На основу члана 8. став 3. Закона о контроли државне помоћи („Службени
гласник РС”, број 73/19) и члана 42. став 1. Закона о Влади („Службени гласник РС”, 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 ПРАВИЛИМА И УСЛОВИМА ЗА ДОДЕЛУ ПОМОЋИ МАЛЕ
ВРЕДНОСТИ
(DE MINIMIS ПОМОЋИ)
I. ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Овом уредбом ближе се уређују правила и услови за доделу помоћи мале
вредности (у даљем тексту: de minimis помоћи), одређује горња граница износа de
minimis помоћи, кумулација, као и обавезе давалаца и корисника de minimis помоћи.
Појам de minimis помоћи
Члан 2.
Помоћ мале вредности - de minimis је помоћ која нема значајан утицај на
нарушавање конкуренције на тржишту и на трговину између Републике Србије и земаља
чланица Европске уније, у складу са законом.
Одлуку о оправданости доделе de minimis помоћи доноси давалац, који
обавештава Комисију за контролу државне помоћи о додељеној de minimis помоћи.
Примена
Члан 3.
Одредбе ове уредбе примењују се на помоћ која се додељује учесницима на
тржишту у свим секторима.
Корисник de minimis помоћи је учесник на тржишту, односно свако правно и
физичко лице које обавља економску делатност, тј. делатност производње или промета
робе или пружања услуга на тржишту, а коме се додељује de minimis помоћ.
Изузетно од става 1. овог члана, одредбе ове уредбе не примењују се на помоћ
која се додељује:
1)
за подстицање извоза, односно за делатности које директно утичу на обим
извоза, успостављање и функционисање дистрибутивне мреже или за покриће других
текућих расхода (оперативних трошкова) учесника на тржишту повезаних са извозним
активностима и

2)
за давање предности домаћим производима у односу на увозне производе.
Помоћ за покриће трошкова учествовања на сајмовима, односно за надокнаду
трошкова израде студија или пружања саветодавних услуга потребних за увођење новог
или постојећег производа на новом тржишту у другој држави не представља помоћ за
подстицање извоза из става 3. тачке 1) овог члана.
Изрази употребљени у овој уредби имају значење одређено законом и
подзаконским актима којима се уређује контрола државне помоћи.

II. ГОРЊА ГРАНИЦА DE MINIMIS ПОМОЋИ
Члан 4.
De minimis помоћ може да се додели једном учеснику на тржишту у висини до
23.000.000,00 динара у било ком периоду у току три узастопне фискалне године.
Трогодишњи период из става 1. овог члана обухвата текућу и претходне две
фискалне године.
Изузетно од става 1. овог члана, учеснику на тржишту који обавља делатност
друмског превоза терета de minimis помоћ може да се додели у висини до 11.500.000,00
динара у било ком периоду у току три узастопне фискалне године и та de minimis помоћ
не сме да се користи за куповину возила ради обављања делатности друмског превоза
терета.
Учесник на тржишту који поред делатности друмског превоза терета, обавља и
друге делатности на које се примењује горња граница од 23.000.000,00 динара, може
добити de minimis помоћ у висини до 23.000.000,00 динара за те друге делатности у
периоду од три узастопне фискалне године, ако давалац помоћи, раздвајањем делатности
или трошкова, осигура да се за делатност друмског превоза терета неће доделити износ
који је виши од 11.500.000,00 динара у три узастопне фискалне године и да се ниједна de
minimis помоћ неће користити за куповину возила за обављање делатности друмског
превоза терета.
Делатност друмског превоза терета из ст. 3. и 4. овог члана обухвата услуге
комерцијалног превоза терета, за накнаду или кроз најам, а не обухвата услуге селидбе,
поштанске или курирске услуге, као и прикупљање или обраду отпада.
Члан 5.
Горња граница de minimis помоћи из члана 4. ове уредбе примењује се без обзира
на инструмент, намену и даваоца de minimis помоћи.
De minimis помоћ се сматра додељеном у тренутку када је учесник на тржишту
стекао законско право на примање помоћи, независно од датума исплате de minimis
помоћи учеснику на тржишту.
De minimis помоћ која се додељује у облику бесповратних новчаних средстава
изражава се у бруто износу, тj. изнoсу прe oдбиткa пoрeзa и других нaкнaдa.

Ако се de minimis помоћ не додељује у облику бесповратних средстава, износ de
minimis помоћи мора бити изражен у облику бесповратних новчаних средстава, тј. у
њиховој (бруто) новчаној противвредности.
De minimis помоћ која се исплаћује у више рата дисконтује се на вредност помоћи
у тренутку доделе, при чему се за дисконтовање користи дисконтна стопа која важи у
тренутку доделе.
Члан 6.
У смислу ове уредбе појам један учесник на тржишту обухвата и учеснике на
тржишту који су у најмање једном од следећих међусобних односа:
а) један учесник на тржишту има већину гласачких права акционара или чланова у
другом учеснику на тржишту;
б) један учесник на тржишту има право да именује или разреши већину чланова
управе или надзорног одбора у другом учеснику на тржишту;
в) један учесник на тржишту има доминантан утицај у другом учеснику на
тржишту на основу уговора закљученог са тим другим учесником на тржишту или
одредбе у статуту тог другог учесника на тржишту;
г) један учесник на тржишту, који је акционар или члан у другом учеснику на
тржишту, самостално контролише, на основу договора са осталим акционарима или
члановима у том другом учеснику на тржишту, већином гласачких права акционара или
чланова у том другом учеснику на тржишту.
Учесници на тржишту који су у било ком од односа наведених у ставу 1. овог
члана преко једног или више других учесника на тржишту, такође се сматрају једним
учесником на тржишту.
У случају спајања, припајања или преузимања учесника на тржишту, при
израчунавању да ли ће доделом нове de minimis помоћи бити прекорачена горња граница
из члана 4. ове уредбе, узимају се у обзир све de minimis помоћи раније додељене сваком
од учесника на тржишту који учествује у поступку спајања, припајања или преузимања.
Ако се један учесник на тржишту подели на два или више учесника на тржишту,
de minimis помоћ додељена пре поделе сматра се додељеном оном учеснику на тржишту
који је искористио ту помоћ, односно учеснику на тржишту који наставља да обавља
делатност за коју је искоришћена de minimis помоћ.
Ако није могуће утврдити који од учесника на тржишту из става 4. овог члана је
искористио претходно додељену de minimis помоћ, та помоћ дели се сразмерно на основу
књиговодствене вредности власничког капитала учесника на тржишту на дан ступања на
снагу поделе, односно настанка учесника на тржишту.

III. ИЗРАЧУНАВАЊЕ БРУТО НОВЧАНЕ ПРОТИВВРЕДНОСТИ И
ТРАНСПАРЕНТНА DE MINIMIS ПОМОЋ

Члан 7.
De minimis помоћ je транспарентна ако је могуће унапред израчунати тачан износ
бруто новчане противвредности помоћи без потребе за проценом ризика.
Критеријум транспарентности испуњавају следећи инструменти (облици) доделе
de minimis помоћи:
1) субвенција и субвенционисана каматна стопа на кредитe;
2) докапитализација;
3) мере ризичног финансирања у облику власничког капитала или у облику
капитала сличном власничком;
4) други инструменти, осим кредита и гаранција.

IV. ИЗРАЧУНАВАЊЕ БРУТО НОВЧАНЕ ПРОТИВВРЕДНОСТИ ПОМОЋИ
САДРЖАНЕ У КРЕДИТИМА
Члан 8.
Помоћ у облику кредита је транспарентна de minimis помоћ ако се над корисником
de minimis помоћи не спроводи стечајни поступак или поступак ликвидације нити су
испуњени услови за покретање стечајног поступка или поступка ликвидације на захтев
његових поверилаца (велики учесник на тржишту има кредитни рејтинг најмање Б-) и
бруто новчана противвредност помоћи израчунава се на један од следећа два начина:
1) на основу референтне каматне стопе која је на снази у тренутку доделе de
minimis помоћи или
2) као пропорционални део горње границе de minimis помоћи утврђене у члану 4.
ове уредбе ако је кредит осигуран инструментом осигурања који покрива најмање 50%
вредности кредита.
У случају израчунавања износа de minimis помоћи на начин из става 1. тачка 2)
овог члана, износ de minimis помоћи једнак је горњој граници de minimis помоћи
утврђене у члану 4. ове уредбе ако је износ кредита:
1) 115.000.000,00 динара (односно 57.500.000,00 динара за учеснике на тржишту
који обављају делатност друмског превоза терета), а период отплате пет година, или
2) 57.500.000,00 динара (односно 28.750.000,00 динара за учеснике на тржишту
који обављају делатност друмског превоза терета), а период отплате десет година.
Ако је износ кредита мањи од износа из става 2. овог члана и/или је кредит
одобрен за период краћи од пет, односно десет година, бруто новчана противвредност
тог кредита израчунава се као пропорционални део горње границе утврђене у члану 4.
ове уредбе.

V. ИЗРАЧУНАВАЊЕ БРУТО НОВЧАНЕ ПРОТИВВРЕДНОСТИ ПОМОЋИ
САДРЖАНЕ У ГАРАНЦИЈАМА

Члан 9.
Помоћ садржана у гаранцијама је транспарентна de minimis помоћ ако се над
корисником de minimis помоћи не спроводи стечајни поступак или поступак ликвидације
нити су испуњени услови за покретање стечајног поступка или поступка ликвидације на
захтев његових поверилаца (велики учесник на тржишту има кредитни рејтинг најмање
Б-) и бруто новчана противвредност помоћи израчунава се на један од следећа два
начина:
1) на основу „премије сигурне луке” и друге прихватљиве методологије у смислу
прописа којима се уређује услови и критеријуми усклађености државне помоћи која се
додељује у облику државних гаранција или
2) као пропорционални део горње границе de minimis помоћи утврђене у члану 4.
ове уредбе.
У случају израчунавања износа помоћи на начин из става 1. тачка 2) овог члана,
износ de minimis помоћи једнак је горњој граници de minimis помоћи утврђене у члану 4.
ове уредбе ако гаранција не премашује 80% предметног кредита и износи:
1) 172.500.000,00 динара (односно 86.250.000,00 динара за учеснике на тржишту
који обављају делатност друмског превоза терета), а период трајања гаранције је пет
година или
2) 86.250.000,00 динара (односно 43.125.000,00 динара за учеснике на тржишту
који обављају делатност друмског превоза), а период трајања гаранције је десет година.
Ако је износ гаранције мањи од износа из става 2. овог члана и/или је период
трајања гаранције краћи од пет, односно десет година, бруто новчана противвредност
помоћи израчунава се као пропорционални део горње границе утврђене у члану 4. ове
уредбе.
VI. КУМУЛАЦИЈА
Члан 10.
De minimis помоћ која се додељује у складу са овом уредбом кумулира се са
другим de minimis помоћима, додељеним у текућој и у претходне две фискалне године,
до горње границе утврђене у члану 4. ове уредбе.
De minimis помоћ која се додељује у складу са овом уредбом може да се кумулира
и са de minimis помоћима у облику накнаде за пружање услуга од општег економског
интереса додељеним у текућој и у претходне две фискалне године у висини до
57.500.000,00 динара.
Кумулација из ст. 1. и 2. овог члана врши се сабирањем свих износа de minimis
помоћи која је по било ком основу додељена у текућој и у претходне две фискалне
године.
De minimis помоћ може да се кумулира са другим врстама државне помоћи која се
додељује за исте оправдане трошкове или државном помоћи за исту меру ризичног
финансирања, само до висине (интензитета) државне помоћи која представља горњу
границу до које се може доделити укупан износ државне помоћи у складу са прописима о
контроли државне помоћи.

De minimis помоћ може да се кумулира са било којом другом државном помоћи
ако се не додељује за исте оправдане трошкове и те помоћи могу бити додељене
независно једна од друге до максимално дозвољених износа и интезитета у складу са
законом, овом уредбом и другим подзаконским актима којима се уређује контрола
државне помоћи.

VII. ОБАВЕЗЕ ДАВАОЦА И КОРИСНИКА DE MINIMIS ПОМОЋИ
Члан 11.
Давалац de minimis помоћи:
1)
пре доделе нове de minimis помоћи, прибавља од корисника de minimis
помоћи писану изјаву да ли му је већ додељена de minimis помоћ у текућој и у претходне
две фискалне године у складу са овом уредбом или другим прописом који уређује доделу
de minimis помоћи, или било која друга државна помоћ, уз навођење износа, даваоца
државне или de minimis помоћи и намене, односно врсте државне помоћи;
2)
пре доделе нове de minimis помоћи врши кумулацију и утврђује
испуњеност правила и услова за доделу de minimis помоћи из ове уредбе;
3)
у писаној форми, обавештава корисника о томе да му додељује de minimis
помоћ, као и о износу помоћи израженом у облику бруто новчане противвредности
помоћи коју му додељује;
4)
у року од 15 дана од дана доделе, Комисији за контролу државне помоћи
доставља податке о додељеној de minimis помоћи за потребе вођења регистра de minimis
помоћи;
5)
води евиденцију о додељеној de minimis помоћи по појединачним
корисницима de minimis помоћи;
6)
чува податке и документа о додељеној de minimis помоћи десет година од
дана њене доделе;
7)
на писани захтев Комисије за контролу државне помоћи доставља све
податке и документа;
8)
доставља Комисији за контролу државне помоћи податке о додељеној de
minimis помоћи за потребе израде годишњег извештаја о додељеној државној помоћи.
Давалац државне помоћи је дужан да врши контролу трошења јавних средстава и
коришћења тих средстава за доделу de minimis помоћи и у обавези је да врши надзор да
ли корисник de minimis помоћи троши средства у предвиђеном износу и за намену за коју
су му та средства додељена, као и то да ли је корисник de minimis помоћи испунио своју
обавезу због које су му средства и додељена и која је била предвиђена као услов за
доделу те помоћи.
Корисник de minimis помоћи дужан је да поступи по захтеву даваоца из става 1.
тачка 1) овог члана.
Ако се de minimis помоћ додељује на основу шеме de minimis помоћи, рок из става
1. тач. 4) и 6) овог члана почиње да тече од дана доделе последње индивидуалне државне
помоћи на основу те шеме.

VIII. ПРЕЛАЗНA И ЗАВРШНA ОДРЕДБA
Члан 12.
Даном ступања на снагу ове уредбе престају да важе члан 3. став 1. тач. 4. и 4.1. и
чл. 95 - 97. Уредбе о правилима за доделу државне помоћи („Службени гласник РС”, бр.
13/10, 100/11, 91/12, 37/12, 37/13, 97/13 и 119/14), осим Прилога I и Прилога II који су
одштампани уз ту уредбу.
Члан 13.
Ова уредба ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном
гласнику Републике Србије”.
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