НАЦРТ
На основу члана 5. став 3. Закона о контроли државне помоћи („Службени гласник РС”,
број 73/19) и члана 42. став 1. Закона о Влади („Службени гласник РС”, бр. 55/05, 71/05
– исправка, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – УС, 72/12, 7/14 – УС, 44/14 и 30/18 – др. закон),
Влада доноси
УРЕДБУ
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА УРЕДБЕ О УСЛОВИМА И КРИТЕРИЈУМИМА
УСКЛАЂЕНОСТИ РЕГИОНАЛНЕ ДРЖАВНЕ ПОМОЋИ
Члан 1.
У Уредби о условима и критеријумима усклађености регионалне државне помоћи
(„Службени гласник РС“, број 23/21), у члану 6. став 2. после речи: „пројекту”, додају се
речи: „или делатности”.
Члан 2.
У члану 7. став 1. речи: „члана 2. став 1. тачка 5) Уредбе о правилима за доделу
државне помоћи („Службени гласник РС”, бр. 13/10, 100/11, 91/12, 37/13, 97/13 и 119/14)
на дан 31. децембра 2019. године” замењују се речима: „прописа о контроли државне
помоћи”.
Члан 3.
Члан 15. мења се и гласи:
„Мапа регионалне државне помоћи
Члан 15.
Мапа регионалне државне помоћи је попис подручја за чије унапређење
економског развоја се може доделити регионална државна помоћ и доноси се на период
од пет година (у даљем тексту: мапа).
Мапа садржи податке о подручјима односно, називу подручја, ознаци подручја
према номенклатури статистичких територијалних јединица (у даљем тексту: НСТЈ),
називу НСТЈ подручја или јединице локалне самоуправе (у даљем тексту: ЈЛС), броју
становника, густини насељености, бруто домаћем производу по становнику израженом
кроз паритет куповне моћи (у даљем тексту: БДП по становнику), промени броја
становника у односу на претходни попис, релативном паду у развоју и интезитету
регионалне државне помоћи и израђује се у форми табеле у складу са методологијом из
Прилога 1, који је одштампан уз ову уредбу и чини њен саставни део.
За потребе израде мапе за Републику Србију користе се подаци Републичког
завода за статистику, док се за Европску унију (ЕУ-27) користе подаци Европског
директората за статистику (Еуростат).
Мапа се пре доношења доставља Комисији за контролу државне помоћи, ради
оцене усклађености са овом уредбом.

Изузетно, може се извршити измена мапе пре истека периода из става 1. овог
члана, која се доставља Комисији на оцену.”
Члан 4.
После члана 15. додаје се нови члан 15а који гласи:
„Интензитети регионалне државне помоћи по подручјима утврђеним мапом
Члан 15а
Интензитет регионалне државне помоћи за улагање у подручју „А“, утврђеном у
складу са методологијом из Прилога 1 ове уредбе, одређује се у односу на оправдане
трошкове за државну помоћ за улагање из члана 9. ове уредбе, изражава се у бруто
новчаној противвредности и може да износи највише:
а) 50% оправданих трошкова у подручју нивоа НСТЈ 2 чији је БДП по становнику
нижи или једнак 55% трогодишњег просека у ЕУ-27,
б) 40% оправданих трошкова у подручју нивоа НСТЈ 2 чији је БДП по становнику
између 55% и 65% или једнак 65% трогодишњег просека у ЕУ-27,
в) 30% оправданих трошкова у подручју нивоа НСТЈ 2 чији је БДП по становнику
између 65% и 75% или једнак 75% трогодишњег просека у ЕУ-27.
Интезитети државне помоћи утврђени у ставу 1. овог члана могу се увећати за
највише десет процентних поена у подручјима суоченим са великим губитком
становништва при чему интезитет државне помоћи може максимално да износи 70%
оправданих трошкова.
Подручја суочена са великим губитком становништва, у смислу ове уредбе, су
подручја на нивоу НСТЈ 3 која су у периоду између два пописа изгубила више од 10%
становништва.
Интензитет регионалне државне помоћи за улагање у подручју „Ц“, утврђеном у
складу са методологијом из Прилога 1 ове уредбе, одређује се у односу на оправдане
трошкове за државну помоћ за улагање из члана 9. ове уредбе, изражава се у бруто
новчаној противвредности и може да износи највише:
а) 20% оправданих трошкова у унапред дефинисаном подручју „Ц“,
б) 10% оправданих трошкова у унапред недефинисаном подручју „Ц“ чији је БДП
по становнику већи од 100% трогодишњег просека у ЕУ-27 и стопа незапослености мања
од 100% трогодишњег просека у ЕУ-27,
в) 15% оправданих трошкова у другом унапред недефинисаном подручју „Ц“.
Интезитети државне помоћи утврђени у ставу 4. овог члана могу се увећати за
највише пет процентних поена у подручјима суоченим са великим губитком
становништва.

У случају када се подручје „Ц“ граничи са подручјем „А“, интензитети државне
помоћи утврђени у ставу 4. овог члана за подручје на нивоу НСТЈ 3, или делове тог
подручја „Ц“, могу се повећати по потреби, до интензитета који не прелази 15
процентних поена разлике интензитета та два подручја.
Интезитети државне помоћи утврђени у ст. 1. и 4. овог члана могу се увећати за
највише десет процентних поена за учеснике на тржишту који се разврставају у средња
правна лица (у даљем тексту: средња правна лица) односно 20 процентних поена за
учеснике на тржишту који се разврставају у микро и мала правна лица (у даљем тексту:
микро и мала правна лица).
Интензитет државне помоћи који се одређује у односу на оправдане трошкове из
члана 9. став 1. тачка 3) ове уредбе дозвољен је до интензитета из овог члана, без обзира
да ли се интензитет одређује на основу трошкова улагања или трошкова зарада, при чему
се као дозвољени узима повољнији износ интензитета.
Република Србија сматра се као једно подручје чији је БДП по становнику нижи
или једнак 55% трогодишњег просека у ЕУ-27, до доношења мапе регионалне помоћи у
складу са чланом 15. ове уредбе.”
Члан 5.
После члана 15а додаје се нови члан 15б који гласи:
„Максимални износи државне помоћи за велике пројекте улагања
Члан 15б
Максимални износ државне помоћи за велике пројекте улагања израчунава се на
основу следеће формуле:
Р x (А + 0,50 x Б + 0 x Ц)
при чему је:
1) „Р” максимални интензитет државне помоћи из члана 15а односно члана 15б
ове уредбе за велика правна лица;
2) „А” почетних 50 милиона евра оправданих трошкова, у номиналном износу
или динарској противвредности, по званичном средњем курсу Народне банке Србије (у
даљем тексту: НБС);
3) „Б” део оправданих трошкова између 50 милиона евра, у номиналном износу
или динарској противвредности, по средњем курсу НБС и 100 милиона евра, у
номиналном износу или динарској противвредности, по званичном средњем курсу НБС;
4) „Ц” део оправданих трошкова који премашује 100 милиона евра, у номиналном
износу или динарској противвредности, по званичном средњем курсу НБС.
Максимални интензитет државне помоћи „Р” за велике пројекте улагања је исти
за све учеснике на тржишту без обзира на њихову величину.

Сва почетна улагања која је покренуо исти корисник (који је део групе), у истом
подручју нивоа НСТЈ 3 и у року од три године од датума почетка радова на новом
улагању за које је додељена државна помоћ, сматрају се делом истог пројекта улагања
(јединствени пројекат улагања).
Ако је јединствени пројекат улагања истовремено и велики пројекат улагања,
дозвољени износ државне помоћи израчунава се у складу са ставом 1. овог члана.
Велики пројекат улагања је пројекат чији оправдани трошкови за почетно
улагање прелазе 50 милиона евра, у номиналном износу или динарској противвредности,
по званичном средњем курсу НБС.”
Члан 6.
У члану 17. став 6. број: „5” замењује се бројем: „4”.
Члан 7.
У члану 18. став 1. број „15” замењује се бројем: „15б”.
После става 4. додаје се нови став 5. који гласи:
“Пријава регионалне државне помоћи из става 1. овог члана подноси се на
Посебном обрасцу за пријављивање индивидуалне регионалне државне помоћи за
улагање (Прилог 2) или Посебном обрасцу за пријављивање шеме регионалне државне
помоћи за улагање (Прилог 3) или Посебном обрасцу за пријављивање шеме регионалне
оперативне државне помоћи (Прилог 4), који су одштампани уз ову уредбу и чине њен
саставни део.”
Члан 8.
Ова уредба ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном
гласнику Републике Србије”.
Број:
У Београду,

Прилог 1
Методологија за израду мапе регионалне државне помоћи
1. Мапа регионалне државне помоћи представља табелу која садржи попис подручја
која, у складу са овом методологијом, могу бити: подручје „А“, унапред дефинисано
подручје „Ц“ и унапред недефинисано подручје „Ц“.
2. Подручје “А” је подручје на нивоу НСТЈ 2 чији је БДП по становнику мањи од или
једнак 75% трогодишњег просека у ЕУ-27.
3. Подручје „Ц” може бити унапред дефинисано подручје „Ц“, које испуњава услове из
тачке 4. ове методологије и унапред недефинисано подручје „Ц“ које испуњава услове
из тач. 5 и 6. ове методологије, при чему је, приликом достављање мапе Комисији за
контролу државне помоћи, потребно приложити доказе о испуњености наведених
услова.
4. Унапред дефинисано подручје „Ц“ може бити:
а) ретко насељено подручје на нивоу НСТЈ 2 са мање од 8 становника по km² или
подручје на нивоу НСТЈ 3 са мање од 12,5 становника по km²,
б) делови ретко насељеног подручја на нивоу НСТЈ 3 са мање од 12,5 становника
по km² или друго подручје на нивоу НСТЈ 3, које се граничи са овим подручјем, које
такође има мање од 12,5 становника по km²,
в) врло ретко насељено подручје на нивоу НСТЈ 2 са мање од 8 становника по
km² или другo мањe подручје на нивоу НСТЈ 2 којe се граничи са овим подручјем и које
такође има мање од 8 становника по km².
5. Унапред недефинисано подручје „Ц“ је подручје идентификовано применом услова
из тачке 6. ове методологије и које се суочава са одређеним социоекономским,
географским или структурним изазовима, које је потребно образложити и доказати.
6. Унапред недефинисано подручје „Ц“ може бити:
а) суседнo подручје на нивоу НСТЈ 2 или нивоу НСТЈ 3 са најмање 100.000
становника, чији је БДП по становнику мањи или једнак трогодишњем просеку у ЕУ-27
или у којем је стопа незапослености једнака или већа од 115% националног просека,
б) подручје на нивоу НСТЈ 3 са мање од 50.000 становника чији је БДП по
становнику мањи или једнак трогодишњем просеку у ЕУ-27 или у којем је стопа
незапослености једнака или већа од 115% националног просека,
в) територијално тешко доступно подручје (нпр. планинско подручје) са мање од
5.000 становника, чији је БДП по становнику мањи или једнак трогодишњем просеку у
ЕУ-27 или у којем је стопа незапослености једнака или већа од 115% националног
просека,
г) подручје или делови подручја на нивоу НСТЈ 3 које се граничи са подручјем
„А“,

д) суседно подручје са најмање 50.000 становника, које пролази кроз велике
структурне промене или бележи велики релативни пад у развоју (на основу показатеља
као што су: структурна пословна статистика, показатељи везани за тржиште рада,
приходе домаћинства, ниво образовања и сл.), а није обухваћено подручјем на нивоу
НСТЈ 3, нити испуњава услове из тачке 6. подтач. а) - г) ове методологије.
7. Суседно подручје у смислу ове методологије је јединица локалне самоуправе или
група од више јединица локалне самоуправе које су територијално повезане (имају
заједничку административну границу са унапред дефинисаним подручјем „Ц“).
8. Изузетно од претходне тачке, суседно подручје може бити и део јединице локалне
самоуправе чији је број становника већи од минималног броја становника наведеног у
тачки 6. подтач. а) или д) ове методологије и ако је број становника тог дела јединице
локалне самоуправе најмање 50% броја становника утврђеног у примењеном услову.
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Табела 2 – Унапред дефинисано подручје „Ц“
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Табела 3 – Унапред недефинисано подручје „Ц“
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Прилог 2

ПОСЕБАН
ОБРАЗАЦ
ЗА
ПРИЈАВЉИВАЊЕ
ИНДИВИДУАЛНЕ РЕГИОНАЛНЕ ДРЖАВНЕ ПОМОЋИ
ЗА УЛАГАЊЕ
Овај образац доставља се уз пријаву индивидуалне регионалне државне помоћи за
улагање у складу са Уредбом о условима и критеријумима усклађености регионалне
државне помоћи.
1. Примена
1.1. Разлози за пријављивање индивидуалне државне помоћи:
а)
Пријава се односи на индивидуалну државну помоћ која се додељује на
основу шеме државне помоћи чији планирани износ, из свих извора, без обзира
на врсту и број инструмената доделе, прелази износ израчунат на основу формуле
из члана 15б Уредбе о условима и критеријумима усклађености регионалне
државне помоћи.
б)
Пријава се односи на индивидуалну државну помоћ која се додељује на
основу акта даваоца унапред одређеном учеснику на тржишту чији планирани
износ, из свих извора, без обзира на врсту и број инструмената доделе, прелази
износ израчунат на основу формуле из члана 15б Уредбе о условима и
критеријумима усклађености регионалне државне помоћи.
в)

Остало - oбјасните:

..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
1.2. Примена пријављене мере државне помоћи
1.2.1. Потврдите да корисник није учесник на тржишту у тешкоћама1:
.................................................................................................................................................
1.2.2. Ако је мером обухваћена државна помоћ за улагање у широкопојасне мреже,
објасните на који начин се осигурава испуњење следећих услова и доставите
релевантну документацију:
- државна помоћ се додељује у подручју у којем не постоји мрежа исте категорије
нити основна нити приступна мрежа следеће генерације и није вероватно да ће се
развити под комерцијалним условима у периоду од три године од доношења одлуке
о додели државне помоћи;
1

У складу са прописима о контроли државне помоћи.

- државна помоћ се додељује искључиво у недискриминаторном поступку којим се
предвиђа учешће довољног броја учесника на тржишту;
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
1.2.3. Ако је мером обухваћена државна помоћ за истраживачку инфраструктуру,
потврдите да је додела државне помоћи условљена транспарентним и
недискриминаторним приступом тој инфраструктури и доставите релевантну
документацију:
.................................................................................................................................................
2. Подаци о кориснику, пројекту улагања и државној помоћи
2.1. Корисник
2.1.1.

Име/назив, седиште, претежна делатност:

......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
2.1.2. Ако је правни субјективитет корисника државне помоћи различит од правног
субјективитета учесника на тржишту који финансира/финансирају пројекат или
стварног корисника државне помоћи, опишите те разлике:
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
2.1.3. Јасно опишите однос између корисника, пословне групације којој припада и
осталих повезаних учесника на тржишту, укључујући заједничке пројекте:
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
2.2.

Пројекат улагања

2.2.1.

Наведите следеће податке о пријављеном пројекту улагања:

Датум подношења захтева за доделу државне помоћи
Датум почетка радова на пројекту улагања
Датум почетка производње
Планирани датум достизања пуног производног капацитета
Планирани датум завршетка пројекта улагања

2.2.2. Наведите категорију или категорије почетног улагања на које се односи
пријава:
а)

оснивање новог правног лица

б)

проширење постојећих капацитета

в)

диверсификација
производе

г)

битније промене у целокупном производном процесу постојећег
правног лица

д)

стицање имовине лица које је престало или би престало са радом да
га није купио улагач који није повезан са продавцем (преузимање).

постојећег

производног

програма

у нове

2.2.3. Укратко опишите пројекат улагања и објасните како је предметни пројекат
обухваћен најмање једном претходно наведеном категоријом почетног улагања:
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
2.3.

Оправдани трошкови израчунати на основу оправданих трошкова улагања

2.3.1. Наведите појединачно укупне оправдане трошкове улагања у номиналним и
дисконтованим вредностима:
Укупни оправдани
Укупни оправдани
трошак (номинална трошак (дисконтована
вредност)
вредност)
Трошкови припремних студија или трошкови
саветовања повезани с улагањем (само МСП)
Земљиште
Зграде
Постројење/машине/опрема
Нематеријална имовина
Укупни оправдани трошкови

2.3.2.

Потврдите да је стечена имовина нова:
да

не

2.3.3. Наведите доказе да оправдани трошкови улагања за учеснике на тржишту
који се разврставају у микро, мала и средња правна лица (МСП) могу бити и трошкови
припреме студија изводљивости и консултантских услуга који се односе на почетно
улагање, у максималном износу до 50% стварно насталих трошкова:
......................................................................................................................................................
2.3.4. Наведите доказе да у случају доделе државне помоћи учеснику на тржишту
који се разврстава у велика правна лица (у даљем тексту: велико правно лице) у циљу

битне промене у производном процесу оправдани трошкови морају бити већи од
трошкова амортизације у претходне три фискалне године за имовину која је повезана
са делатношћу која се модернизује:
.................................................................................................................................................
2.3.5. Објасните како је осигурано да су за државну помоћ додељену у циљу
диверсификације производног програма оправдани трошкови најмање 200% већи од
књиговодствене вредност имовине која се поново користи и књижи се у фискалној
години пре почетка радова. Доставите документацију која садржи одговарајуће
податке:
.................................................................................................................................................
2.3.6. У случајевима који укључују закуп материјалне имовине наведите упућивање
на одговарајуће одредбе правног основа којим је прописано испуњење следећих
услова или објасните како се то испуњење услова постиже на други начин:


за земљишта и зграде закуп за велика правна лица мора се наставити
најмање пет година након предвиђеног датума завршетка пројекта улагања
односно три године за МСП;
……………………………………………………………………………….....



за постројења или машине закуп мора бити у облику финансијског лизинга
и да садржи обавезу корисника државне помоћи да купи имовину по
истеку периода закупа.
……………………………………………………………………………….....

2.3.7. Чланом 10. Уредбе о условима и критеријумима усклађености регионалне
државне помоћи прописано је да: „Имовина која се стиче преузимањем у смислу
члана 8. став 2. ове уредбе и само ако је купљена од трећег неповезаног лица и по
тржишним условима, може се сматрати оправданим трошком. Ако мало привредно
друштво преузме члан породице првобитног власника или запослени неће се
сматрати да је имовину купило повезано лице и трошак те куповине представља
оправдани трошак. У случају када је за стицање имовине циљног друштва државна
помоћ већ дата купцу пре куповине имовине, трошкови те имовине се одузимају од
оправданих трошкова повезаних са преузимањем циљног друштва. У случају стицања
имовине преузимањем, оправдани трошкови улагања, осим трошкова куповине
имовине из става 5. овог члана могу бити и трошкови додатног улагања”.
Ако је наведено релевантно за пријављену меру, објасните усклађеност са
наведеним условима и доставите одговарајућу пропратну документацију.
…………………………………………………………………………………..
2.3.8. Ако оправдани трошкови улагања укључују нематеријалну имовину,
објасните како је осигурано испуњење услова из прописа којима је уређена
регионална државна помоћ за улагање:
………………………………………………………………………………….……………

2.4.

Обрачун оправданих трошкова на основу новоотворених радних места
повезаних са улагањем
Објаснити начин:


одређивања оправданих трошкова израчунатих на основу трошкова
зарада,



израчунавања броја нових радних места и



утврђивања трошкова зарада запослених лица.

Доставити одговарајуће обрачуне и документацију о наведеном:
……………………………………………………………………………………..
2.5.

Обрачун дисконтоване вредности оправданих трошкова и износа државне
помоћи

2.5.1. Унесите у табелу појединости о оправданим трошковима по категорији
оправданог трошка које је потребно сносити током читавог трајања пројекта улагања:

Припремне
студије итд.
(само МСП)
Земљиште
Зграде

Номинална/
дисконтована
вредност
Номинална
Дисконтована
Номинална
Дисконтована
Номинална
Дисконтована

Постројења/
машине опрема

Номинална

Нематеријална
имовина

Номинална

Трошкови зарада

Дисконтована
Дисконтована
Номинална
Дисконтована

Остало (наведите) Номинална
Дисконтована
Укупно

Номинална
Дисконтована

Н-0

Н+1

Н+2

Н+3

Н+X

Укупно

Наведите датум на који су износи дисконтовани и наведите коришћену
дисконтну стопу:
…………………………………………………………………………………………..
2.5.2. Унесите у табелу појединости о пријављеним државним помоћима које су
додељене или ће бити додељене за пројекат улагања са упућивањем на инструмент
државне помоћи:

Бесповратна
средства

Номинална/диск
онтована
вредност
Номинална

Н-0

Н+1

Н+2

Н+3

Н+X

Укупно

Дисконтована

Кредит
под Номинална
повољним
Дисконтована
условима
Номинална
Гаранција
Дисконтована
Пореске
олакшице

Номинална
Дисконтована
Номинална

….

Дисконтована
Номинална

….

Дисконтована

Укупно

Номинална
Дисконтована

Наведите датум на који су износи дисконтовани и наведите коришћену
дисконтну стопу:
.………………………………………………………………………………………….
За сваки облик (инструмент) државне помоћи у табели у тачки 2.5.2. наведите
бруто новчане противвредности:
Кредит под повољним условима:
………………………………………………………………………………………….
Гаранција:
………………………………………………………………………………………….
Пореске олакшице:
………………………………………………………………………………………….

Остало:
………………………………………………………………………………………….
2.5.3. Наведите ако нека мера државне помоћи која се додељује пројекту још није
утврђена и објасните како ће давалац државне помоћи осигурати поштовање
максималног интензитета државне помоћи:
.…………………………………………………………………...………..………………..
2.5.4. Да ли ће шема бити делимично финансирана из фондова Европске уније? Ако
је одговор потврдан, наведите у оквиру ког програма ће помоћ бити финансирана.
Наведите износ предметног финансирања из ЕУ фондова:
.…………………………………………………………………………………………..…..
2.5.5. Ако је корисник добио државну помоћ за најмање једно почетно улагање
започето у истом подручју у току од три године од дана почетка радова на
пријављеном пројекту улагања, наведите појединости о мерама државне помоћи за
свако претходно почетно улагање за које је додељена државна помоћ (укључујући
кратак опис пројекта улагања, датум подношења захтева за државну помоћ, датум
доделе државне помоћи, датум почетка радова, износ/износе државне помоћи и
оправдане трошкове):

Оправдани
трошкови
улагања

Додељени
износ
државне
помоћи

Датум
подношења
захтева

Датум
доделе
државне
помоћи

Датум
почетка
радова

Кратак опис

Упућивање
на државну
помоћ

Пројекат
почетног
улагања 1
Пројекат
почетног
улагања 2
Пројекат
почетног
улагања 3
…

2.5.6. Потврдите да укупан износ државне помоћи који се додељује за пројекат
почетног улагања не прелази максимални интензитет државне помоћи. Доставите
релевантну пропратну документацију и обрачун:
.……………………………………………………………………………………………....
2.5.7. Ако се државна помоћ додељује за пројекат улагања на основу неколико
шема са различитих нивоа власти и кумулира се са индивидуалним државним
помоћима које се додељују на основу акта даваоца унапред одређеном учеснику на
тржишту, потврдите да је први давалац државне помоћи унапред израчунао

максимални интензитет државне помоћи који се може доделити за пројекат и
наведите тај максимални интензитет државне помоћи. Објасните како ће даваоци
државне помоћи осигурати поштовање тог максималног интензитета:
.……………………………………………………………………….……………………...
3. Оцена усклађености
3.1.

Допринос циљевима регионалног развоја и потреба за интервенцијом
државе

3.1.1. Наведите тачну локацију пројекта и подручје на нивоу 2 или 3 номенклатуре
статистичких територијалних јединица којој локација припада:
.………………………………………………………………………………………………
3.1.2.

Објасните како ће државна помоћ допринети регионалном развоју:

.………………………………………………………………………………………………
3.1.3. Ако се пријава односи на индивидуалну државну помоћ која се додељује на
основу шеме, објасните како ће пројекат допринети остваривању циља шеме и
доставите одговарајућу пропратну документацију:
.……………………………………………….……………………………………………..
3.1.4. Ако се пријава односи на индивидуалну државну помоћ која се додељује на
основу акта даваоца унапред одређеном учеснику на тржишту, објасните како се
пројектом доприноси развојној стратегији предметног подручја и доставите
одговарајућу пропратну документацију:
.………………………………………………………………………………………………
3.1.5. Доставите доказ којим се обезбеђује да ће улагање у предметном подручју
задржати најмање пет година (три године за МСП) након завршетка пројекта улагања:
.………………………………………………………………………………………………
3.1.6. У случајевима у којима ће се интензитет рачунати на основу оправданих
трошкова зарада, објасните како се осигурава да се радна места отварају у року од три
године од завршетка пројекта те да ће се свако радно место отворено улагањем
задржати у предметном подручју током периода од најмање пет година (три године
за МСП) од дана када је први пут попуњено. Наведите одговарајуће одредбе правног
основа (нпр. уговор):
.………………………………………………………………………………………………

3.1.7. Како се осигурава да корисник државне помоћи мора да обезбеди
финансијско учешће од најмање 25% оправданих трошкова из сопствених средстава
или финансирањем које не садржи било који облик јавне помоћи?
.………………………………………………………………………………………………
3.1.8. Да ли је спроведена процена утицаја пројекта за који се додељује државна
помоћ на заштиту животне средине или се обавезујете да ће бити спроведена?
да

не

Ако је одговор негативан, објасните зашто се за предметни пројект не тражи
процена утицаја на заштиту животне средине:
.………………………………………………………………………..……………
3.2.

Примереност мере

3.2.1. Ако се пријава односи на индивидуалну државну помоћ која се додељује на
основу акта даваоца унапред одређеном учеснику на тржишту, докажите како се
обезбеђује бољи развој предметног подручја таквом државном помоћи од државне
помоћи у оквиру шеме или другим мерама:
……………..………………………………………………………………………………..
3.2.2. Објасните зашто друге мере и друге врсте инструмената државне помоћи,
којима се мање нарушава конкуренција на тржишту нису адекватни за постизање
унапређења економског развоја подручја:
.………………………………………………………………….…………………………..
3.3.

Подстицајни ефекат и пропорционалност државне помоћи

3.3.1. Потврдите да су радови на улагању започети након подношења захтева за
доделу државне помоћи. Доставите доказ (захтев за доделу државне помоћи који је
корисник поднео даваоцу државне помоћи):
.……………………………………………………….……………………………………..
3.3.2. Објасните подстицајни ефекат државне помоћи у смислу тачке 23. Упутства
за оцењивање усклађености регионалне државне помоћи („Службени гласник РС“,
број 41/21) - државна помоћ је утицала на доношење одлуке о улагању или одлуке о
избору локације:
.…………………………………………………………………………….………………..
3.3.3. За случај да без државне помоћи корисник не би донео одлуку о улагању у
одређеном подручју из разлога што такво улагање не би било економски исплативо,
доставите документа којима се доказује да та помоћ омогућава економску
исплативост пројекта (обрачун интерне стопе приноса (ИРР) са и без државне помоћи,

релевантне референтне вредности за учесника на тржишту (нпр. уобичајене стопе
приноса које корисник захтева ради предузимања сличних пројеката, трошак
капитала учесника на тржишту у целини, релевантне референтне вредности одређене
индустрије и сл.) и објасните зашто је планирани износ државне помоћи минимум
неопходан за остваривање довољне економске исплативости пројекта:
.……………………………………………………………….……………………………..
.………………………………………………………………………….…………………..
3.3.4. За случај да је корисник донео одлуку о избору локације тј. изабрао
конкретну локацију у одређеном подручју из разлога што му државна помоћ
компензује нето недостатке и трошкове те локације, доставите документа која
доказују да та помоћ стварно утиче на одлуку о избору локације (обрачун нето
садашње вредности улагања у датој локацији и нето садашње вредности у
алтернативној локацији, параметри који се користе за обрачун (временски период,
дисконтна стопа и сл.)) и објасните зашто државна помоћ не прелази разлику између
нето садашње вредности улагања у датој локацији и нето садашње вредности у
алтернативној локацији:
.……………………………………………………………………………….……………..
.…………………………………………………………………………….………………..

3.4.

Оцењивање негативних ефеката државне помоћи која подстиче корисника
да донесе одлуку о улагању:

3.4.1. Наведите податке о тржишту производа, конкурентима и потрошачима на
које утиче промена понашања корисника државне помоћи:


Назначите тржишну структуру производа, успешност тржишта (опадање
или раст), поступак избора корисника помоћи, баријере уласку на тржиште
и изласку са тржишта и сл:
.………………………………………………..………………………………..



Да ли ће производи који су предвиђени пројектом заменити неке друге
производе које производи корисник (на нивоу пословне групације)? Које
ће производе заменити? Ако се ти замењени производи не производе на
локацији пројекта, назначите где се тренутно производе. Наведите опис
везе између замењене производње и тренутног улагања:
.………………………………………………………..………………………..



Који други производи се могу производити са истом новом
инфраструктуром (прилагодљивост производних постројења корисника)
уз ниске или без додатних трошкова?
.………………………………………………………………..………………..



Објасните да ли се пројекат односи на полупроизводе и да ли се знатан део
производа продаје на други начин осим на тржишту (по тржишним
условима). Наведите да ли је предметни производ онај који је предвиђен
пројектом или је реч о производу на силазном тржишту:
.…………………………………………………………………..……………..



Наведите
релевантна
тржишта
производа
производ/производе и доставите доказе:

за

предметни

..……………………………………………………………..………………......
3.4.2. Доставите податке и пропратне доказе о релевантном географском тржишту
корисника:
..……………………………………………………………….…………………………......
3.4.3. Наведите следеће податке о тржишном положају корисника (током периода
пре доделе државне помоћи и очекиваном тржишном положају након завршетка
улагања):


проценa тржишног удела корисника (у погледу вредности и количина)
корисника државне помоћи на релевантном тржишту (на нивоу пословне
групације);
..............................................................................................................................



проценa тржишног удела свих произвођача на релевантном тржишту (у
погледу вредности и количина). Ако је доступна, укључите и статистику
из јавних и/или независних извора.
..............................................................................................................................

3.4.4. Наведите процену тржишне структуре у погледу концентрације, могуће
баријере уласку на тржиште (нпр. право интелектуалне својине), економије обима и
економије распона, баријере приступу мрежама и инфраструктури), куповне моћи и
баријере ширењу на тржишту или изласку са тржишта:
.......…………………………………………………………………………………………..
3.4.5. Наведите процену додатног производног капацитета створеног улагањем (у
погледу вредности и количина):
.................................................................................................................................................


За све случајеве

3.4.6. За случајеве када без државне помоћи корисник не би донео одлуку о улагању
у одређеном подручју из разлога што такво улагање не би било економски исплативо
за њега наведите следеће податке и пропратне доказе:


Да ли дугорочно пројекат улагања ствара капацитет на тржишту које је
структурно у апсолутном паду (показује негативну стопу раста)?
..............................................................................................................................



Да ли је релевантно тржиште у релативном паду (тј. показује позитивну
стопу раста, али не прелази референтну стопу раста)?
..............................................................................................................................

За случајеве да је корисник изабрао конкретну локацију у одређеном подручју
из разлога што му државна помоћ компензује нето недостатке и трошкове те
локације, доставите релевантне доказе:
…................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
3.4.7. Потврдите да ли је корисник доставио изјаву у којој потврђује да на нивоу
пословне групације није престао са обављањем исте или сличне делатности на
територији Републике Србије у периоду од две године пре подношења захтева за
регионалну државну помоћ за улагање и да не планира да престане са обављањем
такве делатности у року од највише две године након завршетка почетног улагања.
Ако је таква изјава достављена, приложите примерак те изјаве или објасните
зашто није достављена:
………………………………………………………………………………….……
.....................................................................................................................................
3.4.8. Ако је корисник на нивоу пословне групације престао са обављањем исте или
сличне делатност у неком другом подручју Републике Србије у периоду од две године
пре подношења захтева за регионалну државну помоћ за улагање или то намерава да
учини у периоду од две године након завршетка улагања те је делатност преместио
на конкретну локацију или то намерава да учини, објасните зашто се сматра да нема
узрочно-последичне везе између државне помоћи и премештања:
.................................................................................................................................................
3.4.9. Да ли државна помоћ доводи до губитка радних места на постојећим
локацијама у Републици Србији? Ако би државна помоћ довела до знатног губитка
радних места на постојећим локацијама у Републици Србији, наведите њихов број и
удео у односу на укупан број радних места на предметној локацији/предметним
локацијама:
.................................................................................................................................................

4. Остали подаци
Навести све додатне информације које се сматрају неопходним за потпуну оцену
предметне државне помоћи:
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................

5. Изјава

Потврђујем да су подаци наведени у овом обрасцу и његови прилози тачни и потпуни.
Место и датум: ______________________________
Име и презиме одговорне особе: _________________________________________
Потпис и печат: ____________________________________

Прилог 3

ПОСЕБАН ОБРАЗАЦ ЗА ПРИЈАВЉИВАЊЕ ШЕМЕ
РЕГИОНАЛНЕ ДРЖАВНЕ ПОМОЋИ ЗА УЛАГАЊЕ
Овај образац доставља се уз пријаву шеме регионалне државне помоћи за улагање у
складу са Уредбом о условима и критеријумима усклађености регионалне државне
помоћи.
1. Примена
Примена пријављене шеме
1.1. Потврдите да се регионална државна помоћ на основу шеме неће додељивати
кориснику који је престао са обављањем исте или сличне делатности на територији
Републике Србије у периоду од две године пре подношења захтева за регионалну
државну помоћ за улагање или планира да престане са обављањем такве делатности у
року од највише две године након завршетка почетног улагања? Наведите одговарајућу
одредбу шеме:
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
1.2. Потврдите да се пријављена регионална државна помоћ за улагање неће
додељивати учесницима на тржишту у следећим секторима и категоријама: учесницима
на тржишту у тешкоћама, у сектору челика, угља, синтетичких влакана, саобраћаја,
енергетике, финансијских делатности, осигурања, управљачких делатности и
саветовања:
да

не

1.3. Ако је шемом обухваћена државна помоћ за улагање у широкопојасне мреже,
наведите да ли су испуњени следећи услови:
а)
државна помоћ се додељује у подручју у којем не постоји мрежа исте
категорије нити основна нити приступна мрежа следеће генерације и није
вероватно да ће се развити под комерцијалним условима у периоду од три године
од доношења одлуке о додели државне помоћи;
б)
државна помоћ се додељује искључиво у недискриминаторном поступку
којим се предвиђа учешће довољног броја учесника на тржишту;
в)
државна помоћ се додељује на основу конкурентног поступка одабира у
складу са прописом којим се ближе уређује начин за оцењивање усклађености

државне помоћи за развој широкопојасне инфраструктуре са правилима за доделу
државне помоћи.
Наведите одговарајућу одредбу шеме:
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
1.4. Ако је шемом обухваћена државна помоћ за истраживачку инфраструктуру, да ли
је оваква државна помоћ условљена да приступ инфраструктури за коју је државна
помоћ намењена буде транспарентан и недискриминаторан?
а)

не

б)

да

Наведите одредбе шеме које обезбеђују наведено:
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................

2.
2.1.

Почетно улагање и оправдани трошкови
Почетно улагање

2.1.1. Државна помоћ се додељује за почетно улагање у материјалну и нематеријалну
имовину у вези са:
а)

оснивањем новог правног лица

б)

проширењем постојећег капацитета

в)

диверсификацијом постојећег производног програма у нове производе

г)

битним променама у целокупном производном процесу постојећег правног
лица

2.1.2. Наведите одредбу шеме којом је прописана обавеза пријављивања Комисији за
контролу државне помоћи индивидуалних државних помоћи на основу те шеме
ако планирана вредност државне помоћи без обзира на врсту и број инструмената
доделе прелази десет милиона евра у динарској противвредности?
......................................................................................................................................................
2.2.

Оправдани трошкови улагања

2.2.1. Да ли улагање у материјалну имовину обухвата:

а)

земљиште

б)

зграде

в)

постројења, машине и опрему

Наведите одредбе шеме којима се потврђује наведено:
……..............................................................................................................................................
……..............................................................................................................................................
2.2.2. Наведите одредбу шеме којом је прописано да имовина која се стиче улагањем
мора бити нова:
......................................................................................................................................................
2.2.3. Наведите одредбу шеме којом је прописано да се, у случају учесника на тржишту
који се разврставају у микро, мала и средња правна лица (МСП) највише 50%
оправданих трошкова припреме студија изводљивости и консултантских услуга
који се односе на почетно улагање, може сматрати оправданим трошковима:
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
2.2.4. Наведите одредбу шеме којом је прописано да оправдани трошкови улагања
учесника на тржишту који се разврстава у велика правна лица (у даљем тексту:
велико правно лице) у циљу битне промене у производном процесу морају бити
већи од трошкова амортизације у претходне три фискалне године за имовину која
је повезана са делатношћу која се модернизује:
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
2.2.5. Наведите одредбу шеме којом је прописано да оправдани трошкови улагања у
циљу диверсификације производног програма морају бити најмање 200% већи од
књиговодствене вредности имовине која се поново користи, а која се књижи у
фискалној години пре почетка радова:
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
2.2.6. У случајевима који укључују закуп материјалне имовине наведите одредбу шеме
којом су прописани следећи услови:
• закуп земљишта и зграде за велика правна лица се мора наставити најмање пет
година након предвиђеног датума завршетка пројекта улагања, односно три године
за МСП;

................................................................................................................................................
• закуп постројења или машина мора да буде у облику финансијског лизинга и да
садржи обавезу корисника помоћи да купи имовину по истеку периода закупа.
................................................................................................................................................
2.2.7. Чланом 10. Уредбе о условима и критеријумима усклађености регионалне
државне помоћи прописано је да: „ Имовина која се стиче преузимањем у смислу
члана 8. став 2. ове уредбе и само ако је купљена од трећег неповезаног лица и по
тржишним условима, може се сматрати оправданим трошком. Ако мало
привредно друштво преузме члан породице првобитног власника или запослени
неће се сматрати да је имовину купило повезано лице и трошак те куповине
представља оправдани трошак. У случају када је за стицање имовине циљног
друштва државна помоћ већ дата купцу пре куповине имовине, трошкови те
имовине се одузимају од оправданих трошкова повезаних са преузимањем
циљног друштва. У случају стицања имовине преузимањем, оправдани трошкови
улагања, осим трошкова куповине имовине која се стиче преузимањем могу бити
и трошкови додатног улагања”.
Ако је наведено релевантно за пријављену меру, наведите одредбу шеме којом су
прописани наведени услови:
......................................................................................................................................................
2.2.8. Ако се оправдани трошкови државне помоћи односе на улагање у нематеријалну
имовину, да ли се вредност улагања утврђује на основу трошкова насталих за:
а)

патенте

б)

лиценце

в)

know-how

г)

друга права интелектуалне својине

Наведите одговарајуће одредбе правног основа:
............................................................................................................................................
2.2.9. Наведите одредбу шеме којом је предвиђено да, ако је корисник државне помоћи
велико правно лице, учешће трошкова нематеријалне имовине у укупним
оправданим трошковима улагања може бити до 50%:
......................................................................................................................................................
2.2.10. Наведите одредбе шеме којима је прописано да нематеријалну имовину за коју се
додељује државна помоћ искључиво може да употребљава корисник државне
помоћи и на њу се обрачунава амортизација у складу са важећим прописима, да
нематеријалну имовину корисник може да купи од трећег лица које није повезано
са њим и по тржишним условима и да нематеријална имовина мора бити исказана

у билансу стања корисника државне помоћи најмање пет година, односно три
године ако је корисник МСП:
......................................................................................................................................................
2.3.

Оправдани трошкови зарада за новоотворена радна места повезана са
улагањем

Наведите одредбе шеме којима је прописан начин одређивања оправданих
трошкова израчунатих на основу трошкова зарада и на основу броја
новоотворених радних места:
......................................................................................................................................................
2.4.

Обрачун дисконтоване вредности оправданих трошкова

2.4.1. Наведите који облици (инструменти) државне помоћи су дозвољени у оквиру
шеме:
а)

бесповратна средства - наведите одговарајућу одредбу шеме:

……………………………………………………………………………………………
б)
кредити под повољнијим условима - наведите начин израчунавања износа
бруто новчане противвредности и одговарајућу одредбу шеме:
……………………………………………………………………………………………
в)
гаранција - наведите начин израчунавања износа бруто новчане
противвредности и одговарајућу одредбу шеме:
……………………………………………………………………………………………
г)
пореске олакшице - наведите врсту мере, начин израчунавања износа бруто
новчане противвредности и одговарајућу одредбу шеме:
……………………………………………………………………………………………
д)
други инструмент – наведите инструмент доделе државне помоћи наведите,
начин израчунавања износа бруто новчане противвредности и одговарајућу
одредбу шеме:
……………………………………………………………………………………………
2.4.2. Наведите одредбу шеме којом је прописано да ће пре доделе сваке индивидуалне
државне помоћи давалац утврдити да ли је и по ком основу корисник (на нивоу
пословне групације) добио државну помоћ за једно или више почетних улагања
у истом подручју на нивоу 3 номенклатуре статистичких територијалних
јединица, и да ће утврдити да ли се ради о јединственом пројекту улагања:
......................................................................................................................................................

2.4.3. Наведите одредбу шеме којом је прописано да укупан износ државне помоћи за
свако почетно улагање неће прећи максимални интензитет државне помоћи у
складу са Уредбом о условима и критеријумима усклађености регионалне
државне помоћи:
......................................................................................................................................................
2.4.4. Наведите одредбу правног основа којом је прописано да ће, ако државну помоћ
додељује више даваоца, максимални интензитет помоћи, унапред израчунати
давалац државне помоћи који први додељује помоћ:
......................................................................................................................................................

3. Оцена усклађености шеме државне помоћи
3.1.

Допринос циљевима регионалног развоја и потреба за интервенцијом
државе

Наведите којим стратешким документом Републике Србије (којим се јасно дефинишу
циљеви регионалног развоја) је предвиђена шема државне помоћи и објасните како шема
доприноси остваривању циљева регионалног развоја:
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
3.1.1. Објасните како ће давалац државне помоћи одредити приоритете и одабрати
пројекте улагања у складу с циљевима шеме. Наведите одговарајуће одредбе
шеме или другог повезаног акта:
......................................................................................................................................................
3.1.2. Објасните како ће давалац приликом доделе државне помоћи утврдити да ли
пројекат улагања доприноси циљу шеме државне помоћи, те, на тај начин, и
развојној стратегији подручја у које се улаже:
......................................................................................................................................................
3.1.3. Објасните на који начин се обезбеђује да ће почетно улагање опстати у истом
подручју најмање пет година (три године за МСП) након завршетка пројекта:
......................................................................................................................................................
3.1.4. У случајевима у којима се државна помоћ односно оправдани трошкови улагања
израчунавају на основу трошкова зарада за новоотворена радна места, објасните
на који начин се обезбеђује да ће радно место предвиђено пројектом улагања да
се отвори и попуни у року од три године од завршетка пројекта улагања, а сваки

престанак радног односа у том периоду односно свако радно место које се
затвори у том периоду се неће урачунавати или се одузима од броја
новоотворених радних места:
......................................................................................................................................................
3.1.5. Наведите одредбе правног основа којима је прописано да корисник државне
помоћи за улагање мора да обезбеди финансијско учешће од најмање 25 %
оправданих трошкова из сопствених средстава или спољним финансирањем, који
не садржи било који облик јавне помоћи:
......................................................................................................................................................
3.2.

Примереност државне помоћи

3.2.1. Објасните зашто је државна помоћ примеренији инструмент за остваривање
циљева регионалног развоја у односу на друге мере које не садрже државну
помоћ:
......................................................................................................................................................
3.2.2. Да ли ће индивидуална државна помоћ у оквиру пријављене шеме бити додељена:
аутоматски, под условом да су испуњени услови из шеме или
дискреционо, након одлуке даваоца
Наведите одговарајуће одредбе шеме:
..........................................................................................................................................
Ако се државна помоћ додељује дискреционо, укратко опишите критеријуме који
ће се примењивати:
..........................................................................................................................................
3.2.3. Ако се помоћ додељује кроз инструменте који обезбеђују директну новчану
предност (субвенције, фискалне олакшице, продаја или коришћење имовине у
јавној својини по цени мањој од тржишне и сл.) докажите због чега други
инструменти помоћи који мање нарушавају конкуренцију и трговину (кредити са
нижом каматном стопом од тржишне или субвенционисаном каматном стопом,
гаранције државе и сл.) нису примерени за остваривање циљева регионалног
развоја:
......................................................................................................................................................
3.3.

Ефекат подстицаја

3.3.1. Наведите одредбе шеме којима је прописано да захтев за доделу државне помоћи
мора бити поднет пре почетка радова на пројекту. Доставите доказ (захтев за
доделу државне помоћи који је корисник поднео даваоцу државне помоћи):
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
3.3.2. Наведите одредбе шеме којима је прописано да корисник државне помоћи који је
велико правно лице мора да, поред објашњења, достави и доказ о томе шта би се
десило са улагањем да државна помоћ није додељена:
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
3.3.3. Наведите одредбе шеме којим је прописано да давалац државне помоћи мора да
изврши проверу да ли постоји ефекат подстицаја односно да без државне помоћи
корисник не би донео одлуку о улагању у одређеном подручју из разлога што
такво улагање не би било економски исплативо за њега (одлука о улагању) или
да је корисник изабрао конкретну локацију у одређеном подручју из разлога што
му државна помоћ компензује нето недостатке и трошкове те локације (одлука о
избору локације):
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
3.3.4. Наведите одговарајуће одредбе шеме којима је прописано да државна помоћ
великом правном лицу не сме да пређе минимум који је потребан да би пројекат
био довољно економски исплатив (у случају одлуке о улагању), односно, разлику
између нето садашње вредности улагања у датој локацији и нето садашње
вредности у алтерантивној локацији (у случају одлуке о избору локације):
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................

3.4.

Ефекти на конкуренцију и трговину са ЕУ

3.4.1. Објасните како је допринос регионалном развоју већи од негативних ефеката
шеме помоћи на конкуренцију и трговину Републике Србије и земаља чланица
ЕУ:
......................................................................................................................................................
3.4.2. Наведите одредбе шеме којим је прописано да ће давалац приликом доделе
државне помоћи извршити проверу да ли би без државне помоћи корисник
изабрао да улаже у мање развијено подручје:
......................................................................................................................................................

3.4.3. Наведите одредбе шеме којим је прописано да се не ради о кориснику који је
престао са обављањем исте или сличне делатности на територији Републике
Србије у периоду од две године пре подношења захтева за регионалну државну
помоћ за улагање или планира да престане са обављањем такве делатности у року
од највише две године након завршетка почетног улагања:
......................................................................................................................................................

4. Друге информације
Навести све додатне информације које се сматрају неопходним за потпуну оцену
предметне државне помоћи:
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................

5. Изјава
Потврђујем да су подаци наведени у овом обрасцу и његови прилози тачни и потпуни.
Место и датум: ______________________________
Име и презиме одговорне особе: _________________________________________
Потпис и печат: ____________________________________

Прилог 4

ПОСЕБАН ОБРАЗАЦ ЗА ПРИЈАВЉИВАЊЕ ШЕМЕ
РЕГИОНАЛНЕ ОПЕРАТИВНЕ ДРЖАВНЕ ПОМОЋИ
Овај образац доставља се уз пријаву шеме регионалне оперативне државне помоћи у
складу са Уредбом о условима и критеријумима усклађености регионалне државне
помоћи.
1. Примена
а) Наведите о којој врсти регионалне оперативне државне помоћи се ради:
регионална оперативна државна помоћ за смањење текућих трошкова
пословања одређеног учесника на тржишту
регионална оперативна државна помоћ за надокнаду додатних трошкова
пословања у ретко насељеним подручјима
регионална оперативна државна помоћ за спречавање депопулације у врло
ретко насељеним подручјима
Oстало - наведите:
....................................................................................................................................
1.1. Потврдите да се регионална оперативна државна помоћ неће додељивати
учесницима на тржишту у следећим секторима и категоријама: учесницима на
тржишту у тешкоћама, у сектору челика, угља, синтетичких влакана, саобраћаја,
енергетике, финансијских делатности, осигурања, управљачких делатности и
саветовања:
да
не
2. Опис шеме
2.1. Циљ шеме:
…………………………………………………………………………………………………..
2.2. Наведите који инструменти државне помоћи су дозвољени у оквиру шеме:
а)

бесповратна средства - наведите одговарајућу одредбу шеме:

………………………………………………………………………………….…………..

б)
кредити под повољнијим условима - наведите начин израчунавања износа
бруто новчане противвредности и одговарајућу одредбу шеме:
………………………………………………………………………………………………
в)
гаранција - наведите начин израчунавања износа бруто новчане
противвредности и одговарајућу одредбу шеме:
………………………………………………………………………………………………
г)
пореске олакшице - наведите врсту мере, начин израчунавања износа бруто
новчане противвредности и одговарајућу одредбу шеме:
…………………………………………………………………………….………………..
д)
други инструмент – наведите инструмент доделе државне помоћи наведите,
начин израчунавања износа бруто новчане противвредности и одговарајућу одредбу
шеме:
…………………………………………………………………………….………………
2.3. Да ли ће индивидуална државна помоћ у оквиру пријављене шеме бити додељена:
аутоматски, под условом да су испуњени услови из шеме или
дискреционо, након одлуке даваоца
 Ако се државна помоћ додељује дискреционо, укратко опишите критеријуме
за доделу:
.....................................................................................................................................
2.4. Да ли ће шема бити делимично финансирана из фондова Европске уније? Ако је
одговор потврдан, наведите у оквиру ког програма ће помоћ бити финансирана.
Наведите износ предметног финансирања из ЕУ фондова:
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
3. Усклађеност државне помоћи
3.1. Допринос унапређењу економског развоја подручја и ефекат подстицаја
У случају доделе регионалне оперативне државне помоћи за смањење текућих
трошкова пословања одређеног учесника на тржишту
3.1.1. Наведите проблеме у пословању с којима се суочавају учесници на тржишту, а
које треба превазићи доношењем шеме. Доставите доказе о наведеном:

......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
3.1.2. Објасните зашто се проблеми из тачке 3.1.1. овог обрасца не могу превазићи
регионалном државном помоћи за улагање него је потребно доношење шеме
регионалне оперативне државне помоћи:
......................................................................................................................................................
У случају доделе регионалне оперативне државне помоћи за надокнаду одређених
додатних трошкова пословања у ретко насељеним подручјима
3.1.3. Утврдите конкретне додатне трошкове који ће се надокнадити у оквиру шеме.
Приложите доказ о наведеном:
......................................................................................................................................................
У случају доделе регионалне оперативне државне помоћи за спречавање
депопулације у врло ретко насељеним подручјима
3.1.4. Докажите ризик од депопулације у одговарајућим подручјима у недостатку
регионалне оперативне државне помоћи:
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
3.2. Примереност шеме државне помоћи
Наведите зашто се пријављена државна помоћ сматра примереном за постизање циља
шеме. Посебно објасните зашто други инструменти којима се мање нарушава
конкуренција на тржишту и друге врсте инструмената државне помоћи којима се мање
нарушава конкуренција на тржишту нису адекватни за постизање унапређења
економског развоја подручја:
......................................................................................................................................................
3.3. Пропорционалност државне помоћи
3.3.1. Утврдите оправдане трошкове који се у потпуности могу приписати проблемима
који ће се решити доделом државне помоћи:
......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................
3.3.2. Потврдите да трошкови амортизације и трошкови финансирања обухваћени
оправданим трошковима за регионалну државну помоћ за улагање неће бити
обухваћени оправданим трошковима за регионалну оперативну државну помоћ:
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
3.3.3. Опишите износ и начин обрачуна износа државне помоћи и на који начин је
осигурано да неће прећи максималан дозвољени износ:
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
3.3.4. Да ли се предметна државна помоћ додељује и на основу других шема регионалне
оперативне државне помоћи? Уколико је одговор да, наведите назив шеме:
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
3.3.5. Уколико се у Републици Србији додељује регионална оперативна државна помоћ
на основу друге шеме регионалне оперативне државне помоћи, објасните како је
осигурано да регионална оперативна државна помоћ додељена у оквиру друге
шеме неће прећи максималан дозвољени износ:
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
Овај део обрасца попуњава се само за регионалну оперативну државну помоћ у ретко
насељеним подручјима
3.3.6. Докажите да ће додатни трошкови које треба надокнадити у оквиру пријављене
шеме бити израчунати поређењем са трошковима које сносе слични учесници на
тржишту са пословним седиштем у другом подручју у Републици Србији:
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
Овај део обрасца попуњава се само за регионалну оперативну државну помоћ за
смањење текућих трошкова пословања учесника на тржишту
3.3.7. Објасните на који начин ће се износ државне помоћи постепено смањивати током
трајања шеме:

......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
3.4. Ефекти на конкуренцију и трговину са ЕУ
Објасните како се осигурава да државна помоћ додељена на основу шеме неће довести
до знатног нарушавања конкуренције на тржишту:
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
4. Друге информације
Навести све додатне информације које се сматрају неопходним за потпуну оцену
предметне државне помоћи:
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
5. Изјава
Потврђујем да су подаци наведени у овом обрасцу и његови прилози тачни и потпуни.
Место и датум: ______________________________
Име и презиме одговорне особе: _________________________________________
Потпис и печат: ____________________________________

