На основу чл. 16, 24. и 33. Покрајинске скупштинске одлуке о покрајинској управи („Службени
лист АПВ”, бр. 37/14, 54/14 ‒ др. Одлука, 37/16 и 29/17), у вези са Законом о подстицајима у
пољопривреди и руралном развоју („Службени гласник РС”, бр. 10/13, 142/14, 103/15 и 101/16),
Покрајинском скупштинском одлуком о програму мера подршке за спровођење пољопривредне
политике за развој села на територији АП Војводине у 2018. години („Службени лист АПВ”, број: 57/17) и
Пословником о раду комисије за израду конкурса и правилника и поступања по конкурсима расписаних
у Покрајинском секретаријату за пољопривреду, водопривреду и шумарство број: 104-02-31/2018-08 од
05.06.2018. године (пречишћен текст), покрајински секретар за пољопривреду, водопривреду и
шумарство доноси

ПРАВИЛНИК О ИЗМЕНИ
ПРАВИЛНИКА
О
ДОДЕЛИ СРЕДСТАВА ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ИНВЕСТИЦИЈА У ОПРЕМУ ЗА ПРОИЗВОДЊУ ВИНА И
ПРОИЗВОДЊУ И ПРЕРАДУ ПЕЧУРАКА НА ТЕРИТОРИЈИ АП ВОЈВОДИНЕ У 2018. ГОДИНИ
Члан 1.

У Правилнику о додели средстава за суфинансирање инвестиција у опрему за производњу вина
и производњу и прераду печурака на територији АП Војводине у 2018. години, објављеном у „Сл.лист
АПВ“ број 27/18, извршене су следеће измене:
Члан 2.
Преамбула Правилника о додели средстава за суфинансирање инвестиција у набавку опреме за
производњу вина и производњу и прераду печурака на територији АП Војводине у 2018. години, мења се
и гласи:
„На основу чл. 16, 24. и 33. Покрајинске скупштинске одлуке о покрајинској управи („Службени
лист АПВ”, бр. 37/14, 54/14 ‒ др. Одлука, 37/16 и 29/17), у вези са Законом о подстицајима у
пољопривреди и руралном развоју („Службени гласник РС”, бр. 10/13, 142/14, 103/15 и 101/16),
Покрајинском скупштинском одлуком о програму мера подршке за спровођење пољопривредне
политике за развој села на територији АП Војводине у 2018. години („Службени лист АПВ”, број: 57/17) и
Пословником о раду комисије за израду конкурса и правилника и поступања по конкурсима расписаних
у Покрајинском секретаријату за пољопривреду, водопривреду и шумарство број: 104-02-31/2018-08 од
05.06.2018. године (пречишћен текст), покрајински секретар за пољопривреду, водопривреду и
шумарство доноси“

Члан 3.
У члану 9. став 4. иза речи „комисија је дужна да“ бришу се речи „заседа једном у две недеље“.

Члан 4.
Овај Правилник ступа на снагу даном објаве у „Сл.листу АПВ“.

У Новом Саду, 06.06.2018.године
ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР
мр Вук В. Радојевић,с.р.

