На основу члана 5. став 3. и члана 7. став 4. Закона о контроли државне помоћи
(„Службени гласник РСˮ, број 73/19) и члана 42. став 1. Закона о Влади („Службени
гласник РСˮ, 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 ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА УРЕДБЕ О УСЛОВИМА И
КРИТЕРИЈУМИМА УСКЛАЂЕНОСТИ ДРЖАВНЕ ПОМОЋИ РАДИ
ОТКЛАЊАЊА ОЗБИЉНОГ ПОРЕМЕЋАЈА У ПРИВРЕДИ
ПРОУЗРОКОВАНОГ ЕПИДЕМИЈОМ ЗАРАЗНЕ БОЛЕСТИ COVID-19
Члан 1.
У Уредби о условима и критеријумима усклађености државне помоћи ради
отклањања озбиљног поремећаја у привреди проузрокованог епидемијом заразне болести
COVID – 19 („Службени гласник РСˮ, бр. 54/20, 126/20 и 17/21) у члану 2. став 3. речи:
„члана 2. став 1. тачка 5) Уредбе о правилима за доделу државне помоћи („Службени
гласник РСˮ, бр. 13/10, 100/11, 91/12, 37/13, 97/13 и 119/14)ˮ замењују се речима: „члана 6.
Уредбе о условима и критеријумима усклађености државне помоћи за санацију и
реструктурирање учесника на тржишту у тешкоћама („Службени гласник РСˮ, број
62/21)ˮ.
После става 4. додају се ст. 5. и 6, који гласе:
„Предујам, кредите, гаранције и друге инструменте државне помоћи (осим
субвенција) који се додељују у складу са чл. 3, 4. и 8а ове уредбе могуће је
реструктурирати под условом да:
1) је реструктурирање неопходно и засновано на ваљаној економској анализи
специфичне ситуације сваког појединачног случаја,
2) су испуњени услови из члана 4. ове уредбе у погледу марже кредитног ризика и
рока доспећа,
3) се не повећава првобитно одобрени износ кредита,
4) је реструктурирање извршено најкасније до 30. јуна 2023. године.
Државна помоћ за ликвидност учесника на тржишту додељена у облику предујма,
кредита, гаранција и другог инструмента државне помоћи (осим субвенција) може да се
конвертује у било који други инструмент државне помоћи у складу са овом уредбом, под
условом да се конверзија изврши најкасније до 30. јуна 2023. године.ˮ
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Члан 2.
У члану 3. став 1. у тачки 1) број: „1.800.000ˮ замењује се бројем: „2.300.000ˮ.
У ставу 2. речи: „31. децембра 2021. године” замењују се речима: „30. јуна 2022.
године”, а речи: „за 2021. годину” замењују се речима: „за 2022. годинуˮ.
У ставу 3. речи: „31. децембра 2021. годинеˮ замењују се речима: „доделе нове
државне помоћи из става 1. овог члана, осим у облику субвенција,ˮ.
У ставу 4. речи: „31. децембра 2022. годинеˮ замењују се речима: „30. јуна 2023.
годинеˮ.
Члан 3.
У чл. 4, 5, 6, 7, 8a и 10. речи: „31. децембар 2021. годинеˮ у одређеном падежу
замењују се речима: „30. јун 2022. годинеˮ у одговарајућем падежу.
Члан 4.
У члану 7. став 3. у тачки 3) речи: „31. децембар 2022. годинеˮ замењују се речима:
„30. јун 2023. годинеˮ.
Члан 5.
У члану 8. став 1. после речи: „ризикаˮ тачка се брише и додају се речи: „и
додељују се у складу са прописом којим се уређују услови и критеријуми усклађености
државне помоћи која се додељује у облику краткорочног осигурања извозних кредита.ˮ.
У ставу 3. речи: „31. децембра 2021. годинеˮ замењују се речима: „31. марта 2022.
годинеˮ.
Члан 6.
У члану 8а став 3. у тачки 4) број: „10.000.000ˮ замењује се бројем: „12.000.000ˮ.
После става 7. додаје се став 8, који гласи:
„Државна помоћ из овог члана додељена и враћена (осим у облику субвенција) пре
доделе нове државне помоћи из овог члана (осим у облику субвенција), не узима се у
обзир при утврђивању да ли је износ из става 3. тачка 4) овог члана прекорачен.ˮ
Члан 7.
У члану 9. став 1. после речи: „помоћиˮ тачка се брише и додају се речи: „и те
помоћи се могу доделити независно једна од друге.ˮ.
У ставу 2. речи: „кумулира се међусобноˮ замењују се речима: „кумулирају се
међусобно, односно међусобно се искључујуˮ.
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У ставу 2. у тачки 2) реч: „неˮ брише се.
У ставу 3. речи: „из Уредбе о правилима за доделу државне помоћиˮ замењују се
речима: „у складу са прописима о контроли државне помоћиˮ, а после речи: „трошковиˮ
додају се речи: „до максималних прописаних износа у зависности од врсте државне
помоћиˮ.
Члан 8.
Ова уредба ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном
гласнику Републике Србије”, а примењује се од 1. јануара 2022. године.
05 Број: 110-12300/2021-1
У Београду, 29. децембра 2021. године
ВЛАДА
ПРЕДСЕДНИК
Ана Брнабић, с.р.

