
Прилог 1.

ОПШТИ ОБРАЗАЦ ПРИЈАВЕ ДРЖАВНЕ ПОМОЋИ
  

ОПШТИ ПОДАЦИ

Статус пријаве државне помоћи

Да ли се подаци достављени у овом обрасцу односе на:

c  Пријаву за доделу државне помоћи на основу Уредбе о правилима за доделу државне помоћи (“Службени 
гласник РС”, број 13/10)

c  Помоћ која се не сматра државном помоћи, и која се пријављује Комисији за контролу државне помоћи, из 
разлога правне сигурности.

Навести разлоге, зашто се сматра да помоћ не представља државну помоћ:

c Нема преноса јавних средстава

c Нема економске предности за кориснике државне помоћи

c Нема селективности 

c Нема нарушавања конкуренције

Приложити одговарајуће доказе.

1. Подаци о подносиоцу пријаве

1.1. Назив, седиште и матични број: 

_______________________________________________________________________________________________

1.2. Контакт особа:

_______________________________________________________________________________________________

Име и презиме:

_______________________________________________________________________________________________

Телефон/факс: 

_______________________________________________________________________________________________

Е-mail: 

_______________________________________________________________________________________________

2. Подаци о државној помоћи која се пријављује

2.1. Назив државне помоћи:

2.2. Начин/облик пријављивања државне помоћи:

c Шема државне помоћи

c Индивидуална државна помоћ



2.3. Правни основ за доделу државне помоћи:

Назив основног прописа:

Позив на друге прописе:

2.4. Да ли се ради о новој државној помоћи?

c Да

c Не, помоћ замењује/допуњава већ постојећу

Број решења Комисије: ................................................................................................................................................

Датум одобрења: ...........................................................................................................................................................

Назив помоћи: ...............................................................................................................................................................

2.5. Ниво са којег се додељује државна помоћ:
c Република 
c Аутономна покрајина
c Јединица локалне самоуправе 
c Друго 

2.6. Циљеви доделе државне помоћи:

  Примарни циљ 
(означити само један циљ)

Секундарни циљ 
(означити највише два циља)

1. Регионална државна помоћ c c

  

2. Хоризонтална државна помоћ c c

2.1. Мали и средњи привредни субјекти c c

2.2. Санација c c

2.3. Реструктурирање c c

2.4. Запошљавање c c

2.5. Заштита животне средине c c

2.6. Истраживање и развој c c

2.7. Усавршавање c c

2.8. Ризични капитал c c

2.9. Култура c c

  

3. Секторска државна помоћ c c

  

3.1. Челик c c



3.2. Угаљ c c

3.3. Саобраћај c c

  

4. Државна помоћ мале вредности -  
    de minimis помоћ c c

  

5. Остала државна помоћ c c

2.7. Врста и опис оправданих трошкова који служе као основица за доделу државне помоћи:

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

2.8. Планирано трајање државне помоћи:

Од: _______________________________________________

До: _______________________________________________

2.9. Планирани износ државне помоћи:

_______________________________________________________________________________________________

2.10. Висина (интензитет) помоћи:

_______________________________________________________________________________________________

3. Подаци о корисницима државне помоћи

3.1. Ако се државна помоћ пријављује као шема државне помоћи:
3.1.1. Врста корисника:

c сви привредни субјекти 
c велики привредни субјекти

c средњи привредни субјекти 
c мали привредни субјекти 
c остали корисници:

3.1.2. Процењени број корисника државне помоћи: 

c мање од 10
c од 11 до 50

c од 51 до 100

c од 101 до 500

c од 501 до 1.000

c више од 1.000 

3.2. Ако се државна помоћ пријављује као индивидуална државна помоћ:

3.2.1. Назив, седиште и матични број корисника државне помоћи: 

_______________________________________________________________________________________________

3.2.2. Врста привредног субјекта - корисника државне помоћи: 

c Мали привредни субјекат



c Средњи привредни субјекат

c Велики привредни субјекат

c Привредни субјекат у тешкоћама

3.3. Сектор (делатност) корисника:

_______________________________________________________________________________________________

4. Инструменти и извори финансирања државне помоћи

4.1. Инструменти:

c Субвенције

c Субвенционисање камата

c Кредити под повољнијим условима (са подацима о условима доделе) 

Рок враћања кредита:
__________________________________________________________________________________________

Период почека:
__________________________________________________________________________________________

Каматна стопа:
__________________________________________________________________________________________

Начин осигурања враћања кредита:
__________________________________________________________________________________________

c Порески подстицаји
c Пореске олакшице
c Порески кредит
c Отпис пореза

c Ослобађање од плаћања пореза
c Друго 
 

c Смањење доприноса за обавезно социјално осигурање

c Капитална улагања/Улагање у ризични капитал
c Отпис дуга

 

c  Гаранције (укључујући и податке о кредиту или другим финансијским трансакцијама које су обухваћене 
гаранцијама, податке о осигурању и исплати премија)

c Друго
___________________________________________________________________________________________

4. 2. Извори финансирања: 

c Буџет (Републике, АП, јединице локалне самоуправе)

___________________________________________________________________________________________

c Остали извори:

___________________________________________________________________________________________



5. Усклађеност пријаве са Уредбом о правилима за доделу државне помоћи

Навести одељак и чланове Уредбе о правилима за доделу државне помоћи са којима је усклађена државна 
помоћ која се пријављује:

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

Навести који се допунски образац прилаже уз ову општу пријаву државне помоћи:

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

c Регионална државна помоћ

c Помоћ за мале и средње привредне субјекте

c Помоћ за санацију

c Помоћ за реструктурисање

c Помоћ за запошљавање

c Помоћ за заштиту животне средине

c Помоћ за истраживање, развој и иновације

c Помоћ за усавршавање
c Помоћ за ризични капитал
c Помоћ за културу
c Помоћ сектору саобраћаја 

6. Кумулација различитих врста државне помоћи

Да ли се помоћ може кумулирати са помоћима добијеним на основу шема са других локалних, регионалних или 
државних нивоа доделе помоћи, за покриће истих оправданих трошкова?

c Да   c Не
Уколико је одговор ДА, навести механизме којима се обезбеђује поштовање правила о кумулацији помоћи: 

7. Пословна тајна

Да ли пријава садржи поверљиве информације које не треба да буду доступне трећим странама?

c Да   c Не
Ако је ДА, навести који су делови пријаве поверљиви: 

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

8. Друге информације

Навести све додатне информације за које се сматра да су меродавне за доделу помоћи:
_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________



9. Прилози

Навести сву документацију која је приложена уз пријаве, и приложите копије у писаном или електронском 
облику, или доставите интернет адресе које се односе на предметне документе.

10. Изјава

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

Место и датум:

_______________________________________________________________________________________________

Потпис:

_______________________________________________________________________________________________

Име и презиме одговорне особе: 

_______________________________________________________________________________________________
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