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ДАТУМ :13.11..2018. гпдине

На пснпву шлана 11. Ппкрајинске скупщтинске пдлуке п бучету АП Впјвпдине за 2018. гпдину
(„Службени лист АПВ“, брпј 57/17, 17/2018 и 29/18) и шлана 43. Ппкрајинске скупщтинске
пдлуке п ппкрајинскпј управи („Службени лист“, брпј 37/2014,54/2014, 37/2016 и 29/17),
Ппкрајински секретар за привреду и туризам, дпнпси

ПРАВИЛНИК
П ИЗМЕНАМА ПРАВИЛНИКА П ДПДЕЛИ БЕСППВРАТНИХ СРЕДСТАВА МИКРП И МАЛИМ
ПРИВРЕДНИМ ДРУШТВИМА И ПРЕДУЗЕТНИЦИМА ЗА СУБВЕНЦИПНИСАОЕ ИЗДАТАКА ЗА
НАБАВКУ РЕПРПМАТЕРИЈАЛА У 2018. ГПДИНИ

Члан 1.
У Правилнику п дпдели бесппвратних средстава микрп и малим привредним друщтвима и
предузетницима за субвенципнисаое издатака за набавку репрпматеријала у 2018. гпдини
(„Службени лист АПВ“, брпј 23/18), шлан 8. став 1. ташка 3. меоа се и гласи:
„3) да према евиденцији Централнпг регистра пбавезнпг спцијалнпг псигураоа, пбвезник има
најмаое 3 заппслена лица на непдређенп време, на дан пбјављиваоа Кпнкурса“.
Члан 8 став 1. ташка 7. меоа се и гласи:
„7) да није примип бесппвратна средства на кпнкурсима Секретаријата за субвенципнисаое
трпщкпва набавке репрпматеријала у 2017. гпдини и у 2018. гпдини“.
Члан 2.
Члан 9. став 1. ташка 5. Правилника меоа се и гласи:
„5) Увереое Централнпг регистра пбавезнпг спцијалнпг псигураоа п брпју заппслених лица –
ппднетих пријава на псигураое, на дан пбјављиваоа Кпнкурса“.
Члан 3.
Члан 10. став 2. Правилника меоа се и гласи:
„Рпк за ппднпщеое пријава је 15 дана пд дана пбјављиваоа Кпнкурса у дневнпм гласилу .“

Члан 4.

Члан 17. став 1. Правилника меоа се и гласи:
„ Кприсник средстава пбавезан је да накпн дпнпщеоа Одлуке Секретаријату дпстави дппис са
дпкументацијпм за рефундацију издатака за набавку репрпматеријала: кппије пдгпвараће
коигпвпдствене дпкументације (аналитишке картице дпбављаша и репрпматеријала, ПК1 и сл.)
и др. у рпку пд 5 дана.
Члан 5.
Правилник п изменама Правилника п дпдели бесппвратних средстава микрп и малим
привредним друщтвима и предузетницима за субвенципнисаое издатака за набавку
репрпматеријала у 2018. гпдини, ступа на снагу данпм пбјављиваоа у „Службенпм листу АПВ“.

Потпредседник Покрајинске владе
и покрајински секретар
Иван Ђоковић

Обрадип: Мирјана Крншевић
Ппмпћник: Бранислав Бандић

