Иван Ђпкпвић,с.р. 

 

 

           
 


