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На основу члана 43. став 2. Закона о Влади Републи-

ке Српске (“Службени гласник Републике Српске”, број 
118/08), а у вези са чл. 4, 13, 14. и 24. Закона о систему 
државне помоћи у Босни и Херцеговини (“Службени гла-
сник БиХ”, број 10/12), Влада Републике Српске, на 38. 
сједници, одржаној 02.12.2013. године,  д о н о с и

УРЕДБУ
О НАЧИНУ И ПОСТУПКУ ПРИЈАВЉИВАЊА ДРЖАВНЕ 

ПОМОЋИ У РЕПУБЛИЦИ СРПСКОЈ

Члан 1.
Овом уредбом прописују се начин и поступак прија-

вљивања програма државне помоћи прописаних одгова-
рајућим актом за ту врсту помоћи и појединачних држав-
них помоћи изван утврђених програма државне помоћи у 
Републици Српској.

Члан 2.
(1) Даваоци државне помоћи у смислу ове уредбе су: 

министарства, градови, општине, јавна предузећа и други 
органи надлежни за ову врсту помоћи.

(2) За све планиране облике државне помоћи даваоци 
државне помоћи су дужни да имају обезбијеђена средства 
у буџету.

Члан 3.
(1) Давалац државне помоћи дужан је да прије додје-

ле државне помоћи поднесе пријаву државне помоћи Ми-
нистарству финансија (у даљем тексту: Министарство).

(2) У случају да послије подношења пријаве дође до 
промјене већ пријављене државне помоћи, давалац држа-
вне помоћи је дужан да ову промјену пријави Министар-
ству.

Члан 4.
(1) Пријава се подноси Министарству у писаној фор-

ми и садржи све релевантне податке утврђене Обрасцем 
за пријаву државне помоћи (Прилог 1), а који је прописан 
Одлуком о поступцима и обрасцима за подношење оба-
вјештења о државној помоћи и праћење државне помоћи 
(“Службени гласник БиХ”, број 64/13), коју је донио Савјет 
министара Босне и Херцеговине.

(2) Образац за пријаву државне помоћи налази се у 
Прилогу ове уредбе и чини њен саставни дио, а може се 
преузети на интернет страници Министарства.

Члан 5.
(1) У поступку пријављивања државне помоћи подно-

силац пријаве је дужан да се позове на прописане крите-
ријуме и услове за додјелу државне помоћи.

(2) Подносилац пријаве дужан је да уз поднесену пријаву 
приложи сва неопходна документа или њихове копије који-
ма се потврђује исправност података наведених у пријави.

Члан 6.
У случају непотпуног пријављивања државне помоћи, 

Министарство у року од 15 радних дана од дана пријема 
пријаве државне помоћи тражи потребне додатне податке.

Члан 7.
Подносилац пријаве дужан је да поднесе тражене до-

датне податке и документацију у писаној форми у року од 
15 радних дана од дана пријема захтјева Министарства.

Члан 8.
Министарство испитује пријаве за додјелу нових 

државних помоћи и пријаве за значајно мијењање постојеће 
државне помоћи, те даје мишљење да ли су пријављени 
програми и појединачне држане помоћи у складу са пропи-
сима о систему државне помоћи.

Члан 9.
(1) Министарство има обавезу да пријаву са мишљењем 

у року од 30 дана достави Савјету за државну помоћ Босне 
и Херцеговине, који доноси одлуку којом се:

а) одобрава државна помоћ,
б) одобрава државна помоћ у оквиру посебних услова или
в) утврђује да државна помоћ не представља државну 

помоћ у смислу Закона о систему државне помоћи у Босни 
и Херцеговини.

(2) Државна помоћ у оквиру посебних услова односи се 
на накнадну (ex post) одобрену државну помоћ коју Савјет 
за државну помоћ Босне и Херцеговине може одобрити уко-
лико утврди да је предметна државна помоћ усклађена са 
прописима о систему државне помоћи. Еx post одобрењем 
могу се утврдити посебни услови и временска ограничења 
за спровођење државне помоћи.

(3) Одлука Савјета за државну помоћ Босне и Херцего-
вине доставља се даваоцу државне помоћи.

Члан 10.
Подносиоци пријаве дужни су да воде евиденцију и 

архиву докумената о свим врстама државне помоћи десет 
година, почев од датума када је државна помоћ додијељена.
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Члан 11.
Ова уредба ступа на снагу осмог дана од дана објављи-

вања у “Службеном гласнику Републике Српске”.

Број: 04/1-012-2-2516/13 Предсједница
2. децембра 2013. године Владе,
Бања Лука Жељка Цвијановић, с.р.

Прилог 1

ОБРАЗАЦ ЗА ПРИЈАВУ ДРЖАВНЕ ПОМОЋИ
1. Статус пријаве државне помоћи
Молимо да назначите да ли се подаци поднесени у овом обрасцу 
односе на:
□ Пријаву за додјелу државне помоћи у складу са Уредбом о на-
мјени, критеријумима и условима за додјелу државне помоћи у 
Републици Српској,
□ Помоћ која се не може сматрати државном помоћи и која се по-
средством Министарства финансија Републике Српске пријављује 
Савјету за државну помоћ БиХ у сврху утврђивања законског 
основа.
Молимо да назначите разлоге због којих се помоћ не може сма-
трати државном помоћи:

□ Нема преноса јавних средстава,
□ Не доноси никакву економску предност кориснику/-цима,
□ Нема селективности,
□ Нема нарушавања тржишне конкуренције.

Молимо да поднесeте релевантне доказе!
2. Подаци о подносиоцу пријаве
- Институција (назив) и матични број:
- Адреса:
- Име контакт-особе:
- Телефон:
- Факс:
- Е-mail адреса:
3. Подаци о облику државне помоћи
Наведите назив програма државне помоћи/појединачне државне 
помоћи:
Наведите име корисника (за појединачну државну помоћ):
4. Наведите кратак опис намјене државне помоћи:
4.1. Хоризонтални циљ:
                                                                   Примарни         Секундарни
                                                                   (означити     (означити највише
                                                            само један циљ)          два циља)
Регионални развој □ □
Истраживачки рад, развој и иновације □  □
Помоћ привредним субјектима у 
тешкоћама □  □
Реструктурирање привредних субјеката 
у тешкоћама  □  □
Санација привредних субјеката 
у тешкоћама  □  □
Заштита животне средине □ □
Запошљавање  □  □
Обука/усавршавање  □  □
Помоћ малим и средњим привредним 
субјектима  □ □
Ризични капитал  □  □
Култура  □  □
Помоћ у вези са извозом (осигурање 
против ризика при извозу)  □  □
Друго (молимо да наведете)
4.2. Секторски/вертикални циљ
                                                                   Примарни         Секундарни
                                                                   (означити     (означити највише
                                                            само један циљ)          два циља)

- Сектор саобраћаја  □  □
- Угаљ  □  □
- Челик  □  □

- Друго (молимо да наведете!)
5. Општи подаци о програму државне помоћи/појединачној 
државној помоћи
5.1. Да ли се пријава односи на програм/шему државне помоћи?
- Да
- Не
Уколико се односи, да ли се тим програмом/шемом државне 
помоћи уводи промјена у односу на текући програм државне по-
моћи?
- Да
- Не
Уколико се уводи, молимо да прецизно наведeте:
- Референтни број државне помоћи (број одлуке Савјета):
- Датум одобрења од Савјета:
- Трајање програма/шеме државне помоћи:
- Молимо да прецизно наведете који услови у односу на изворни 
програм/шему државне помоћи се мијењају и зашто:
5.2. Да ли се пријава односи на појединачну државну помоћ?
- Да
- Не
Уколико се односи, прецизно наведите да ли је:
- Појединачни пројекат у односу на који је додијељена државна 
помоћ заснован на неком програму/шеми државне помоћи о чему 
би требало да постоји појединачна пријава:

- Наведите како се тачно позива на одобрени програм/шему 
државне помоћи!

Назив
- Референтни број државне помоћи (број одлуке Савјета):

- Датум одобрења од Савјета:
- Појединачна државна помоћ која није заснована на програму/
шеми државне помоћи
6. Законски основ у домаћем правном поретку (назив и друге 
референце, молимо да наведете):
7. Корисници:
- Адреса корисника:
- Сектор/-и корисника (наведите све секторе према NACE класи-
фикацији дјелатности):
- За појединачне пројекте у односу на које је додијељена државна 
помоћ наведите:

� Назив корисника/матични број:
� Врста корисника (микро, мало, средње или велико преду-

зеће):
� Број запослених:
� Годишњи промет:
� Годишњи биланс стања:

- За програме/шеме државне помоћи назначите:
� Тип корисника

□ сви пословни субјекти,
□ само велика предузећа,
□ мала и средња предузећа,
□ само средња предузећа,
□ само мала предузећа,
□ само микропредузећа,
□ друго.

� Процјена броја корисника
□ мање од 10,
□ 11-50,
□ 51-100,
□ 101-500,
□ 501-1.000,
□ више од 1.000.

8. Износ помоћи/годишњи расход
- За пројекте за које је додијељена државна помоћ наведите укуп-
не износе за сваку од мјера:
- За програме државне помоћи наведите годишњи износ планира-
ног буџета и укупан износ:
- Уколико се буџет не усваја на годишњем основу, наведите на 
који период се односи:
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- Уколико се пријава тиче промјене текућег програма/шеме држа-
вне помоћи, наведите буџетске импликације програма државне 
помоћи према промјенама на које се односи ова пријава:
9. Инструменти/врсте државне помоћи:
- Субвенција,
- Директна бесповратна помоћ/грант,
- Субвенционисање камата,
- Пореска олакшица,
- Умањење доприноса за социјално осигурање,
- Отписивање дуговања,
- Јемства/гаранције,
- Кредит са преференцијалном каматном стопом,
- Друго (молимо наведите):
10. Извор/-и средстава за спровођење програма државне по-
моћи/појединачне државне помоћи
Наведите поријекло извора средстава (републички буџет, локални 
буџет, друго):
11. Оправдани трошкови и темпо додјеле помоћи
Детаљно наведите оправдане трошкове и динамику додјеле по-
моћи за сваку планирану мјеру:
12. Трајање
- За појединачну помоћ:

� Наведите датум почетка примјене државне помоћи (у слу-
чају да се помоћ додјељује у траншама, наведите датум почетка 
примјене сваке од транши):
- Конкретно наведите трајање мјере за коју је додијељена државна 
помоћ:
- За програм/шему државне помоћи:

� Наведите датум након којег се може вршити додјела држа-
вне помоћи:

� Наведите коначни датум до када се може вршити додјела 
државне помоћи:

� За период дужи од шест година, молимо да поткријепите 
оправданост продужења рока у контексту испуњавања циља/-ева 
програма државне помоћи:
13. Кумулација државне помоћи
Да ли је могуће кумулирати државну помоћ додијељену на основу 
програма/шема са различитих нивоа (локални, републички) за 
измиривање истог типа оправданих трошкова?
- Да
- Не
Уколико је могуће, опишите уведене механизме којима се гаран-
тује поштивање правила о кумулацији државне помоћи:
14. Професионална повјерљивост
Да ли ова пријава садржи податке који не би требало да буду до-
ступни трећим лицима?
- Да
- Не
Уколико садржи, молимо да наведeте који дијелови су повјерљиви 
и због чега:
15. Усклађеност пријаве са правилима о додјели државне 
помоћи
Молимо да наведете поглавља и чланове важеће Уредбе о намје-
ни, критеријумима и условима за додјелу државне помоћи у Репу-
блици Српској, на основу које је израђена ова пријава о државној 
помоћи:
16. Прилози
Молимо да наведете све документе приложене уз ову пријаву:
17. Друге информације које подносилац програма државне по-
моћи/пројеката за појединачну додјелу државне помоћи сматра 
релевантним и сматра да треба да буду уврштене у Образац за 
пријаву државне помоћи да би помогли оцјену основа за примјену 
мјере државне помоћи:
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На основу члана 43. став 2. Закона о Влади Републи-

ке Српске (“Службени гласник Републике Српске”, број 
118/08), а у вези са чл. 4. и 24. Закона о систему државне 
помоћи у Босни и Херцеговини (“Службени гласник БиХ”, 
број 10/12), Влада Републике Српске, на 38. сједници, 
одржаној 02.12.2013. године,  д о н о с и

УРЕДБУ
О НАМЈЕНИ, КРИТЕРИЈУМИМА И УСЛОВИМА ЗА 

ДОДЈЕЛУ ДРЖАВНЕ ПОМОЋИ У РЕПУБЛИЦИ СРПСКОЈ

I - ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1.
Предмет Уредбе

Овом уредбом уређују се намјена државне помоћи, до-
звољени трошкови и привредни сектори за које се може 
додијелити државна помоћ, максимална дозвољена висина 
државне помоћи и остали критеријуми за додјелу државне 
помоћи у Републици Српској.

Члан 2.
Категорије државне помоћи

За потребе реализације ове уредбе државну помоћ дије-
лимо на:

а) државну помоћ за промовисање регионалног развоја;
б) хоризонталну државну помоћ намијењену:
1) малим и средњим привредним субјектима,
2) за санацију или реструктурирање привредних субје-

ката,
3) за заштиту животне средине,
4) за усавршавање,
5) за запошљавање радника који се теже запошљавају 

или радника са инвалидитетом,
6) за истраживање, развој и иновације,
7) за област културе;
в) државну помоћ намијењену сектору:
1) производње челика,
2) вађења угља,
3) саобраћаја;
г) државну помоћ у облику специфичних инструмената 

државне помоћи.

Члан 3.
Појмови који се користе у Уредби

Појмови који се користе у овој уредби имају сљедеће 
значење:

а) обновљиви извори енергије обухватају сљедеће об-
новљиве нефосилне изворе енергије: енергија водотока, 
енергија вјетра, соларна и геотермална енергија, био-гас, 
био-маса, депонијски гас, гас из постројења за третман от-
падних вода и био-гориво;

б) био-маса је биоразградиви дио производа, остатака и 
отпада од пољопривреде, укључујући биљне и животињске 
материје, шумарства и дрвне индустрије, као и биоразгра-
диви дијелови комуналног и индустријског отпада чије је 
енергетско коришћење допуштено;

в) био-гориво је гориво у течном или гасовитом стању 
које се производи из био-масе;

г) енергија из обновљивих извора енергије је облик 
енергије који је доступан као комерцијална роба, као што 
је електрична енергија, топлотна енергија, природни гас, 
нафта и деривати нафте и био-гориво;

д) мали привредни субјекти су правна лица која:
1) запошљавају просјечно годишње од 10 до 49 радника и
2) остварују укупни годишњи приход од продаје до 

10.000.000 конвертибилних марака или имају збир билан-
са активе у вриједности до 10.000.000 конвертибилних 
марака;

ђ) средњи привредни субјекти су правна лица која:
1) запошљавају просјечно годишње од 50 до 249 рад-

ника и
2) остварују укупни годишњи приход од продаје до 

50.000.000 конвертибилних марака или имају збир биланса 
активе у вриједности до 43.000.000 конвертибилних марака;


