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Упутство за попуњавање Табеле додељене државне помоћи  

У поједине рубрике Табеле додељене државне помоћи уписује се:  

1) у рубрику 1 (Давалац државне помоћи) - Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе, преко надлежних органа, и свако 
правно лице које управља и/или располаже јавним средствима и додељује државну помоћ у било ком облику;  

2) у рубрику 2 (Матични број даваоца државне помоћи) - матични број додељен од стране Републичког завода за статистику;  

3) у рубрику 3 (Корисник државне помоћи) - свако правно и физичко лице, које у обављању делатности производње и/или промета робе и/или пружања 
услуга на тржишту, користи државну помоћ у било ком облику;  

4) у рубрику 4 (Матични број корисника државне помоћи) - матични број додељен од стране Републичког завода за статистику;  

5) у рубрику 5 (Сектор/делатност корисника државне помоћи) - троцифрена ознака делатности (до нивоа гране) према Закону о Класификацији делатности 
("Службени гласник РС", број 104/2009) и Уредби о класификацији делатности ("Службени гласник РС", број 54/2010);  

6) у рубрику 6 (Број одлуке Комисије за контролу државне помоћи) - број под којим је Комисија за контролу државне помоћи донела одлуку о дозвољености 
државне помоћи;  

7) у рубрику 7 (Назив мере државне помоћи) - основни пропис који представља непосредни основ за доделу државне помоћи (закон, уредба, правилник, 
програм, одлука и др.);  

8) у рубрику 8 (Правни основ за доношење мере државне помоћи) - прописи на основу којих се доноси пропис који представља непосредни основ за доделу 
државне помоћи;  

9) у рубрику 9 (Категорија/врста државне помоћи) - класификација државне помоћи сходно члану 5. Правилника о методологији израде годишњег извештаја 
о додељеној државној помоћи;  

10) у рубрику 10 (Износ државне помоћи) - додељени износ државне помоћи;  

11) у рубрику 11 (Инструмент доделе државне помоћи) - инструмент доделе државне помоћи према члану 6. Правилника о методологији израде годишњег 
извештаја о додељеној државној помоћи;  



12) у рубрику 12 (Извор финансирања државне помоћи) - ниво са којег се додељује државна помоћ (република, аутономна покрајина, јединица локалне 
самоуправе или други извори финансирања);  

13) у рубрику 13 (Трајање државне помоћи) - временски период трајања државне помоћи.  
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