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Посебан образац пријаве државне помоћи потребно је доставити уз пријаву шеме 

државне помоћи или индивидуалне државне помоћи за доделу регионалне 

инвестиционе државну помоћ у складу са Уредбом о правилима за доделу државне 

помоћи („Службени гласник РС“, број 13/10) (у даљем тексту: Уредба).  

 

 

Шема државне помоћи или индивидуална државна помоћ односи се на: 

1.1.    почетна улагања 
      државна помоћ се израчунава као проценат оправданих трошкова за 

почетна инвестициона улагања 
   државна помоћ се израчунава као проценат трошкова зарада за   

новоотворена радна места повезана са улагањем у двогодишњем 
периоду 

       комбинацијом претходне две методе 

   државну помоћ за текуће пословање (оперативна државна помоћ) 

   државну помоћ новооснованим малим привредним субјектима  

   комбинацију горе наведеног 

1.2.  Државна помоћ се додељује: 

   аутоматски, ако су испуњени сви услови из шеме 

   на основу  дискреционог права, према одлуци надлежног тела 

Ако се државна помоћ додељује на основу дискреционог права, опишите 

критеријуме на основу којих се државна помоћ додељује и приложите копију 

одлуке надлежног тела. 

 

 

2.1.  Да ли шема државне помоћи обухвата почетна материјална улагања (земљиште, 

зграде, опрема) или отварање нових радних места повезаних са почетним 

улагањем у односу на: 

  оснивање новог привредног субјекта, односно започињање нове пословне 

делатности 

   проширење постојеће делатности 

ПОСЕБАН ОБРАЗАЦ  ЗА ПРИЈАВЉИВАЊЕ 

РЕГИОНАЛНЕ ИНВЕСТИЦИОНЕ ДРЖАВНЕ 

ПОМОЋИ 

1. ШЕМА ИЛИ ИНДИВИДУАЛНА ДРЖАВНА ПОМОЋ 

2. ПОМОЋ НАМЕЊЕНА ПОЧЕТНИМ УЛАГАЊИМА 
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   диверсификацију постојећег производног програма у нове, додатне производе 

   битне промене у целокупном производном процесу постојеће делатности 

  стицање средстава која су у непосредној вези са привредним субјектом под 

условом да је тај привредни субјекат затворен или би био затворен да није 

купљен од стране независног инвеститора по тржишним условима, 

2.2.  Да ли државна помоћ садржи клаузулу која одређује да финансијски допринос 

корисника државне помоћи у укупном улагању износи најмање 25 % оправданих 

трошкова улагања из сопствених средстава која не садрже државну помоћ, 

укључујући и државну помоћ мале вредности? 

 Да   Не 

2.3.  Уколико се државна помоћ додељује на основу шеме, да ли шема искључује 

доделу државне помоћи за пројекте чије је извршење почело пре ступања на снагу 

правне основе за доделу државне помоћи? 

 Да   Не 

Уколико се државна помоћ додељује на основу шеме, да ли шема предвиђа 

подношење пријаве пре почетка радова на пројекту и могућност да овлашћена 

тела морају писаним путем потврдити да су услови за оправданост пројекта, 

наведени у шеми државне помоћи, испуњени (члан 14. Уредбе о правилима за 

доделу државне помоћи)? 

 Да   Не 

2.4. Који су интензитети државне помоћи предвиђени шемом или индивидуалном 

државном помоћи?  

 

   за велике привредне субјекте    

   за средње привредне субјекте 

   за мале привредне субјекте 

На основу којих се параметара врши израчунавање интензитета државне помоћи? 

 

2.4.1.    субвенције 

    у номиналном износу 

 

    у садашњој (дисконтованој) вредности 

 

 



 3 

 

2.4.2.    Пореске мере 

   смањење пореске основице 

   смањење пореске стопе 
 

   порески кредит 
 

 

2.4.3.    Зајмови под повољним условима 

Максимални период на који је зајам одобрен: 

 

Максимални износ зајма као проценат оправданог улагања: 

 

Mаксимални период почека: 

 

Mинимална каматна стопа: 

 

- Да ли је зајам осигуран уобичајеним инструментима осигурања које траже 

банке? 

 Да   Не 

Ако да, до ког износа? 

 

- Који је очекивани ризик невраћања кредита, по категоријама корисника? 

 

- Да ли се каматна стопа повећава у случају постојања посебних ризика? 

 Да   Не 

- Да ли је каматна стопа фиксна, променљива, зависна од остварене добити, или 

комбинација наведеног? 

 

- Да ли су зајмови условљени? 

 Да   Не 

2.4.4.    Субвенционисане каматне стопе 

Највиши износ попуста:   
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Максимални износ зајма као проценат оправданог улагања: 

 

Максимални удео зајма у оправданим трошковима улагања: 

 

Максимални период почека: 

 

Трајање зајма: 

 

2.4.5.    Шеме гаранција 

Наведите врсте зајмова за које се могу издати гаранције: 

 

Колика је највећа покривеност зајма гаранцијама? 

 

Који су услови за активирање гаранција? 

 

2.4.6.   Удели државе 

Наведите да ли шема укључује државну помоћ у облику удела државе: 

 

Да ли износ удела државе одступа од начела приватног инвеститора? 

 

Наведите податке потребне за израчунавање елемента државне помоћи 

садржаних у уделу државе: 

 

2.4.7.    Остало 

2.5. Да ли је помоћ привредним субјектима у тешкоћама и/или финансијско 

реструктурирање привредних субјеката у тешкоћама искључена из шеме 

државне помоћи? 

 Да   Не 
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2.6.     Инвестициона државна помоћ израчуната као проценат оправданих 

инвестиционих трошкова у материјалну и нематеријалну имовину 

            Да ли се оправдани трошкови шеме државне помоћи односе на: 

2.6.1.     Материјалну имовину 

Вредност улагања утврђује се на основу: 

   земљишта 

   зграда 

   опреме/машина 

   у случају преузимања, основна средства 

Описати: 

 

Да ли је осигурано да се регионална инвестициона државна помоћ не може 

доделити привредном субјекту у тешкоћама? 

    Да   Не 

Да ли је осигурано да велики привредни субјекти имају право на стицање само 

нове имовине? 

 Да   Не 

Описати: 

 

Да ли је шемом државне помоћи осигурано да је износ државне помоћи која је у 

прошлости додељена за стицање имовине, у случају преузимања одузет пре 

куповине (члан 9. Уредбе о правилима за доделу државне помоћи). 

 Да   Не 

 

Описати: 

 

На који начин је осигурано да ће се трансакција у случају куповине имовине 

привредног субјекта од трећег лица одвијати по тржишним условима? 

 

Да ли закуп предвиђа обавезу куповине имовине (осим у случају земљишта и 

зграда) након периода истека закупа? 

 Да   Не 
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У случају закупа земљишта и зграда, да ли се закуп наставља најмање пет 

година након завршетка инвестиционог пројекта у случају великих привредних 

субјеката, односно најмање три године у случају малих и средњих привредних 

субјеката? 

    Да   Не 

Уколико је одговор на једно од питања наведених у тачки 2.6. негативан, 

објасните како ће надлежна тела испунити ове потребне услове: 

 

2.6.2.    Нематеријална имовина 

Вредност улагања утврђује се на основу трошкова који произлазе из трансфера 

технологије путем стицања: 

   патентних права 

   лиценци 

   know -how  

   непатентираних техничких знања  

 

Кратко опишите: 

 

Да ли је осигурано да ће се оправдана нематеријална имовина: 

   користити искључиво у привредном субјекту који прима регионалну 

државну помоћ? 

   сматрати имовином која се амортизује? 

   купити од трећих особа по тржишним условима? 

   укључити и остати у имовини привредног субјекта који прима регионалну 

државну помоћ најмање пет година у случају великих привредних 

субјеката и три године у случају малих и средњих привредних субјеката? 

Да ли шема садржи одредбу којом се утврђује да оправдани трошкови улагања у 

набавку нематеријалне имовине не смеју премашити највиши износ од 50% 

укупних оправданих трошкова у случају великих привредних субјеката? 

 Да   Не 

Да ли шема садржи одредбу којом се утврђује да оправдани трошкови улагања у 

набавку нематеријалне имовине за мале и средње привредне субјекте износе до 

100% укупних оправданих трошкова улагања? 

 Да   Не 
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Уколико неки од ових услова није посебно наведен у шеми, објасните како ће 

надлежна тела испунити наведене захтеве: 

 

Да ли шема укључује у оправдане трошкове за мале и средње привредне 
субјекте трошкове припреме студија и консултантске услуге повезане са 
улагањем? 

 Да   Не 

Да ли шема обезбеђује да је интензитет помоћи за консултантске услуге до 50% 
стварно насталих трошкова за мале и средње привредне субјекте? 

 Да   Не 

2.6.3.  На који начин је осигурано да ће додела државне помоћи за почетна улагања 

(материјална и нематеријална) бити условљена очувањем улагања у трајању од 

најмање пет година у случају великих привредних субјеката и три године у 

случају малих и средњих привредних субјеката?  

 

2.7.    Државна помоћ за улагања која се израчунава на основу трошкова зарада 

2.7.1.  Да ли је осигурано да је државна помоћ израчуната на основу трошкова зарада за 

новоотворена радна места повезана са почетним улагањем? 

 Да   Не 

2.7.2.  Да ли је осигурано да отварање нових радних места представља нето повећање 

броја запослених у одређеном привредном субјекту у поређењу са просечним 

бројем запослених у протеклих 12 месеци, након умањења за број укинутих 

радних места у истом периоду? 

 Да   Не 

2.7.3.   На који начин је осигурано да оправдани трошкови неће премашити одређени 

проценат трошкова зарада запослене особе у периоду од две године?  

 

2.7.4.  Да ли је осигурано да радна места морају бити отворена у року од три године од 

завршетка пројекта? 

 Да   Не 

2.7.5.  Да ли је осигурано да новоотворена радна места морају бити очувана најмање 

пет година (три године у случају малих и средњих привредних субјеката) од 

дана када су радна места први пут попуњена? 

 Да   Не 

У случају да је одговор на једно од претходних питања из тачке 2.7. негативан, 

објасните како ће надлежна тела испунити све потребне услове: 
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3.1. Која је директна веза између доделе државне помоћи за текуће пословање и 

доприноса регионалном развоју? 

 

3.2. Које су структурне слабости које се са државном помоћи за текуће пословање       

намеравају уклонити? 

 

3.3. Које су гаранције да су врста и износ државне помоћи за текуће пословање 

сразмерни слабостима које се намеравају уклонити? 

 

3.4.  На који начин се осигурава да се државна помоћ за текуће пословање постепено 

смањује и да је временски ограничена? 

          

___________________________________________________________________________ 

3.5.  Да ли се државна помоћ за текуће пословање може доделити у свим секторима? 

 Да   Не 

3.6.  Да ли се шемом државне помоћи надокнађују додатни транспортни трошкови или 

трошкови запошљавања? 

 Да   Не 

3.7.   Да ли је искључена оперативна државна помоћ намењена за подстицање 

извоза? 

 Да   Не 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. ДРЖАВНА ПОМОЋ ЗА ТЕКУЋЕ ПОСЛОВАЊЕ (ОПЕРАТИВНА ДРЖАВНА 

ПОМОЋ) 

 



 9 

 

 

Подаци о корисницима 

4.1.  Да ли се корисници државне помоћи сматрају мали привредни субјекти у смислу 

члана члана 15. Уредбе? 

 

 Да   Не 

 

4.2.  Да ли шема осигурава да се државна помоћ додељује само малим привредним 

субјектима који су основани у периоду до највише пет година пре дана доделе 

државне помоћи? 

    Да   Не 

 

4.3.  Опишите механизме који спречавају злоупотребу државне помоћи у смислу да се 

постојећи привредни субјекти затворе и поново оснују како би примили ову врсту 

државне помоћи: 

_______________________________________________________________________ 

         Оправдани трошкови 

4.4.  Да ли су трошкови правних, саветодавних, консултантских и административних 

услуга који се директно односе на оснивање привредних субјеката укључени у 

оправдане трошкове? 

 Да   Не 

Ако је одговор да, наведите: 

_______________________________________________________________________ 

4.5. Да ли су оправдани трошкови ограничени на трошкове који су настали током првих 

пет година након оснивања малог привредног субјекта 

 Да   Не 

4.6.  Назначите који су још трошкови укључени у оправдане трошкове: 

- Камате на финансијска средства обезбеђена из спољних извора и дивиденде на 

сопствено ангажовани капитал које не прелазе референтну стопу    

-  Накнаде за изнајмљивање производних капацитета/опреме   

-  Трошкови електричне енергије, воде и грејања     

-  порези (осим ПДВ-а и пореза на добит)       

Наведите: 

_____________________________________________________________________ 

 

   4. ДРЖАВНА ПОМОЋ ЗА НОВООСНОВАНЕ МАЛЕ ПРИВРЕДНЕ СУБЈЕКТЕ 
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- административне накнаде/таксе  

Наведите: 

_____________________________________________________________________ 

- амортизација  

- накнаде за финансирање куповине производних постројења/опреме са правом 

коришћења до истека уговора   

- трошкови зарада  

Да ли су трошкови обавезног социјалног осигурања укључени у трошкове 

зарада? 

 Да   Не 

Осим амортизације, накнаде за финансирање куповине производних 

постројења/опреме са правом коришћења до истека уговора, трошкова зарада и 

трошкова обавезног социјалног осигурања, да ли потврђујете да улагања или 

отварање нових радних места и њихово попуњавање не садрже или неће 

садржати друге облике државне помоћи? 

 Да   Не 

       Износ државне помоћи: 

 

4.7.  Да ли је највиши износ помоћи који се додељује новооснованим малим 

привредним субјектима ограничен на износ од 2 милиона евра у динарској 

протувредности по привредном субјекту под условом да су оправдани трошкови 

стварно настали у периоду од пет година после оснивања привредног субјекта? 

 Да   Не 

 Да ли је висина државне помоћи ограничена на износ од 40% оправданих 

трошкова насталих у прве три године пословања привредног субјекта и 30% у 

следеће две године. 

 Да   Не 

4.8. Опишите инструменте државне помоћи (субвенција, зајам и сл.) и детаљно 

објасните на који начин се израчунавају интензитети државне помоћи и 

максимални износи државне помоћи, нарочито за нетранспарентне облике 

државне помоћи: 

_______________________________________________________________________ 
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5.1.  Да ли се шема примењује на све секторе? 

 Да   Не 

Да ли је шема усмерена на одређени привредни сектор? 

 Да   Не 

Ако је одговор да, објасните: 

           

5.2.   Да ли се шема примењује на транспортни сектор? 

 Да   Не 

5.3.   Да ли се шема примењује на сектор челика и/или синтетичких влакана? 

 

 Да   Не 

 

 

 

 

6.1.  Да ли је осигурано да се регионална државна помоћ за улагање неће кумулирати са 

државном помоћи мале вредности у погледу истих оправданих трошкова како се 

не би премашили највиши интензитети државне помоћи?  

 Да   Не 

6.2. Уколико се државна помоћ израчуната на основу (материјалних и нематеријалних) 

трошкова улагања комбинује са државном помоћи израчунатом на основу 

трошкова зарада, да ли шема поштује максимално дозвољене интензитете? 

 

 Да   Не 

 

 

 

 

 

 

 

5.   ПОДРУЧЈЕ ПРИМЕНЕ ШЕМЕ ДРЖАВНЕ ПОМОЋИ ИЛИ ИНДИВИДУАЛНЕ 

ДРЖАВНЕ ПОМОЋИ 

6.  КУМУЛАЦИЈА (ЗБРАЈАЊЕ) ДРЖАВНЕ ПОМОЋИ 
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7.  ДРУГЕ ИНФОРМАЦИЈЕ 

 

Навести све додатне информације које се сматрају неопходним за потпуну оцену 

предметне државне помоћи. 

 

 

 

8. 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: _________________________________________ 
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