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На основу члана 10. став 1. тачка 6) и члана 51. став 4. Закона о контроли државне 

помоћи („Службени гласник РС”, брoј 73/19), Савет Комисије за контролу државне 

помоћи  доноси 

ПРАВИЛНИК 

О ОБЛИКУ И САДРЖИНИ ГОДИШЊЕГ ИЗВЕШТАЈА О ПОПИСУ ШЕМА 

ДРЖАВНЕ ПОМОЋИ 

Предмет 

 

Члан 1. 

Овим правилником ближе се уређују облик и садржина годишњег извештаја о попису 

шема државне помоћи (у даљем тексту: годишњи извештај), начин и рок у коме 

даваоци државне помоћи достављају Комисији за контролу државне помоћи податке 

о шемама државне помоћи. 

Шема државне помоћи из става 1. овог члана је пропис или други акт који садржи 

правни основ за доделу државне помоћи. 

 

Облик и садржина годишњег извештаја 

Члан 2. 

Годишњи извештај израђује се на обрасцу 1 ПШ који је одштампан уз овај правилник 

и чини његов саставни део. 

Годишњи извештај садржи колоне у које се уписују подаци о: 

1) даваоцу државне помоћи, 

2) називу шеме државне помоћи,  

3) правном основу за доношење шеме државне помоћи, 
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4) броју и датуму решења или другог акта Комисије за контролу државне помоћи 

којим је оцењена усклађеност шеме државне помоћи, 

5) датуму ступања на снагу шеме државне помоћи, 

6) оцени усклађености шеме државне помоћи, 

7) препоруци Комисије, и 

8) напомени. 

 

Достављање података 

Члан 3. 

Давалац државне помоћи доставља прилог за израду годишњег извештаја на обрасцу 

2 ПШД који је одштампан уз овај правилник и чини његов саставни део. 

Образац ПШД садржи: назив даваоца државне помоћи, податке о шемама државне 

помоћи на основу којих је додељена државна помоћ у претходној години, правном 

основу за доношење шеме (ако није закон), податак да ли је Комисија за контролу 

државне помоћи оценила шему и ако јесте податак о броју решења/другог акта 

Комисије за контролу државне помоћи и податак о датуму ступања на снагу шеме 

државне помоћи. 

Прилог за израду годишњег извештаја доставља се Комисији за контролу државне 

помоћи, најкасније до краја фебруара текуће године за претходну годину, у писаном 

и електронском облику. 

За тачност и потпуност података из става 2. овог члана одговара давалац државне 

помоћи. 

Члан 4. 

Даном ступања на снагу овог правилника престаје да важи Правилник о облику и 

садржани годишњег извештаја о попису шема државне помоћи („Службени гласник 

РС”, број 41/21). 

Члан 5. 

Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном 

гласнику Републике Србије”. 
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