
На  основу  члана  28, став  2, а  у  вези  са  чланом  16. тач. 4. и  21. Статута  Града  Новог  
Сада  (,,Службени  лист  Града  Новог  Сада , број  11/19) и  члана  4. Закона  о  контроли  државне  
помоћи  (,,Службени  гласник  РС  број  73/19), СI(упштина  Града  Новог  Сада  на  ХУ  седници  
од  26. маја  2021. године, доноси  

одлуку  
о  ПОДРШЦИ  ЗА  УНАПРЕЂЕЊЕ  И  ПОБОЈБШАЊЕ  УСЛОВА  ПОСЛОВАЊА  
МикРо  И  МАЛИХ  ПРЕДУЗЕЋА  И  ПРЕДУЗЕТНИКА  НА  ТЕРИТОРИЈИ  ГРАДА  

НОВОГ  САДА  

Члан  1. 

Овом  одлуком  уређује  се  пружање  подршке  микро  и  малих  предузећима  и  
предузетницима  ради  унапређења  и  побоњшања  услова  њиховог  пословања  на  територији  
Града  Новог  Сада , 

Члан  2. 

Град  Нови  Сад  ће  пружати  подршку  микро  и  малим  предузећима  и  предузетницима  
који  у  Агенцији  за  привредне  регистре  имају  регистровано  седиште  на  територији  Града  
Новог  Сада  доделом  субвенција  у  складу  са  овом  одлуком  и  финансијским  могућностима  
буџета  Града  Новог  Сада. 

Субвенције  из  става  1. овог  члана  ће  се  додењивати  као  бесповратна  средства  у  
складу  са  чланом  3. став  4. тачка  1. Закона  о  контроли  државне  помоћи, и  представњају  
nомоћ  мале  вредности  - de mіnі mіѕ  помоћ . 

De mіnіmіѕ  помоћ  ће  се  додењивати  у  складу  са  прописима  који  ближе  уређују  
правила  и  услове  за  доделу  помоћи  мале  вредности  (de mіnіmіѕ). 

Члан  З. 

Средства  из  члана  2. ове  одлуке  обезбеђују  се  у  буџету  Града  Новог  Сада  у  оквиру  
раздела  Градске  управе  за  привреду  (у  дањем  тексту: Градска  управа), а  додењују  се  на  
основу  програма  који  доноси  Градско  веће  Града  Новог  Сада  за  сваку  буџетску  годину. 

Члан  4. 

Програм  из  члана  3. ове  одлуке  садржи  мере  подршке  микро  и  малим  предузећима  
и  предузетницима , укупан  износ  средства  за  реализацију  мера, износ  средства  за  
спровођење  појединачних  мера, начин  и  праћење  реализације  ових  мера. 
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Члан  5. 

Програм  из  члана  4. ове  одлуке  реализује  Градска  управа  расписивањем  јавног  
позива  којим  ће  се  утврдити  услови  и  критеријуми  за  доделу  средстава  из  члана  2. став  2, 
ове  одлуке . 

Јавни  позив  из  става  1. овог  члана  се  објавЈЂује  на  званичној  интернет  презентадији  
Града  Новог  Сада  и  на  сајту  Градске  управе . 

3а  спровођење  поступка  доделе  средстава  по  расписаномјавном  позиву  из  става  1. 
овог  члана, начелник  Градске  управе  образује  и  именује  чланове  Комисије . 

У  Комисију  из  става  3. овог  члана  именују  се  представници  Градске  управе. 

Члан  б. 

Комисија  из  члана  5. став  З. ове  одлуке  има  задатак  да: 
испита  благовременост  и  уредност  поднетих  пријава  најавни  позив, 
оцењује, вреднује  и  рангира  све  пријаве  најавни  позив, и  
сачини  записник  са  предлогом  одлуке  о  додели  бесповратних  средстава  као  мера  
подршке , микро  и  малим  предузећима  и  предузетницима  

Предлог  Одлуке  из  става  1. алинеја  трећа  објавЈЂује  се  на  сајту  Градске  управе. 
Учесници  јавног  позива  имају  право  увида  и  подношења  приговора  на  поднете  

пријаве  по  утврђивању  предлога  одлуке  из  става  1. алинеја  трећа  овог  члана, у  року  од  
седам  дана  од  дана  објавЈЂивања  предлога  одлуке . 

Комисија  одлучује  о  приговору  у  року  од  седам  дана  од  дана  пријема  приговора . 
По  истеку  рока  за  приговор , као  и  након  окончања  поступка  по  приговорима , на  

сајту  Градске  управе  објавњује  се  коначан  предлог  Одлуке . 

Члан  7. 

Након  утврђивања  коначног  предлога  Одлуке, комисија  доставња  Градоначелнику  
Града  Новог  Сада  предлог  Одлуке  са  износом  опредењених  средстава  по  корисницима . 

Градоначелник  Града  Новог  Сада, на  основу  предлога  комисије, доноси  Одлуку  о  
избору  микро  и  малих  предузећа  и  предузетника  са  износом  опредењених  средстава . 

Члан  8. 

На  основу  одлуке  из  члана  7. става  2. ове  одлуке  начелник  Градске  управе  закњучује  
уговоре  о  међусобним  правима  и  обавезама  са  микро  и  малим  предузећима  и  
предузетницима  којима  су  одобрене  субвенције , односно  бесповратна  средства . 

Члан  9. 

Надзор  и  контролу  наменског  коришћења  средстава  додењених  микро  и  малим  
предузећима  и  предузетницима  врши  Градска  управа . 
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Члан  10. 

Ова  одлука  ступа  на  снагу  осмог  дана  од  дана  објавливања  у  ,Службеном  листу  
Града  І-Іовог  Сада . 

РЕПУБЛИКА  СРБИЈА  
АУТОНОМНА  ПОКРАЈИНА  ВОЈВОДИНА  
ГРАД  нови  САД  
СКУПШТИНА  ГРАДА  НОВОГ  САДА  
Број : 3332/2О21-ј  
26. мај  2021. године  
нОви  САД  

Председница  

 

MЅc Јелені  Маринковић  Радомировић  
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