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Посебан образац пријаве државне помоћи потребно је доставити уз пријаву шеме или 

индивидуалне државне помоћи за усавршавање у складу са Уредбом о правилима за 

доделу државне помоћи („Службени гласник РС“, број 13/10). 

 

 

Да ли се државна помоћ односи на: 

 
1.1.  Посебно усавршавање: 

 Да    Не 

Ако да, опишите меру која се односи на посебно усавршавање: 

 

 

1.2. Опште усавршавање: 
 

 Да    Не 

Ако да, молимо опишите меру која се односи на опште усавршавање: 

 

 

1.3. Државна помоћ за усавршавање се додељује за лица којa се теже запошљавају и 

за лица са ивалидитетом: 

 Да    Не 

 

Ако да, опишите меру која се односи на лица којa се теже запошљавају или лица 

са инвалидитетом: 
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2.1. Државна помоћ за опште усавршавање 

 

Наведите интензитет државне помоћи за: 

   велике привредне субјекте 

   средње привредне субјекте 

   мале привредне субјекте  

 

Наведите износе интензитета државне помоћи у случају када се државна помоћ 

за усавршавање додељује за лица која се теже запошљавају или за лица са 

инвалидитетом: 

 

 

2.2. Државна помоћ за посебно усавршавање: 

 

Наведите интензитет државне помоћи за: 

 

   велике привредне субјекте 

   средње привредне субјекте 

   мале привредне субјекте 

 

Наведите износе интензитета државне помоћи у случају када се државна помоћ 

за усавршавање додељује за лица која се теже запошљавају и за лица са 

инвалидитетом: 

 

 

 
Који су оправдани трошкови предвиђени? 
 

    трошкови предавача и инструктора 
 

    путни трошкови предавача и инструктора, као и полазника усавршавања 
 

  остали текући трошкови за канцеларијске материјале и потрошну робу 
директно повезане са пројектом усавршавања 

 
  трошкови амортизације алата и опреме у обиму у којем се искључиво 

користе за пројекат усавршавања 
 

    трошкови усмеравања и саветодавних услуга које се односе на пројект 
Усавршавања 
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 трошкови полазника за време које полазник стварно проведе на 
усавршавању, после одбитка свих производних сати и општи индиректни 
трошкови (административни трошкови, трошкови најма, режије) до 
укупног износа других оправданих трошкова. 

 
 

У случају индивидуалне државне помоћи у оквиру шеме државне помоћи, за сваки од 

наведених оправданих трошкова приложите документацију која ће транспарентно 

доказати сваки навод. 

 

 

 

 
Да ли се државне помоћи предвиђене шемом државне помоћи или појединачне државне 
помоћи могу кумулирати са другим државним помоћима? 

 Да    Не 

Ако да, која је највиша горња граница износа насталог кумулацијом државне помоћи? 

 

 

5.  ДРУГЕ ИНФОРМАЦИЈЕ 

 

Навести све додатне информације које се сматрају неопходним за потпуну оцену 

предметне државне помоћи. 

 

 

6. ИЗЈАВА 

 

Потврђујем да су подаци наведени у овом обрасцу и његови прилози тачни и потпуни. 

 

 

Место и датум: ______________________________ 

 

 

Потпис и печат: ____________________________________ 

 

Име и презиме одговорне особе: _________________________________________ 

 

4. КУМУЛАЦИЈА (ЗБРАЈАЊЕ) ДРЖАВНЕ ПОМОЋИ 
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