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 БРОЈ: 133-401-230/2016-02 
 

ДАТУМ: 07.11.2016. 

 
 На пснпву члана 24. Ппкрајинске скупштинске пдлуке п ппкрајинскпј управи („Службени 

лист АПВ“, брпј 37/2014 и 37/2016), ппкрајински секретар за привреду и туризам,  д п н п с и 
 
 

 
ПДЛУКУ П СТАВЉАОУ ВАН СНАГЕ ДЕЛА ПДЛУКЕ 

П ДПДЕЛИ СРЕДСТАВА ПП JАВНПМ КПНКУРСУ ЗА ДПДЕЛУ БЕСППВРАТНИХ СРЕДСТАВА 
НЕВЛАДИНИМ ПРГАНИЗАЦИЈАМА И ПСТАЛИМ НЕПРПФИТНИМ ИНСТИТУЦИЈАМА ЗА 
РАЗВПЈ И РЕВИТАЛИЗАЦИЈУ ППСЛПВА КПЈИ СЕ СМАТРАЈУ УМЕТНИЧКИМ И СТАРИМ 
ЗАНАТИМА, ПДНПСНП ППСЛПВИМА ДПМАЋЕ РАДИНПСТИ НА ТЕРИТПРИЈИ АУТПНПМНЕ 
ППКРАЈИНЕ ВПЈВПДИНЕ БРПЈ 133-401-230/2016-02 ПД 02.02.2016. ГПДИНЕ 

 
 I. 

 
СТАВЉА СЕ ВАН СНАГЕ деп Одлуке п дпдели средстава  пд 29.03.2016. гпдине пп Јавнпм 

кпнкурсу за дпделу бесппвратних средстава невладиним прганизацијама и псталим непрпфитним 
институцијама за развпј и ревитализацију ппслпва кпји се сматрају уметничким и старим занатима, 
пднпснп ппслпвима дпмаће радинпсти на теритприји Aутпнпмне ппкрајине Впјвпдине брпј 133-

401-230/2016-02 пд 02.02.2016. гпдине , кпјпм су дпдељена средства учесницима кпнкурса  и тп: 
Редни брпј 15 – Опште удружеое предузетника Кула, Кула у изнпсу пд 50.000,00 динара;  

 
                                                            II. 
 

          Укупан изнпс неутрпшених  средстава  пп Јавнпм кпнкурсу за дпделу бесппвратних 
средстава невладиним прганизацијама и псталим непрпфитним институцијама за развпј и 
ревитализацију ппслпва кпји се сматрају уметничким и старим занатима, пднпснп ппслпвима 
дпмаће радинпсти на теритприји аутпнпмне ппкрајине Впјвпдине брпј 133-401-230/2016-02 пд 
02.02.2016. гпдине пд 50.000,00 динара, расппредиће се на друге намене. 
 

III. 
 
  Oва Одлука ступа на снагу данпм дпнпшеоа и пбјавиће се на сајту Ппкрајинскпг 
секретаријата за привреду и туризам. 
 

Пбразлпжеое 
 

    Учесник Јавнпг кпнкурса за дпделу бесппвратних средстава невладиним прганизацијама и 
псталим непрпфитним институцијама за развпј и ревитализацију ппслпва кпји се сматрају 
уметничким и старим занатима, пднпснп ппслпвима дпмаће радинпсти на теритприји Аутпнпмне 
ппкрајине Впјвпдине брпј 133-401-230/2016-02 пд 02.02.2016. гпдине,  кпме су средства  пдпбрена 
Одлукпм из тачке I. пве Одлуке, пдустап је пд кпришћеоа дпдељених средстава -  није закључип 
Угпвпр п дпдели средстава са Ппкрајинским секретаријатпм за привреду и туризам, те се у тпм 
делу наведена Одлука ставља ван снаге. 

                    

 



 
 

 
 Укупан изнпс неутрпшених  средстава  пп Јавнпм кпнкурсу за дпделу бесппвратних 

средстава невладиним прганизацијама и псталим непрпфитним институцијама за развпј и 
ревитализацију ппслпва кпји се сматрају уметничким и старим занатима, пднпснп ппслпвима 
дпмаће радинпсти на теритприји аутпнпмне ппкрајине Впјвпдине брпј 133-401-230/2016-02 пд 
02.02.2016. гпдине пд 50.000,00 динара, расппредиће се на друге намене. 

 
 
 
 

 

 

                                                                                                           ППТПРЕДСЕДНИК ППКРАЈИНСКЕ ВЛАДЕ  И  
                                                                                                    ППКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР  ЗА ПРИВРЕДУ И ТУРИЗАМ 
                                                                               
                                                                                                                      ___________________________ 
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