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На основу члана 19. став (1) Закона о Влади Федерације 

Босне и Херцеговине ("Службене новине Федерације БиХ", 
бр. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 и 8/06), а у вези са чланом 24. 
Закона о систему државне помоћи у Босни и Херцеговини 
("Службени гласник БиХ", број 10/12), Влада Федерације 
Босне и Херцеговине, на 109. хитној сједници одржаној 
29.03.2018. године доноси 

УРЕДБУ 
О УСЛОВИМА И ПОСТУПКУ ЗА ДОДЈЕЛУ ПОМОЋИ 

МАЛЕ ВРИЈЕДНОСТИ - DЕ MINIMIS ПОМОЋ 

I - ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 1. 
Предмет 

Овом се уредбом уређују услови и поступак за додјелу 
помоћи мале вриједности - de minimis помоћ. 

Члан 2. 
Појам помоћ 

De minimis помоћ је помоћ која се додјељује једном 
привредном субјекту током одређеног периода и која не 
премашује одређени износ утврђен у члану 7. ове уредбе, 
сматра се да нема било какав утицај на трговину, нити 
нарушава или пријети да наруши конкуренцију на тржишту, 
из чега произлази да не испуњава све критеријуме из 
дефиниције државне помоћи у Закону о систему државне 
помоћи Босне и Херцеговине и због тога није предмет 
поступка за одобравање са стране Савјета за државну помоћ 
Босне и Херцеговине (у даљем тексту: Савјет). 

Члан 3. 
Обим примјене 

(1) Ова се уредба примјењује на de minimis помоћ која се 
додјељује привредним субјектима у свим секторима и 
дјелатностима, осим на: 
а) помоћ која се додјељује привредним субјектима 

који дјелују у секторима рибарства и аквакултуре; 

б) помоћ која се додјељује привредним субјектима 
који дјелују у сектору пољопривреде; 

ц) помоћ за дјелатности усмјерене извозу, односно 
помоћ која је директно повезана с извезеним коли-
чинама, с успоставом и функционисањем дистри-
бутивне мреже или с другим текућим трошковима 
повезаним с извозном дјелатношћу. Помоћ за 
трошкове учествовања на сајмовима, трошкове 
студија или савјетодавних услуга потребних за 
увођење новог или постојећег производа на ново 
тржиште у другој земљи обично не чине помоћ за 
извоз. 

д) помоћ којом се условљава употреба домаћих 
производа умјесто увезених. 

(2) Ова се Уредба примјењује на de minimis помоћ  која се 
додјељује за било коју намјену, осим за помоћ за 
набавку возила за друмски превоз терета привредним 
субјектима који обављају друмски превоз терета за 
најам или накнаду. 

(3) Ако привредни субјект дјелује у секторима или обавља 
дјелатности на којима се ова уредба не примјењује и 
такође дјелује у другим секторима или обавља друге 
дјелатности које су обухваћене подручјем примјене ове 
уредбе, одредбе ове уредбе примјењују се на помоћ у 
тим другим секторима или дјелатностима, уз услов да 
давалац помоћи осигура на примјерен начин, на 
примјер раздвајањем дјелатности или трошкова, да 
дјелатности у секгорима или дјелатности које су 
искључене из подручја примјене ове уредбе не 
остварују корист од de minimis помоћи. 

Члан 4. 
Појам "Један привредни субјект" и давалац de minimis 

помоћи 
(1) За потребе ове уредбе даваоци de minimis помоћи су 

даваоци државне помоћи утврђени у Закону о систему 
државне помоћи у Босни и Херцеговини. 

(2) За потребе ове уредбе привредни субјект је сваки 
субјект који обавља привредну дјелатност без обзира на 
његов правни статус или начин финансирања (корисник 
de minimis помоћи). 
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(3) За потребе ове уредбе појмом "један привредни 
субјект" обухваћени су сви привредни субјекти који су 
у најмање једном од сљедећих међусобних односа 
(повезани субјекти): 
а) један привредни субјект има већину гласачких 

права дионичара или чланова у другом привред-
ном субјекту; 

б) један привредни субјект има право именовати или 
смијенити већину чланова управног, управљачког 
или надзорног тијела другог привредног субјекта; 

ц) један привредни субјект има право остваривати 
владајући утицај на другог привредног субјекта 
према уговору склопљеном с тим привредним 
субјектом или према одредби статута или уговора 
о оснивању тог привредног субјекта; 

д) један привредни субјект који је дионичар или члан 
у другом привредном субјекту, контролише сам, у 
скпаду с договором с другим дионичарима или 
члановима тог привредног субјекта, већину 
гласачких права дионичара или гласачких права 
чланова у том привредном субјекту. 

(4) Привредни субјекти који су у било којем од односа 
наведених у ставу (3) тачкама а), б), ц) и д) овог члана 
преко једног или више других привредних субјеката 
исто се тако сматрају једним привредним субјектом. 

(5) Привредни субјекги који немају никакве друге 
међусобне односе осим што су директно повезани с 
истим јавним тијелом или тијелима не сматрају се 
међусобно повезанима односно не сматрају се једним 
привредним субјектом. 

Члан 5. 
Вријеме додијеле 

De minimis помоћ сматра се додијељеном у тренутку 
када привредни субјекат стекне законско право на примање 
помоћи, неовисно о датуму исплате de minimis помоћи 
привредном субјекту. 

Члан 6. 
Обрачун бруто новчане протувриједности 

(1) Помоћ се изражава као бесповратна новчана средства. 
Сви износи који се примјењују бруто су износи, однос-
но износи прије одбитка пореза и других накнада. 

(2) Бруто износ помоћи не садржи порез на додатну 
вриједност. 

(3) Ако се помоћ не додјељује у облику бесповратних 
новчаних средстава, износ помоћи једнакје бруто 
новчаној протувриједности помоћи. 

(4) Помоћ која се исплаћује у више оброка дисконтира се 
на вриједност помоћи у тренутку њезине додјеле. 
Каматна стопа која се примјењује при дисконтирању је 
дисконтна каматна стопа која се примјењује у тренутку 
додјеле помоћи. 

II - УСЛОВИ ЗА ДОДЈЕЉИВАЊЕ DE MINIMIS 
ПОМОЋИ 

Члан 7. 
Максимални дозвољени износ помоћи 

(1) Укупан износ de minimis помоћи додијељен једном 
привредном субјекту у Федерацији Босне и Херцего-
вине не смије прелазити 200.000 ЕУР у протувриједно-
сти КМ по средњем курсу Централне банке БиХ на дан 
додјељивања de minimis помоћи током било којег 
периода од три фискалне године. 

(2) Укупан износ de minimis помоћи додијељен једном 
привредном субјекту у Федерацији Босне и Херцего-
вине који дјелује у сектору друмског превоза терета за 
најамнину или за накнаду не смије прелазити 100.000 

ЕУР у протувриједности КМ по средњем курсу 
Централне банке БиХ на дан додјељивања помоћи 
током било којег периода од три фискалне године. 

(3) Пружање интегрисане услуге у којој превоз чини само 
један дио, на примјер услуге селидбе, поштанске или 
курирске услуге или услуге прикупљања и обраде 
отпада, не сматрају се услугом превоза. 

(4) Ако привредни субјект који обавља друмски превоз 
терета за најамнину или накнаду, исто тако обавља и 
друге дјелатности на које се примјењује горња граница 
од 200.000 ЕУР, горња граница од 200.000 ЕУР 
примјењује се на тог привредног субјекта под условом 
да давалац de minimis помоћи осигура на примјерен 
начин, на примјер раздвајањем дјелатности или 
трошкова, да корист од дјелатности друмског превоза 
терета не премашује 100.000 ЕУР и да се ниједна de 
minimis помоћ не користи за куповину возила за 
друмски превоз терета. Ако се то не може осигурати 
треба се примијенити најнижа горња граница на све 
дјелатности привредног субјекта. 

Члан 8. 
Горња граница и период који се узима у обзир 

(1) Горње границе утврђене у члану 7. став (1) и (2) ове 
уредбе примјењују се без обзира на облик de minimis 
помоћи или на циљ који се намјерава постићи, те 
независно од извора помоћи. 

(2) Период од три године утврђено у члану 7. став (1) и (2) 
ове уредбе одређује се на основу фискалне године која 
се примјењује на привредног субјекта у Федерацији 
Босне и Херцеговине (период од 1. јануара до 31. 
децембра). 

(3) Период од три године које се узима у обзир за потребе 
ове уредбе потребно је оцјењивати тако да се при свакој 
новој додјели de minimis помоћи узме у обзир укупан 
износ помоћи додијељене једном привредном субјекту 
у предметној фискалној години и током претходне 
двије фискалне године. 

(4) Ако би се додјелом нове de minimis помоћи могла 
премашити одговарајућа горња граница утврђена у 
члану 7. став (1) и (2) ове уредбе, онда се та нова de 
minimis помоћ неће додијелити. 

Члан 9. 
Додјела de minimis помоћи у случају спајања или 

преузимања или подјеле привредног субјекта 
(1) У случају спајања или преузимања, при утврђивању 

прелази ли се примјењива горња граница утврђена у 
члану 7. став (1) и (2) ове уредбе, додјелом било које 
нове de minimis помоћи новом привредном субјекту или 
привредном субјекту преузимаоца, у обзир се узимају 
све претходне dе minimis помоћи додијељене било 
којем од привредних субјеката укључених у поступак 
спајања или преузимања. De minimis помоћ која је 
прописно додијељена прије спајања или преузимања и 
даље је законита. 

(2) Ако се један привредни субјект подијели на два или 
више засебних привредних субјеката, de minimis помоћ 
додијељена прије подјеле додјељује се привредном 
субјекгу који је од ње остварио корист, што је у 
принципу привредни субјект који је преузео дјелатно-
сти за које је коришћена de minimis помоћ. Ако таква 
расподјела није могућа, de minimis помоћ сразмјерно се 
додјељује на основу књиговодствене вриједности 
власничког капитала нових привредних субјеката на 
датум ступања на снагу подјеле. 
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Члан 10. 
Транспарентна помоћ 

Ова се Уредба примјењује само на помоћ у односу на 
коју је могуће тачно израчунати бруто новчану 
противриједност ex ante без потребе за процјеном ризика 
(транспарентна помоћ). 

Члан 11. 
Правила за процјењивање транспарентности помоћи 

(1) При процјењивању транспарентности помоћи из члана 
10 ове уредбе, посебно се примјењују сљедећа правила: 
а) Помоћ садржана у бесповратним новчаним 

средствима сматра се транспарентном de minimis 
помоћи. 

б) Помоћ садржана у субвенционираним каматним 
стопама сматра се транспарентном de minimis 
помоћи. 

ц) Помоћ садржана у ограниченим, тачно одређеним 
пореским олакшицама сматра се транспарентном 
de minimis помоћи. 

д) Помоћ садржана у докапитализацијама сматра се 
транспарентном помоћи само ако укупан износ 
јавне докапитализације не премашује горњу 
границу за de minimis помоћи. 

е) Помоћ садржана у мјерама ризичног финансирања 
у облику власничког или квазивласничког улага-
ња сматраће се транспарентном помоћи само ако 
капитал додијељен једном привредном субјекту не 
премашује горњу границу за de minimis помоћи. 

ф) Помоћ садржана у зајмовима, укључујући de mini-
mis помоћ за ризично финансирање у облику 
зајмова сматраће се транспарентном de minimis 
помоћи ако: 
(1) корисник није предмет стечајног поступка 

нити испуњава критеријуме за покретање 
стечајног поступка у складу са законодав-
ством Федерације БиХ. У спучају великих 
привредних субјеката, корисникје у статусу 
који одговара најмање кредитном рејтингу 
Б - и 

(2) кредит је осигуран колатералом који покри-
ва најмање 50% кредита и кредит износи 
1.000.000 ЕУР (или 500.000 ЕУР за прив-
редне субјекте који обављају друмски пре-
воз терета) у периоду од пет година или 
500.000 ЕУР (или 250.000 ЕУР за привредне 
субјекте који обављају друмски превоз 
терета) у периоду од десет година; ако је 
кредит мањи од ових износа и/или одобрен 
је на период краћи од пет односно десет 
година, бруто новчана противриједност тог 
кредита израчунава се као сразмјерни дио 
горње границе утврђене у члану 7. став (1) и 
(2) ове уредбе; или 

(3) бруто новчана противриједностје израчу-
ната на основу референтне каматне стопе 
која се примјењивала у тренутку додјеле. 

г) Помоћ садржана у гаранцијама, укључујући de 
minimis помоћ за ризично финансирање у облику 
гаранције сматра се транспарентном de minimis 
помоћи ако: 
1) корисник није предмет стечајног поступка 

нити испуњава критеријуме за покретање 
стечајног поступка у складу са законодав-
ством ФБиХ. У случају великих привредних 
субјеката, корисник је у статусу који 
одговара најмање кредитном рејтингу Б - и 

(2) гаранција не премашује 80% предметног 
кредита и загарантован је износ 1.500.000 
ЕУР (или 750.000 ЕУР за привредне субјек-
те који обављају друмски превоз терета), а 
трајање гаранције је пет година или ако је 
загарантовани износ 750.000 ЕУР (или 
375.000 ЕУР за привредне субјекте који 
обављају друмски превоз терета), а трајање 
гаранције је десет година; ако је загаранто-
вани износ мањи од наведених износа и/или 
је период трајања гаранције краћи од пет 
односно десет година, бруто новчана пр-
отивриједност израчунава се као одгова-
рајући сразмјерни дио примјењиве горње 
границе из члана 7. став (1) и (2) ове уредбе; 
или 

(3) бруто новчана противриједност помоћи 
израчуната је на основу премија сигурне 
луке 
или 

(4) прије проведбе, бруто новчана против-
риједност гаранције је израчуната на основу 
метода које су у складу с неком другом 
уредбом из подручја државних помоћи већ 
пријављене и одобрене од стране Савјета за 
државну помоћ Босне и Херцеговине и те се 
методе изричито односе на врсту гаранције 
и врсту трансакције о којима је ријеч у 
контексту примјене ове уредбе. 

х) Помоћ садржана у осталим инструментима смат-
ра се транспарентном de minimis помоћи ако је у 
оквиру дотичног инструмента одређена горња 
вриједност којом се осигурава да се не премаши 
примјењива горња граница. 

III - ПОСТУПАК ЗА ДОДЈЕЉИВАЊЕ DE MINIMIS 
ПОМОЋИ 

Члан 12. 
Обавјештавање привредног субјекта о намјери за 

додјељивање de minimis помоћи 
(1) Када давалац помоћи намјерава привредном субјекту 

додијелити de minimis помоћ у складу с овом Уредбом, 
он тог привредног субјекта писмено обавјештава о 
предвиђеном износу помоћи израженом у облику бруто 
новчане протувриједности помоћи, као и томе да је 
ријеч о de minimis помоћи, изричито се позивајући на 
ову Уредбу. Образац Обавијести о додијељеној de 
minimis помоћи налази се у Прилогу II. ове уредбе. 

(2) Ако се de minimis помоћ додјељује у складу с овом 
Уредбом различитим привредним субјектима на основу 
програма (шема) у складу с којим се тим привредним 
субјектима додјељују различити износи појединачних 
помоћи, предметни давалац помоћи може одлучити ту 
обавезу испунити обавјештавајући привредне субјекте 
о фиксном износу који одговара највишем износу 
помоћи која се додјељује у оквиру тог програма (шеме). 
У таквом случају, тај утврђени износ користит ће се за 
утврђивање је ли досегнута горња граница из члана 7. 
став (1) и (2) ове уредбе. 

Члан 13. 
Изјава привредног субјекта о примљеној помоћи 

(1) Прије додјељивања помоћи, давалац помоћи мора од 
привредног субјекта којем планира додијелити de 
minimis помоћ прибавити изјаву, у писаном или 
електронском облику, о свакој de minimis помоћи на 
коју се примјењује ова уредба или други прописи 
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помоћи, примљеној током претходне двије фискапне 
године и у текућој фискалној години, укључујући и de 
minimis помоћ примљену од стране повезаних 
привредних субјеката из члана 4. ове уредбе. Образац 
Изјаве о примљеним de minimis помоћима и другим 
државним помоћима налази се у Прилогу I. ове уредбе. 

(2) Давалац помоћи додјељује нову de minimis помоћ у 
складу с овом Уредбом тек након што утврди да то 
неће повисити укупан износ de minimis помоћи коју је 
тај привредни субјекг примио до нивоа који премашује 
одговарајућу горњу границу из члана 7. став (1) и (2) 
ове уредбе и да су испуњени сви услови предвиђени 
овом Уредбом. 

Члан 14. 
Вођење и чување евиденција о додијељеној de minimis 

помоћи 
(1) Даваоци de minimis помоћи прикупљају и биљеже све 

информације у вези с примјеном ове уредбе. Такве 
евиденције садрже информације које су потребне како 
би се показало да су испуњени услови из ове уредбе, 
посебно информације о износу de minimis помоћи, 
кориснику, времену додијеле, облику, циљу и начину 
додијеле помоћи. 

(2) Давалац de minimis помоћи доставља информације о 
додијељеној помоћи из става (1) овог члана Федерал-
ном министарству финансија у року од 15 дана од дана 
додјеле помоћи. Образац Евиденције о додијељеним de 
minimis помоћима налази се у Прилогу III. ове уредбе. 

(3) Евиденције о појединачним de minimis помоћима чувају 
се 10 фискалних година од датума када су додијељене. 

(4) Евиденције које се односе на програме (шеме) de 
minimis помоћи чувају се 10 фискалних година од 
датума када је додијељена посљедња појединачна 
помоћ у оквиру такве шеме. 

Члан 15. 
Оцјена и надзор Савјета 

Савјет може писаним захтјевом потражити од даваоца 
помоћи да у року од 30 дана, достави све информације које 
Савјет сматра потребним како би оцијенио јесу ли испуњени 
услови из ове уредбе, а посебно информације о укупном 
износу de minimis помоћи коју је било који привредни 

субјект примио на основу ове уредбе или других прописа о 
de minimis помоћи. 

Члан 16. 
Кумулација 

(1) De minimis помоћ додијељена у складу с овом Уредбом 
може се кумулирати са de minimis помоћи додијељеном 
у складу с другим уредбама о de minimis помоћи до 
одговарајуће горње границе утврђене чланом 7. ставом 
(1) и (2) ове уредбе. De minimis помоћ која се додјељује 
у складу с овом Уредбом може се кумулирати са de 
minimis помоћима додијељеним у складу с подзакон-
ским актом о de minimis помоћи која се додјељује 
привредном субјекту за обављање услуге од општег 
економског интереса до горњих граница одређених за 
додјелу de minimis помоћи за обављање услуге од 
општег економског интереса. 

(2) De minimis помоћ не кумулира се с државном помоћи у 
вези с истим оправданим трошковима или сдржавном 
помоћи за исту мјеру ризичногфинансирања ако би 
таква кумулација прелазила примјењиви највиши 
интензитет или износ помоћи који је у конкретним 
околностима сваког појединог случаја утврђен 
подзаконским актом о намјени, критеријумима и 
условима за додјелу државне помоћи, односно одлуком 
Савјета. 

(3) De minimis помоћ која није додијељена за одређене 
оправдане трошкове или се њима не могу приписати, 
може се кумулирати с другом државном помоћи 
додијељеном, у складу с подзаконским акгом о 
намјени, критеријумима и условима за додјелу државне 
помоћи или одлуком Савјета. 

Члан 17. 
Ступање на снагу 

Ова уредба ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у "Службеним новинама Федерације БиХ". 

В. број 360/2018 
29. марта 2018. године 

Сарајево
Премијер 

Фадил Новалић, с. р.
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