На основу члана 5. став 3. и члана 7. став 4. Закона о контроли државне помоћи
(„Службени гласник РСˮ, број 73/19) и члана 42. став 1. Закона о Влади („Службени
гласник РСˮ, 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 ДРЖАВНЕ ПОМОЋИ РАДИ
ОТКЛАЊАЊА ОЗБИЉНОГ ПОРЕМЕЋАЈА У ПРИВРЕДИ
ПРОУЗРОКОВАНОГ ЕПИДЕМИЈОМ ЗАРАЗНЕ БОЛЕСТИ COVID-19

Члан 1.
У Уредби о условима и критеријумима усклађености државне помоћи ради
отклањања озбиљног поремећаја у привреди проузрокованог епидемијом заразне болести
COVID – 19 („Службени гласник РСˮ, бр. 54/20 и 126/20), у члану 3. став 1. тачкa 1) број:
„800.000ˮ замењује се бројем: „1.800.000ˮ.
У тачки 2) после речи: „изражаваˮ додаје се реч: „уˮ.
У ставу 2. број: „2020ˮ замењује се бројем: „2021ˮ.
После става 2. додају се ст. 3. и 4, који гласе:
„Државна помоћ из става 1. овог члана, изузев у облику субвенција, додељена и
враћена пре 31. децембра 2021. године не узима се у обзир при утврђивању да ли је износ
из става 1. тачка 1) овог члана прекорачен.
Државна помоћ из става 1. овог члана додељена у једном облику (инструменту)
може да се конвертује у други инструмент, под условом да се конверзија изврши
најкасније до 31. децембра 2022. године.ˮ
Члан 2.
У члану 4. став 3. брише се.
После досадашњег става 4. који постаје став 3, додају се ст. 4. и 5. који гласе:

„Минимална годишња каматна стопа из става 1. тачка 1) овог члана треба да
износи најмање десет базних поена.
Ако се над корисником спроводи стечајни поступак, дужнички инструменти,
подређени редовним повериоцима са правом првенства, могу се одобрити по сниженим
каматним стопама ако:
1) је каматна стопа барем једнака каматној стопи из става 1. тачка 1) овог члана
увећана за 200 базних поена за велике привредне субјекте и 150 базних поена за
предузетнике, микро, мала и средња предузећа,
2) је уговор о кредиту или други правни основ за доделу државне помоћи потписан
најкасније до 31. децембра 2021. године и ограничен на максимално шест година и
3) износ подређеног дуга не прелази:
(1) две трећине годишњих расхода за плате корисника у случају великих
привредних субјеката, односно годишње расходе за плате корисника у случају
предузетника, микро, малих и средњих предузећа за 2019. годину или за последњу
доступну годину (ако је учесник на тржишту основан од 1. јануара 2020. године,
максимални износ кредита не сме бити већи од процењених годишњих расхода за плате за
прве две године пословања) и
(2) 8,4% укупног промета корисника оствареног у 2019. години у случају великих
привредних субјеката, односно 12,5% у случају предузетника, микро, малих и средњих
предузећа.ˮ
Члан 3.
У члану 5. став 3. брише се.
Досадашњи став 4. постаје став 3.
После досадашњег става 5. који постаје став 4, додају се ст. 5. и 6. који гласе:
„Гаранције обухватају и гаранције за факторинг и обрнути факторинг, при чему се
гаранција за обрнути факторинг даје само ако су производи и услуге испоручени купцу.
Ако се над корисником спроводи стечајни поступак, гаранције за новоиздате
дужничке инструменте, подређени редовним повериоцима са правом првенства, могу се
одобрити ако:
1) је премија гаранције барем једнака премијама гаранције из става 1. тачка 1) овог
члана увећаним за 200 базних поена за велике привредне субјекте и 150 базних поена за
предузетнике, микро, мала и средња предузећа,
2) је гаранција одобрена најкасније до 31. децембра 2021. године,
3) je трајање гаранције ограничено на највише шест година и гаранција не прелази
90% главнице кредита, ако губитке сразмерно и под истим условима сноси кредитна
институција и држава и
4) износ подређеног дуга покривеног гаранцијом не прелази:
(1) две трећине годишњих расхода за плате корисника у случају великих
привредних субјеката, односно годишње расходе за плате корисника у случају
предузетника, микро, малих и средњих предузећа за 2019. годину или за последњу
доступну годину (ако је учесник на тржишту основан од 1. јануара 2020. године
максимални износ кредита не сме бити већи од процењених годишњих расхода за плате за
прве две године пословања) и
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(2) 8,4% укупног промета корисника оствареног у 2019. години у случају великих
привредних субјеката, односно 12,5% у случају предузетника, микро, малих и средњих
предузећа. ˮ
Члан 4.
У члану 6. став 2. тачка 4) после речи у загради додају се речи: „или 80% прихода
предузетника који су еквивалентни просечној месечној платиˮ, а тачка на крају замењује
се тачком запетом.
После тачке 4) додаје се тачка 5), која гласи:
„5) помоћ је додељена најкасније до 31. децембра 2021. године.ˮ
После става 5. додаје се став 6, који гласи:
„Помоћ из става 2. овог члана додељује се за запослене који би, да нема помоћи,
били отпуштени због прекида или смањења пословних активности изазване епидемијом
заразне болести COVID-19 и предузетнике на чију пословну активност је негативно
утицала епидемија заразне болести COVID-19, под условом да је лице чија се плата
субвенционише у сталном радном односу током целог периода субвенционисања, а
предузетник одржава одговарајућу пословну активност током целог периода
субвенционисања.ˮ
Члан 5.
У члану 8. став 2. речи: „Нетржишни ризикˮ замењују се речима: „Нетржишним
ризикомˮ.
Члан 6.
У члану 8а став 3. тачка 4) број: „3.000.000ˮ замењује се бројем: „10.000.000ˮ, а
тачка на крају замењује се тачком запетом.
После тачке 4) додаје се тачка 5), која гласи:
„5) да се државна помоћ додељује кроз субвенције, пореске олакшице, гаранције,
зајмове, власнички капитал или друге инструменте државне помоћи.ˮ
Члан 7.
У члану 10. став 1. речи: „1. јуна 2021. године ˮ замењују се речима: „31. децембра
2021. године ˮ.
Члан 8.
У чл. 3, 4, 5, 7, 8. и 8a речи: „30. јун 2021. годинеˮ у одређеном падежу замењују се
речима: „31. децембар 2021. годинеˮ у одговарајућем падежу.
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Члан 9.
Ова уредба ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику
Републике Србијеˮ.
05 Број: 110-1651/2021
У Београду, 25. фебруара 2021. године
ВЛАДА

ПРЕДСЕДНИК
Ана Брнабић, с.р.
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