Република Србија
КОМИСИЈА ЗА КОНТРОЛУ
ДРЖАВНЕ ПОМОЋИ
Број: 401-00-00225/2021-01/2
Датум: 7. октобар 2021. године
Кнеза Милоша 20, Београд

На основу чл. 11. став 2. и 32. Закона о контроли државне помоћи („Службени гласник РС“, брoj
73/19) и чл. 136. и 137. Закона о општем управном поступку („Службени лист РС“, број 18/16,
95/18 – аутентично тумачење), у поступку претходне контроле, покренутом пријавом државне
помоћи број: IV-34-03/2021-130 од 27. септембра 2021. године, коју је поднела Градска управа за
саобраћај и путеве Града Новог Сада, Савет Комисије за контролу државне помоћи на 89.
седници, одржаној 7. октобра 2021. године, доноси
РЕШЕЊЕ
I УТВРЂУЈЕ СЕ постојање државне помоћи која се додељује Јавном градском саобраћајном
предузећу „Нови Сад“ са седиштем у Новом Саду, улица Футошки пут 46, МБ: 08041822, ПИБ:
100277615, ради отклањања штете проузроковане епидемијом заразне болести COVID-19.
II Државна помоћ из тачке I диспозитива ЈЕ УСКЛАЂЕНА са правилима за доделу државне
помоћи.
III Ово решење објавити на интернет презентацији Комисије за контролу државне помоћи.
Образложење
Поступајући у складу са чланом 30. Закона о контроли државне помоћи и у складу са чланом 3.
став 2. Уредбе о начину и поступку пријављивања државне помоћи („Службени гласник РС“,
број 13/10), Градска управа за саобраћај и путеве Града Новог Сада је дана 1. октобра 2021.
године, дописом број: IV-34-03/2021-130 од 27. септембра 2021. године, доставила Комисији за
контролу државне помоћи пријаву државне помоћи. Уз пријаву је достављено: Општи образац
пријаве државне помоћи, Извештај о пословању Јавног градског саобраћајног предузећа „Нови
Сад“, Нови Сад услед смањеног прихода као последица епидемије заразне болести COVID-19 у
Републици Србији, Нацрт одлуке о Програму економског опоравка од настале штете услед
смањеног прихода као последица епидемије заразне болести COVID-19 у Републици Србији
Јавног градског саобраћајног предузећа „Нови Сад“, Нови Сад (у даљем тексту: Нацрт одлуке),
Изјава Јавног градског саобраћајног предузећа „Нови Сад“ којом се обавезује да ће у случају
прекомерних средстава државне помоћи за насталу штету исту вратити, број: 8281 од 27.

септембра 2021. године, Изјава Јавног градског саобраћајног предузећа „Нови Сад“, да
предузећу није додељивана помоћ за насталу штету проузроковану епидемијом заразне болести
COVID-19 у току 2021. године, број: 8282 од 27. септембра 2021. године и Изјава Јавног
градског саобраћајног предузећа „Нови Сад“ да није осигуравало пословање, спорове и друге
поступке који могу бити од значаја за утврђивање оправданог трошка, број: 8283 од 27.
септембра 2021. године (у даљем тексту: Изјаве Корисника), Наредба Градског штаба за
ванредне ситуације Града Новог Сада Број: 3-312/20-VII-93 од 23. јуна 2020. године, Наредба
Градског штаба за ванредне ситуације Града Новог Сада Број: 3-312/20-VII-94 од 3. јула 2020.
године и Наредба Градског штаба за ванредне ситуације Града Новог Сада Број: 3-312/20-VII158 од 23. новембра 2020. године.
-

Предмет пријаве

Предмет Пријаве су јавна средства која се додељују ради економског опоравка Јавног градског
саобраћајног предузећа “Нови Сад”, Нови Сад од настале штете услед смањеног прихода због
епидемије заразне болести COVID-19 у Републици Србији.
Додела јавних средстава врши се на основу Нацрта одлуке коју Скупштина Града Новог Сада
доноси на основу члана 28. став 2. Статута Града Новог Сада (Службени лист Града Новог Сада,
број 11/19). Нацртом одлуке утврђује се Програм економског опоравка од настале штете услед
смањеног прихода као последице епидемије заразне болести COVID-19 у Републици Србији,
Јавног градског саобраћајног предузећа “Нови Сад”, Нови Сад (у даљем тексту: Програм).
Комисија је на основу документације садржане у Пријави, приступила идентификацији
постојања државне помоћи, правног основа за доделу државне помоћи, даваоца и корисника
државне помоћи, инструмената доделе државне помоћи, износа државне помоћи, као и других
околности које су од значаја за утврђивање правилног и потпуног чињеничног стања.
-

Опис мере

Предметном мером омогућава се ЈГСП „Нови Сад“ да ван тржишних услова прибави средства
из јавних извора којима ће покрити стварни губитак у пословању проузрокован епидемијом
заразне болести COVID-19.
Мера је намењена покривању оперативних трошкова пословања, где се као инструмент доделе
користе бесповратна средства и то у износу од 93% оправданих трошкова.
За реализацију Програма планирана су средства у буџету Града Новог Сада за 2021. годину.
Наведена средства исказана су као једнократна текућа субвенција у износу од 300.000.000,00
динара, са циљем накнаде недостајућих прихода у пословању и несметаног обављања
делатности предузећа, односно пружања услуге јавног градског превоза.

У Извештају о пословању Јавног градског саобраћајног предузећа “Нови Сад”, Нови Сад (у
даљем тексту: ЈГСП „Нови Сад“) наводи се да је дошло до умањеног прихода као директне
последице епидемије заразне болести COVID-19 у Републици Србији. Као кључни разлог
наводи се примена наредби које је донео Градски штаб за ванредне ситуације Града Новог Сада,
са циљем спречавања ширења заразе изазване вирусом COVID-19. Наиме, доношењем Наредбе
број 3-312/20-VII-93 од 23. јуна 2020. године и Наредбе број 3-312/20-VII-94 од 3. јула 2020.
године, наређена је употреба заштитних маски у свим затвореним просторима и одржавање
дистанце од минимум 1,5 метар као и коришћење заштитних маски приликом коришћења услуга
јавног превоза у градском, приградском и међумесном превозу у возилима ЈГСП „Нови Сад“.
Поред тога, Наредбом број 3-312/20-VII-158 од 23. новембра 2020. године, наређено је ЈГСП
„Нови Сад“, да услуге јавног превоза у градском, приградском и међумесном превозу у
возилима ЈГСП „Нови Сад“ организује тако, да попуњеност капацитета места за стајање у
возилу не буде већа од 50% у односу на дозвољени број стајаћих места.
У Табели 1. ЈГСП „Нови Сад“ је приказао смањење оствареног прихода од превоза путника у
периоду од 01.01. до 31.08.2021. године у односу на период од 01.01. до 31.08.2019. године када
на снази није била пандемија заразне болести COVID-19, као ни мере предузете у циљу њеног
отклањања.
Табела 1: Упоредни преглед оствареног прихода од превоза путника у периоду од 01.01. до 31.08.2021.
године у односу на период од 01.01. до 31.08.2019. године

Месец
Јануар
Фебруар
Март
Април
Мај
Јун
Јул
Август
Укупно

Приход од превоза
путника у периоду
01.01.-31.08.2019.
155.876.755,79
160.798.771,27
174.165.915,02
159.404.620,83
169.705.857,73
159.497.523,25
134.650.690,36
137.894.669,49
1.251.994.803,74

Приход од превоза
путника у периоду
01.01.-31.08.2021.
107.167.424,84
117.875.308,21
118.048.228,91
122.034.968,55
124.893.731,67
130.139.794,29
109.313.415,26
107.341.536,40
936.814.408,13

Индекс
2021/2019
68,75
73,31
67,78
76,56
73,59
81,59
81,18
77,84
74,83

Као резултат примене наведених наредби, дошло је до значајног смањења броја путника у
возилима, што се директно одразило на смањење прихода од превоза путника, који чини око
70% укупног прихода предузећа, и последично на смањење укупних прихода (Табела 2).
Смањење оствареног прихода од превоза путника у првих осам месеци 2021. године, у поређењу
са истим периодом 2019. године, износио је 25,17%. Према упоредном прегледу броја продатих
месечних карата за ђаке, запослене грађане и грађане у периоду од 01.01. до 31.08.2021. године,

у односу на исти период 2019. године, које је у извештају доставило ЈГСП „Нови Сад“, ово
смањење је нарочито изражено код броја месечних карата за ђаке (око 81%), као последица
организације наставе на даљину. Затим, већина послодаваца је у 2021. години наставила са
праксом организације рада од куће, па је тако број продатих месечних радничких маркица био
мањи за око 15%, док је број продатих месечних маркица за грађанство био мањи за око 30%.
За потребе јаснијег увида у однос обима пословања у току 2021. и 2019. године, ЈГСП „Нови
Сад“ је у оквиру Извештаја о пословању доставио табеларни приказ укупних прихода и расхода
за првих осам месеци 2019. и 2021. године (Табела 2).
Табела 2: Подаци за укупне приходе и расходе за референтни период 2021. године у коме је претрпљена
штета

Јануар
Фебруар
Март
Април
Мај
Јун
Јул
Август

Укупни
приходи за
референтни
период 2019.
године
194.364.798,80
239.066.149,34
276.109.546,21
256.897.740,77
241.151.402,89
326.231.973,73
240.813.919,87
265.556.850,82

Укупни
приходи за
период
накнаде 2021.
године
149.039.754,90
184.970.173,18
220.688.282,66
203.757.765,74
225.272.854,86
479.008.966,04
156.960.854,17
166.555.150,06

Укупно

2.040.192.382,43

1.786.253.801,61

Месец

Разлика
45.325.043,90
54.095.976,16
55.421.263,55
53.139.975,03
15.878.548,03
-152.776.992,31
83.853.065,70
99.001.700,76

Укупни расходи
за референтни
период 2019.
године
243.017.958,02
268.711.014,35
288.340.231,41
259.392.691,84
266.231.951,41
272.483.568,08
246.506.141,16
268.544.292,71

Укупни
расходи за
период
накнаде 2021.
године
243.339.206,35
257.412.070,47
287.936.383,52
271.761.694,02
285.104.479,99
292.213.240,24
277.067.729,54
266.907.191,98

Разлика
-321.248,33
11.298.943,88
403.847,89
-12.369.002,18
-18.872.528,58
-19.729.672,16
-30.561.588,38
1.637.100,73

Износ штете
45.646.292,23
42.797.032,28
55.017.415,66
65.508.977,21
34.751.076,61
-133.047.320,15
114.414.654,08
97.364.600,03

253.938.580,82

2.113.227.848,98

2.181.741.996,11

-68.514.147,13

322.452.727,95

Према достављеним подацима Корисника, у периоду од марта до августа 2021. године, у
поређењу са истим периодом 2019. године, остварено је смањење прихода у укупном износу од
253.938.580,82 динара, док су расходи повећани у укупном износу од 68.514.147,13. Услед
смањеног прихода и повећаних расхода као последице пандемије ЈГСП „Нови Сад“ је у периоду
од марта до августа 2021. године претрпело штету у укупном износу од 322.452.727,95 динара.
Поред тога, у Општем обрасцу пријаве државне помоћи подносилац пријаве је навео да због
смањених прихода из пословања и нарушене ликвидности, предузеће није било у могућности да
измирује доспеле обавезе према свим повериоцима. Како је наведено, ЈГСП „Нови Сад“ је уз
велике напоре успело да изврши обавезе према запосленима, које на месечном нивоу у бруто
износу износе око 130.000.000,00 динара, али није успело да измири обавезе према неким
добављачима (Табела 3).

Табела 3: Обавезе предузећа на дан 24.09.2021. године

Врста обавезе
Превозници
Добављачи
Кредити
Укупно

Дуг на дан
24.9.2021.
9.262.022,74
399.371.068,96
1.868.864.421,19
2.277.497.512,89

Доспело
9.262.022,74
240.631.551,92
249.893.574,66

Очекујући погоршање стања у наредним месецима до краја 2021. године, у смислу ширења
заразне болести, а као последицу тога и мањи број превезених путника, да би ЈГСП „Нови Сад“
могло да настави са несметаним обављањем своје делатности, потребна му је помоћ од
300.000.000,00 динара за измирење дела обавеза према добављачима и за исплату октобарске и
новембарске зараде запосленима.
Нацртом одлуке је предвиђено да ће надзор над реализацијом програма вршити Градска управа
за саобраћај и путеве Града Новог Сада, као и да је ЈГСП „Нови Сад“ у обавези да Скупштини
Града Новог Сада подноси извештај о реализацији програма у року од 30 дана од дана
реализације програма.
-

Циљ мере

Основни циљ мере je успостављање финансијске стабилности Јавног градског саобраћајног
предузећа „Нови Сад“ са седиштем у Новом Саду, која је дестабилизована тешкоћама у
пословању насталих услед избијања епидемије болести COVID-19 изазване вирусом SARS-CoV2, како би могло несметано да настави са пружањем услуге јавног градског превоза.
-

Давалац и корисник

Као давалац, у овом случају, идентификује се Градска управа за саобраћај и путеве Града Новог
Сада која из свог буџета кроз текућу субвенцију планира да кориснику додели средства у износу
од 300.000.000,00 динара.
Корисник средстава је Јавно градско саобраћајно предузеће „Нови Сад“ са седиштем у Новом
Саду, улица Футошки пут 46, МБ: 08041822, ПИБ: 100277615, које обавља градски и приградски
копнени превоз путника - шифра делатности 4931 (у даљем тексту: Корисник). Кориснику су, у
складу са чланом 2. Одлуке о јавном превозу путника на територији Града Новог Сада
(„Службени лист Града Новог Сада“, бр. 60/10, 28/14, 69/14 и 74/16 и „Службени гласник РС“;
број 104/17 – одлука УС), поверени послови организовања и обављања јавног превоза.

Налаз и оцена Комисије
На 89. седници Савета Комисије, одржаној 7. октобра 2021. године, Савет Комисије је на основу
података и информација које је доставио Подносилац пријаве оценио постојање државне помоћи
и усклађеност државне помоћи са правилима за доделу. У смислу члана 30. става 2. Закона о
контроли државне помоћи, Савет је утврдио да пријава државне помоћи садржи све потребне
податке и информације, релевантне за утврђивање чињеничног стања.
-

Постојање државне помоћи

Јавна средства: Средства за спровођење Нацрта одлуке су обезбеђена у буџету Града Новог
Сада за 2021. годину, као једнократна текућа субвенција Кориснику, у износу од 300.000.000,00
динара, ради надокнаде недостајућих прихода у пословању и несметано обављање делатности
тог предузећа, те наведена средства представљају јавни расход.
Економска предност и селективност: Имајући у виду да је мера предвиђена само за унапред
познатог корисника, наведени учесник на тржишту остварује економску предност у односу на
остале учеснике на тржишту, што представља селективни приступ у додели државне помоћи.
Нарушавање конкуренције: Тржиште које се односи на делатност корисника отворено је за
конкуренцију између бројних превозника путника, што подразумева да су активности на
наведеном тржишту предмет конкуренције и трговине. Давањем предности одређеном
превознику путника, како је предвиђено Нацртом одлуке, може нарушити конкуренцију.
Утицај на трговину између Републике Србије и земаља чланица ЕУ: Уколико интервенција
може утицати на превоз путника и пружаоце услуга из других земаља чланица Европске уније,
мера има утицај на трговину. Имајући у виду да је тржиште међуградског превоза путника
отворено за улаз било ког учесника на тржиште, па тако и превознике путника из Европске
уније, имплицира да може доћи до нарушавање конкуренције и утицаја на трговину између
Републике Србије и земаља чланица Европске уније.
Сходно претходном, а у складу са чланом 3. став 1. Закона о контроли државне помоћи,
Комисија је утврдила постојање државне помоћи и да наведена државна помоћ сходно члану 3.
став 3. представља индивидуалну државну помоћ која се додељује на основу акта даваоца
државне помоћи унапред одређеном кориснику. Имајући у виду наведено Комисија је одлучила
као у тачки I диспозитива.
-

Оцена усклађености

Комисија је оцењивала усклађеност критеријума и услова предвиђених Нацртом одлуке у
односу на правила прописана Уредбом о условима и критеријумима усклађености државне

помоћи ради отклањања штетних последица проузрокованих епидемијом заразне болести
COVID-19 („Службени гласник РС“, бр. 54/20, 126/20 и 17/21 - у даљем тексту: Уредба).
Државна помоћ која се додељује ради отклањања штете проузроковане епидемијом заразне
болести COVID-19 у складу са условима и критеријумима прописаних Уредбом је усклађена
државна помоћ у смислу члана 5. став 1. Закона о контроли државне помоћи.
Наиме, како је прописано наведеним чланом Закона о контроли државне помоћи, помоћ која је
социјалног карактера, намењена потрошачима без дискриминације у односу на порекло робе,
односно производа, који чине конкретну помоћ, односно која се додељује ради отклањања
штете проузроковане природним непогодама или у другим ванредним ситуацијама у складу са
законом којим се уређује смањење ризика од катастрофа и управљање ванредним ситуацијама,
је увек усклађена помоћ.
Имајући у виду да је пандемија COVID-19 и даље у току у Републици Србији и да су њоме
посебно погођени одређени привредни сектори, што због националних мера за ограничавање
ширења вируса, ограничавања путовања и сл, оцењено је да се пандемија COVID-19 може
сматрати ванредном ситуацијом и да има значајан обим и економски утицај. С обзиром да
Корисник није могао да предвиди доношење наредби Градског штаба за ванредне ситуације
Града Новог Сада, које су директно узроковале смањени обим реализације основне делатности,
превоза путника, и прихода по том основу, Комисија оцењује да штета коју је претрпео
Корисник представља директну последицу пандемије COVID–19 и да је у том смислу испуњен
услов из члана 3. став 1. Уредбе.
Приликом оцене стварног губитка (штете) који је настао као последица пандемије заразне
болести COVID–19, Комисија је утврдила да је коришћена методологија за обрачун штете,
(УП2019–УП2021)–(УР2019-УР2021)1, у складу са правилима прописаним Уредбом. Комисија
је утврдила да је у посматраном периоду Корисник претрпео штету у износу од 322.452.727,95
динара, која је настала као директна последица епидемије заразне болести COVID–19 и да је у
том смислу усклађен са чланом 3. став 1. Уредбе (Табела 4.).
Табела 4. Обрачун штете ЈГСП „Нови Сад“ у првих осам месеци 2021. године, у поређењу са истим
периодом 2019. године
Месец
ЈануарАвгуст

1

Укупни
приходи 2019.
година
1

Укупни
приходи 2021.
година
2

Губитак
прихода
3=1-2

Укупни
расходи 2019.
година
4

Укупни
расходи 2021.
година
5

Избегнути
расходи
6=4-5

Износ штете
7=3-6

2.040.192.382,43

1.786.253.801,61

253.938.580,82

2.113.227.848,98

2.181.741.996,11

68.514.147,13

322.452.727,95

УП - укупни приходи, УР-укупни расходи – у посматраним периодима

У Табели 4. је приказан обрачун штете ЈГСП „Нови Сад“ за првих осам месеци 2021. године, у
поређењу са истим периодом 2019. године. У посматраном периоду остварен је губитак прихода
(разлика у приходима) у нето износу од 253.938.580,82 динара. Истовремено, су остварени већи
укупни расходи у 2021. години за износ од 68.514.147,13 динара. Разлика између губитка
прихода и повећања расхода у посматраном периоду 2021. године, у поређењу са истим
периодом 2019. године, представља остварену штету и износи 322.452.727,95 динара, што
представља оправдане трошкове за доделу државне помоћи. Нацртом одлуке је предвиђено да
ће се средства додељивати у облику субвенције и то у износу од 300.000.000,00 динара, што
представља 93% од укупног износа штете. Комисија закључује да је предвиђени износ државне
помоћи у складу са дозвољеним интензитетом утврђеним у члану 3. став 3. Уредбе, којим је
прописано да се државна помоћ може доделити до 100% оправданих трошкова.
Као резултат применe мера које су усвојили Влада Републике Србије и Градски штаб за
ванредне ситуације Града Новог Сада, са циљем спречавања ширења заразне болести COVID19, дошло је до значајног смањења броја путника у возилима, што се директно одразило на
смањење прихода од превоза путника и последично на смањење укупних приход, односно
поштовање донетих наредби на нивоу локалне самоуправе којима су наређене мере директно
Кориснику, оставило је снажан утицај на његово пословање. Наведеним мерама прописана је
обавеза употребе заштитних маски у свим затвореним просторима и одржавање дистанце од
минимум 1,5 метар, као и коришћење заштитних маски приликом коришћења услуга јавног
превоза, а такође прописано је и да попуњеност капацитета места за стајање у возилу не буде
већа од 50% у односу на дозвољени број стајаћих места Из наведениг произилази да је доказана
узрочно-последична веза стварног губитка и епидемије заразне болести COVID-19, у складу са
чланом 4. став 1. Уредбе.
Поред тога, у конкретном случају ЈГСП „Нови Сад“, доношење наредби на нивоу локалне
самоуправе којима су наређене мере директно Кориснику, оставило је снажан утицај на његово
пословање. С обзиром да Корисник није могао да предвиди доношење наредби Градског штаба
за ванредне ситуације Града Новог Сада, које су директно узроковале смањени обим
реализације основне делатности, превоза путника, и прихода по том основу, Комисија оцењује
да штета коју је претрпео Корисник представља директну последицу пандемије COVID–19 и да
је у том смислу испуњен услов из члана 3. став 1. Уредбе.
Комисија је утврдила да је подносилац пријаве поступио у складу са чланом 4. став 2. тач. 2) и
3) Уредбе и доставио Изјаву Корисника да није осигуравао пословање, спорове и друге поступке
који могу бити од значаја за утврђивање оправданог трошка за који су тражена буџетска
средства, број: 8283 од 27. септембра 2021. године као и Изјаву Корисника да му до сада није
додељивана државна помоћ за исте оправдане трошкове, број: 8282 од 27. септембра 2021.
године, сходно чему Комисија оцењује да нема основа за умањење износа оправданих трошкова
како је прописано чланом 3. став 2. Уредбе.

Подносилац пријаве је у складу са чланом 4. став 2. тачка 4) Уредбе доставио и Изјаву
Корисника број 8281 од 27. септембра 2021. године да ће у случају доделе прекомерних
средстава државне помоћи, ради отклањања штетних последица проузрокованих епидемијом
заразне болести COVID–19, иста вратити, сходно чему Комисија оцењује да је испуњен
критеријум усклађености прописан чланом 3. став 4. Уредбе.
Нацртом одлуке предвиђено је да надзор над реализацијом Програма врши Градска управа за
саобраћај и путеве Града Новог Сада, те да Корисник подноси Скупштини Града Новог Сада
извештај о реализацији у року од 30 дана од реализације Програма, сходно чему Комисија
оцењује да је успостављен механизам за вођење евиденције о додељеној државној помоћи у
складу са чланом 6. Уредбе.
На основу свега наведеног Комисија сматра да је давалац доказао да је стварни губитак у
пословању (штета) Корисника настао као последица епидемије заразне болести COVID-19, да
укупна висина државне помоћи не прелази износ потребан за покривање оправданих трошкова,
да стварни губитак није настао као последица непоштовања позитивних прописа за време
предметне епидемије, као и да корисник није одговоран за настанак штете, нити је својом
непажњом допринео стварном губитку.
На основу свега наведеног, Комисија оцењује да предметна државна помоћ која се додељује
кроз субвенцију ради економског опоравка Јавног градског саобраћајног предузећа „Нови Сад“,
Нови Сад због штете настале услед потешкоћа у пословању проузрокованих епидемијом
болести COVID-19, представља усклађену државну помоћ у смислу члана 5. став 1. Закона о
контроли државне помоћи и Уредбе о условима и критеријумима усклађености државне помоћи
ради отклањања штетних последица проузрокованих епидемијом заразне болести COVID-19.
Имајући у виду наведено Комисија је одлучила као у тачки II диспозитива.
У циљу обезбеђивања транспарентности у додели државне помоћи, Комисија је одлучила као у
тачки III диспозитива.
Комисија напомиње да је, у овом случају, одлучивала на основу података садржаних у Пријави,
у вези са којом је за тачност, веродостојност, истинитост и потпуност података наведених у
Општем обрасцу пријаве државне помоћи и пратећој документацији, која чини њен саставни
део, одговоран Подносилац пријаве.
Комисија је, у складу са својим надлежностима, овом приликом само утврдила да ли је
предметна државна помоћ у складу са правилима за доделу државне помоћи, у циљу заштите
слободне конкуренције на тржишту, али даља контрола трошења јавних средстава и коришћење
тих средстава је на даваоцима државне помоћи, који су у обавези да врше надзор да ли корисник
државне помоћи троши средства у предвиђеном износу и за намену за коју су му та средства

додељена, као и то да ли је корисник државне помоћи испунио своју обавезу због које су му
средства и додељена и која је била предвиђена као услов за доделу државне помоћи.
Упутство о правном средству:
Ово решење је коначно у управном поступку.
Против овог решења није дозвољена жалба, али се може покренути управни спор подношењем
тужбе Управном суду у Београду, Немањина 9, у року од 30 дана од дана пријема.
За подношење тужбе плаћа се судска такса у износу од 390 динара прописана Законом о
судским таксама („Службени гласник РС“, бр. 28/1994, 53/1995, 16/1997, 34/2001 - др. закон,
9/2002, 29/2004, 61/2005, 116/2008 - др. закон 31/2009, 101/2011, 93/2012, 93/2014, 106/2015 и
95/2018).

ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ
Владимир Антонијевић с.р.

Доставити:
- Градској управи за саобраћај и путеве Града Новог Сада; и
- Архиви

