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Члан 10. 
Подносиоци пријаве дужни су водити евиденцију и 

архиву докумената о свим врстама државне помоћи, у 
периоду од десет година, почевши од датума када је 
државна помоћ додијељена. 

Члан 11. 
Ова уредба ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у "Службеним новинама Федерације БиХ", а 
примјењиваће се од 01.01.2014. године. 

В. број 1561/2013 
24. децембра 2013. године 

Сарајево
Премијер 

Нермин Никшић, с. р.
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