
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ 

 

I. ПРАВНИ ОСНОВ ЗА ДОНОШЕЊЕ УРЕДБЕ 

 

Правни основ за доношење уредбе садржан је у члану 5. став 3. и члану 7. став 4. 

Закона о контроли државне помоћи („Службени гласник РС”, број 73/19) и члану 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).  

 

II. РАЗЛОЗИ ЗА ДОНОШЕЊЕ УРЕДБЕ 

 

Правила за доделу хоризонталне државне помоћи уведена су у правни систем 

Републике Србије 2010. године доношењем Уредбе о правилима за доделу државне помоћи 

(„Службени гласник РС”, бр. 13/10, 100/11, 91/12, 37/13, 97/13 и 119/14). Правила су 

садржана у члану 3. став 1. тач. 2) и 2.1, подтач. 1), 3) и 5)-7), чл. 6а, 15. и 16, чл. 18-20, чл. 

25-28а и чл. 62-85. те уредбе и делимично су усклађена са правним тековинама Европске 

уније у овој области. 

У циљу убрзавања поступка приступања Републике Србије Европској унији као и 

полазећи од препорука Европске комисије из годишњих извештаја о напретку Републике 

Србије и мерилима која су неопходна да Република Србија испуни ради отварања 

преговарачког Поглавља 8 – Политика конкуренције, неопходно је да се у области државне 

помоћ настави са усаглашавањем домаћег законодавства са европским правним 

тековинама. 

Тренутно стање усклађености у овој области може се окарактерисати као 

„делимично усклађено“ са правним тековинама ЕУ. Међутим, доношењем новог Закона о 

контроли државне помоћи, који је почео са пуном применом 1. јануара 2020. године, дати 

су правни основ за даље усклађивање правила за доделу државне помоћи кроз подзаконске 

акте које, на предлог Комисије за контролу државне помоћи преко Министарства 

финансија, доноси Влада и којима ће се усклађивати секундарни прописи ЕУ као што су 

регулативе, директиве и одлуке. Са друге стране, Закон по први пут даје могућност и самој 

Комисији да, такође, доноси подзаконска акта попут упутстaва и правилника који, пре свега, 

служе за транспоновање тзв. “soft acquis” као што су смернице, обавештења, саопштења 

Европске комисије и сл.  

За разлику од досадашњег концепта усклађивања који се заснивао на постојању једне 

уредбе о правилима за доделу различитих категорија државне помоћи, нов концепт 

подразумева доношење већег броја подзаконских аката који би се односили на прописивање 

услова и критеријума усклађености државне помоћи у различитим секторима, различитих 

врста или државне помоћи која се додељује путем специфичних инструмената доделе. 

Изузев усклађивања, додатни разлог за доношење овог прописа је прецизирање и 

појашњавање појединих одредби ради отклањања нејасноћа и у циљу ефикаснијег 

спровођења у пракси. 
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Овом уредбом преузима се садржина Уредбе Европске комисије број 651/2014 од 17. 

јуна 2014. године о проглашавању одређених категорија државне помоћи усклађеним са 

заједничким тржиштем у примени чл. 107 и 108. Уговора (о функционисању ЕУ) 

(Commission Regulation (EU) N°651/2014 of 17 June 2014 declaring certain categories of aid 

compatible with the internal market in application of Articles 107 and 108 of the Treaty (OJ L 187, 

26.6.2014, p. 1). Наиме, наведени ЕУ прописи садрже одредбе којима се оцењује 

усклађеност хоризонталне државне помоћи. Предментна уредба преноси део ЕУ уредбе 

који се односи на ову врсту помоћи и, уједно, даје правни основ за доношење подзаконсих 

акта Комисије, у виду упутстава, који ће у потпуности пренети садржај Смерница о 

државној помоћи за подстицање финансирања ризичних улагања (Guidelines on State aid to 

promote risk finance investments (OJ C 19, 22.1.2014, p. 4), Оквира Заједнице за државну 

помоћ за истраживање, развој и иновације (Framework for State aid for Research and 

Development and Innovation (OJ C 198, 27.6.2014, p. 1), Саопштењa Комисије – критеријуми 

за анализу усклађености државне помоћи за лица која се теже запошљавају и лица са 

инвалидитетом  у односу на сваку посебну пријаву државне помоћи (Communication from 

the Commission - Criteria for the compatibility analysis of state aid to disadvantaged and disabled 

workers subject to individual notification (OJ C 188, 11.8.2009, p. 6), Саопштењa Комисије – 

критеријуми за анализу усклађености државне помоћи за усавршавање  у односу на сваку 

посебну пријаву државне помоћи (Communication from the Commission - Criteria for the 

compatibility analysis of training state aid cases subject to individual notification (OJ C 188, 

11.8.2009, p. 1) и Смерницa о примени правила за доделу државне помоћи у вези са брзим 

развојем широкопојасних мрежа (EU Guidelines for the application of State aid rules in relation 

to the rapid deployment of broadband networks (OJ C 25, 26.1.2013, p. 1)), а које, такође садрже 

допунске критеријуме за оцену усклађености, имајући у виду да се ради о тзв. “soft acquis”. 

 

III. ОБЈАШЊЕЊЕ ОСНОВНИХ ПРАВНИХ ИНСТИТУТА И  ПОЈЕДИНАЧНИХ 

РЕШЕЊА 

 

Чл. 1. и 2. 

 Прописују предмет уредбе и примену, као и у којим случајевима се одредбе ове 

уредбе не примењују. Поред тога, ови чланови одређују значење израза употребљених у 

уредби, као и да износи исказани у еврима у овој уредби представљају износ у номиналној 

вредности или динарској противвредности, по средњем званичном курсу Народне банке 

Србије. 

 Члан 3. 

 Овим чланом прописано је да је хоризонтална државна помоћ усклађена са 

правилима о додели државне помоћи ако испуњава све услове и критеријуме из ове уредбе, 

као и да ће Комисија у поступку утврђивања постојања и оцене усклађености хоризонталне 

државне помоћи утврђавати испуњеност сваког услова и критеријума, као и допунских 

услова из ове уредбе. 

Члан 4.  
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Хоризонтална државна помоћ је усклађена ако је транспарентна, односно ако је 

тачна, прецизна и јасна. Наиме, транспаретност државне помоћи подразумева да се тачан 

износ државне помоћи без обзира на инструмент може унапред израчунати као износ бруто 

новчане противвредности помоћи без потребе за проценом ризика од прекомерне помоћи. 

Одређени инструменти сматрају се транспарентним, као што су субвенцијe и 

субвенционисана каматна стопа на кредитe, кредит, гаранција, пореска олакшица и др. 

Изражавање износа државне помоћи у облику бесповратних средстава (субвенција) 

подразумева да је, ако се државна помоћ додељује кроз инструмент који није субвенција, 

неопходно да се израчуна тачан износ те државне помоћи и новчано изрази. Нпр. ако се 

државна помоћ додељује у виду уступања земљишта без накнаде, мора се израчунати 

тржишна вредност тог земљишта и иста представља износ државне помоћи. 

Члан 5.  

Приликом утврђивања интензитета државне помоћи која се додељује посматра се 

износ оправданих трошкова за које се може доделити државна помоћ, док оправданост тих 

трошкова доказује давалац исправама које морају да садрже јасне, конкретне и ажуриране 

податке. Странка у поступку пред Комисијом за контролу државне помоћи је давалац и те 

стога само он може да износи доказе, које ће прибавити од корисника државне помоћи 

(исправе, елаборати и сл.).  

Међутим ако се државна помоћ исплаћује у више рата, оправдани трошкови и 

државна помоћ дисконтују се на њихову вредност у тренутку доделе, при чему се за 

дисконтовање користи дисконтна стопа која важи у тренутку доделе.  

Члан 6.  

Хоризонтална државна помоћ сматра усклађеном уколико има ефекат подстицаја, 

односно ако је захтев за доделу државне помоћи поднет даваоцу пре почетка радова на 

пројекту (почетак грађевинских радова или набавка опреме, осим активности као што је 

куповина земљишта или прибављање дозвола или друге припремне радње). Кориснику 

индивидуалне хоризонталне државне помоћи који је велико правно лице и унапред одређен, 

може се доделити државна помоћ ако је давалац утврдио на основу приложене 

документације корисника да државна помоћ доводи до знатног повећања величине пројекта 

или обима делатности, знатног повећања укупног износа који корисник улаже у пројекат 

или делатност и знатног повећања брзине реализације пројекта или делатности. 

Члан 7.  

Чланом 7. је прописано да је хоризонтална државна помоћ усклађена ако се додељује 

учеснику на тржишту који се не налази у поступку повраћаја државне или de minimis 

помоћи, као и учесницима на тржишту који нису били у тешкоћама у смислу прописа о 

контроли државне помоћи на дан 31. децембра 2019. године. Прописана су два изузетка од 

наведеног правила и то: државна помоћ учеснику на тржишту који се налази у поступку 

повраћаја државне или de minimis помоћи, ако се додељује на основу шеме државне помоћи 

ради отклањања штетних последица проузрокованих одређеном природном катастрофом и 

државна помоћ која се додељује учеснику на тржишту који је у тешкоћама уколико се таква 

државна помоћ додељује на основу  шеме државне помоћи ради отклањања штетних 

последица проузрокованих одређеном природном катастрофом или на основу шеме 
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државне помоћи за новооснованог учесника на тржишту, под условом да учесници на 

тржишту у тешкоћама немају предност у односу на друге учеснике на тржишту. 

Члан 8.  

Прописује да је државна помоћ МСП усклађена државна помоћ, ако се додељује за 

улагање, саветодавне услуге, учешће на сајмовима и учешће у пројектима европске 

територијалне сарадње. 

Члан 9.  

Овим чланом прописано је да су оправдани трошкови за које се може доделити 

хоризонтална државна помоћ МСП за улагање: трошкови улагања у материјалну имовину 

и нематеријалну имовину као и процењени трошкови зарада за новоотворена радна места 

повезана са улагањем у двогодишњем периоду (трошкови зарада). 

Члан 10. 

Прописује шта се подразумева под трошковима улагања у материјалну и 

нематеријалну имовину МСП у контексту ове уредбе.  

Члан 11. 

Чланом 11. ближе се одређује шта се подразумева под материјалном и 

нематеријалном имовином МСП, да нематеријалну имовину може употребљавати само 

корисник државне помоћи као и да се на њу обрачунава амортизација у складу са важећим 

прописима. Нематеријалну имовину корисник државне помоћи може да купи само од трећег 

лица са којим није повезан, и обавезу њеног исказивања у билансу стања најмање три 

године. 

 

Члан 12.  

Имовина која се стиче преузимањем представља оправдани трошак само ако је 

купљена по тржишним условима и од неповезаног лица. Неће се сматрати да је имовину 

купило повезано лице у ситуацији када мало правно лице преуземе члан породице или 

запослени првобитног власника. Стицање удела у учеснику на тржишту не сматра се 

улагањем. 

Члан 13.  

Дефинише шта се подразумева под новоотвореним радним местима која су повезана 

са улагањем. Истовремено, овај члан прописује услове усклађености хоризонталне државне 

помоћи која се додељује МСП за покриће процењених трошкова зарада за новоотворена 

радна места повезана са улагањем у двогодишњем периоду.  

 Члан 14.  

Прописује интезитет и износ, по кориснику, односно по пројекту улагања, 

дозвољене државне помоћи МСП за улагање.  

Члан 15.  
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Оправдани трошкови за доделу државне помоћи МСП за покриће трошкова 

саветодавних услуга су трошкови ангажовања спољних консултаната, искључујући редовне 

и уобичајене услуге пореског саветовања, редовне правне услуге или услуге оглашавања. 

Дозвољени интензитет ове државне помоћи не сме прећи 50% оправданих трошкова, као ни 

износ од два милиона евра, по кориснику, по пројекту. 

Члан 16.  

Члан 16. прописује услове усклађености, износ и интезитет државне помоћи која се 

додељује МСП за покриће трошкова учешћа на сајмовима (трошкови закупа, постављања и 

вођења штанда за прво учешће учесника на тржишту на одређеном сајму или изложби).  

Члан 17.  

Прописује услове усклађености, износ и интезитет државне помоћи која се додељује 

МСП за учешће у пројектима европске територијалне сарадње. Овај члан ближе уређује шта 

се подразумева под организационом сарадњом, шта под саветодавним услугама повезаних 

са пројектом сарадње, као и под услугама подршке повезаних са пројектом сарадње.  

Члан 18.  

Државна помоћ за МСП за приступ финансирању која се додељује за финансирање 

ризичних улагања новооснованим учесницима на тржишту као и за покриће трошкова 

анализирања сматра се усклађеном. 

Члан 19. 

Државна помоћ за финансирање ризичних улагања од стране одређеног учесника на 

тржишту усклађена је уколико се додељује на основу шеме и у облику власничког капитала, 

капитала сличном власничком, зајма, гаранције или комбинација наведених облика, а у 

посебним случајевима и у облику пореских подстицаја. Такође овим чланом су дефинисани 

наведени облици доделе државне помоћи. 

Члан 20.  

Прописујe облике државне помоћи за финансирање ризичног улагања која се 

додељује независном приватном улагачу и независном приватном улагачу као 

финансијском посреднику. Такође, овим чланом се дефинише независни приватни улагач 

као и финансијски допринос.  

 

Члан 21. 

Чланом 21. дефинишe се МСП који је предмет улагања код доделе државне помоћи 

за финансирање ризичног улагања.   

Члан 22. 

Прописује услове за наставак улагања у учесника на тржишту из претходног члана, 

односно дефинише се наставак улагања  у ризични капитал које се може вршити након 

истека минимум једнoг циклуса улагања. 

Члан 23-25. 
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Овим члановима прописани су допунски услови за финансирање ризичног улагања. 

Наведени услови односе се на висину укупне стопе приватног учешћа, на забрану 

дискриминације финансијских посредника на основу места оснивања или регистрацје, као 

и на начин избора финансијских посредника, односно менаџера фондова.   

Члан 26.  

Уређује се анализа профитабилности и излазна стратегија приликом ризичног 

улагања. С тим у вези прописани су услови да финансијски посредници морају бити 

основани у складу са законом, да давалац државне помоћи мора обезбедити поступак 

свеобухватне анализе улагања, да се државна помоћ заснива на одрживом пословном плану, 

као и да за свако улагање мора постојати јасна стратегија изласка.   

Члан 27.  

Дефинише финансијског посредника и прописује његова права и обавезе. Наиме, 

финансијски посредник мора да послује у складу са тржишним принципима и да поступа с 

пажњом професионалног менаџера. Такође, уређени су и начин одређивања накнаде 

финансијског посредника, да финансијским посредником мора да се управља на 

комерцијалној основи, као и услови које финансијски посредник, у зависности од врсте мере 

државне помоћи, мора да испуни. 

Члан 28. 

Прописује услове усклађености мере државне помоћи за за финансирање ризичног 

улагања у облику гаранције или зајма учесницима на тржишту или обезбеђивања капитала 

сличног власничком структурисаном као дуг тих учесника на тржишту. Спровођење мере 

државне помоћи за финансирање ризичног улагања давалац може да повери овлашћеном 

лицу, под одређеним условима.   

Члан 29. 

Прописује услове који морају бити кумулативно испуњени да би државна помоћ за 

финансирање ризичног улагања за МСП, који не испуњава услове из члана 21. ове уредбе, 

била усклађена.  

Члан 30. 

Чланом 30. прописано је када се сматра да је државна помоћ новооснованим 

привредним друштвима усклађена.   

Члан 31. 

Дефинисани су  инструменати, у погледу врсте и услова, кроз које може бити 

додељена државна помоћ новооснованим привредним друштвима (зајам,  гаранција и 

бесповратна средства). Државна помоћ може бити додељена и кроз комбинацију 

прописаних инструмената, под условом да се води рачуна о кумулацији државне помоћи и 

максимално дозвољеном износу. Овај члан дефинише и мала иновативна привредна 

друштва.   
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Члан 32.  

Атернативна трговинска платформа је мултилатерална трговинска платформа на 

којој већину финансијских инструмената уврштених за трговање издају МСП-ови.  

Члан 33.  

Оправдани трошкови за доделу државне помоћи за трошкове анализирања су 

трошкови почетног скрининга и формалне дубинске анализе (due diligence) коју спроводи 

финансијски посредник или потенцијални улагач за утврђивање учесника на тржишту који 

испуњавају услове за доделу државне помоћи из чл. 19-31. ове уредбе. 

Члан 34. 

Државна помоћ за истраживање, развој и иновације усклађена ако се додељује за 

пројекте истраживања и развоја, истраживачку инфраструктуру, иновативне кластере, МСП 

за иновације и за процесне и организационе иновације. 

Члан 35. 

Државна помоћ за пројекат истраживања и развоја је усклађена ако се пројекат за 

који се додељује државна помоћ односи на основно истраживање, индустријско 

истраживање, експериментални развој или на комбинацију наведених врста истраживања. 

Члан 36. 

Оправдани трошкови за доделу државне помоћи, за потребе пројекта истраживања и 

развоја су трошкови особља у мери у којој раде на пројекту, трошкови инструмената и 

опреме у мери у којој се користе за потребе пројекта, трошкови зграда и земљишта у трајању 

и у мери у којој се користе за потребе пројекта, трошкови уговорних истраживања, знања и 

патената које је треће лице купило или има лиценцу у складу са тржишним условима, као и 

додатни режијски трошкови и оперативни трошкови пословања 

Члан 37.  

Прописује интензитете државне помоћи за истраживање, развој и иновације по 

кориснику, као и случајеве и услове у којима може доћи до повећања интензитета државне 

помоћи.   

Члан 38.  

Овим чланом прописани су максимални износи државне помоћи према врсти 

научно-истраживачког пројекта. 

Члан 39. 

Овим чланом се дефинише истраживачка инфраструктура, начин њеног књижења, 

обавеза формирања тржишне цене за услуге управљања истраживачком инфраструктуром, 

услови за добијање повлашћеног приступа истраживачкој инфраструктури, као и обавеза 

избегавања прекомерне компензације.  

Члан 40.  

Оправдани трошкови за доделу државне помоћи за истраживачку инфраструктуру 

су трошкови улагања у материјалну и нематеријалну имовину, чији интензитет максимално 
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може износити 50% оправданих трошкова, односно 20 милиона евра по инфраструктури. 

Обавеза даваоца је да успостави механизам праћења и повраћаја државне помоћи, у случају 

када се јавна средства доделе и за економску и за неекономску инфраструктуру, како не би 

био прекорачен дозвољени интензитет државне помоћи и резултат повећања учешћа 

економских делатности у односу на учешће предвиђено у тренутку доделе државне помоћи. 

Члан 41. 

Државна помоћ за иновативне кластере може доделити искључиво правном лицу 

које управља иновативним кластером. Иновативни кластер је структура или организована 

група независних страна (као што су иновативна новооснована привредна друштва, МСП, 

истраживачке организације и организације за унпаређење знања) намењена подстицању 

иновативне делатности путем промоције, уступања објеката, ширења знања и стручности и 

путем ефикасног доприноса трансферу знања, умрежавању, ширењу информација и 

сарадњи између учесника на тржишту и других организција у кластеру. Накнада која се 

наплаћује за коришћење објеката кластера мора да одговара тржишној цени или или мора 

бити заснована на стварним трошковима, а приступ просторијама, објектима и 

делатностима кластера мора бити отворен за више корисника на транспарентан и 

недискриминаторни начин. Такође, прописан је и највиши износ државне помоћи који се 

може доделити по иновативном кластеру. 

Члан 42. 

Државна помоћ за улагање у иновативне кластере може се доделити за изградњу или 

надоградњу иновативног кластера. Овим чланом прописани су и оправдани трошкови и 

интезитет ове врсте државне помоћи.  

Члан 43. 

Оперативна државна помоћ за иновативне кластере се може доделити за управљање 

иновативним кластером и њено максимално трајање је десет година. Такоође, овим чланом 

су дефинисани оправдани трошкови за доделу ове врсте државне помоћи, као и дозвољени 

интензитет. 

Члан 44. 

Овим чланом дефинишу се оправдани трошкови за доделу државне помоћи МСП за 

иновације, интензитет државне помоћи и максимални износ ове врсте државне помоћи по 

пројекту и уређује се шта се подразумева под висококвалификованим особљем, 

саветодавним услугама и услугама подршке које су у вези са иновацијама.  

Члан 45. 

Члан 45. дефинише процесну и организациону  иновацију, као и услове усклађености 

државне помоћи за процесне и организационе иновације великог учесника на тржишту, 

оправдане трошкове, интезитет и максимални дозвољени износ државне помоћи за 

процесне и организационе иновације, по учеснику на тржишту односно пројекту.  

Члан 46. 
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Прописује оправдане трошкове за доделу државне помоћи за усавршавање. Ова рста 

државне помоћи не односи се на усавршавање које учесник на тржишту спроводи ради 

испуњавања законске обавезе. 

Члан 47. 

Овим чланом прописан је интензитет и максимални износ државне помоћи за 

усавршавање по пројекту усавршавања. 

Члан 48. 

Лице које се теже запошљава је лице које није било у редовном радном односу у 

протеклих шест месеци, или има између 15 и 24 године, или није стекло средње образовање 

или стручне квалификације, или je старије од 50 година и др. Државна помоћ се за наведна 

лица може доделити у облику субвенција зарада тих лица у периоду од највише 12 месеци 

по запошљавању, односно у периоду од 24 месеца за лица која се изразито тешко 

запошљавају. 

Члан 49. 

Подршка лицима која се теже запошљавају се односи на помоћ у њиховом 

осамостављивању и прилагођавању радном окружењу, сарадњу са тим лицима у вези са 

социјалним и административним поступцима, ради олакшавања комуникације са 

претпостављенима и упрваљања сукобима. Такође, овај члан дефинише оправдане 

трошкове, интезитет и максималан износ за доделу државне помоћи за надокнаду трошкова 

подршке овим лицима.  

Члан 50. 

Лице  са  инвалидитетом је дефинисано као лице  коме  је  признат  инвалидитет  у  

складу  са  прописима Републике Србије, и има право на непрекидно запослење у 

минималном периоду у складу са законом или колективним уговором, изузев у случају 

законитог отпуштања због повреде радне обавезе. Такође, овим чланом су дефинисани 

оправдани трошкови, интезитет и максималан износ државне помоћи за надокнаду 

трошкова запошљавања ових лица. 

Члан 51. 

Заштићено запошљавање је запошљавање код учесника на тржишту у коме најмање 

30% запослених лица чине лица са инвалидитетом, а овај члан прописује и оправдане 

трошкове, интезитет и максимални износ државне помоћи за надокнаду додатних трошкова 

запошљавања лица са инвалидитетом. 

Члан 52. 

Државна помоћ ради отклањања штетних последица проузрокованих одређеном 

природном катастрофом се може доделити ако је у Републици Србији или на њеном делу 

проглашена ванредна ситуација и ако постоји узрочно-последична веза између природне 

катастрофе, односно елементарне непогоде и штете коју је претрпео одређени учесник на 

тржишту искључиво на основу шеме државне помоћи која је донета у року од три године 

од дана настанка природне катастрофе, а државна помоћ која се додељује на основу те шеме 

може да се додели у року од четири године од дана настанка природне катарстрофе. 
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Штета се израчунава посебно за сваког појединачног корисника на основу трошкова 

поправке или економске вредности оштећеног средства (као што су објекти, опрема, 

машине или залихе) пре катастрофе или на основу губитка прихода због делимичног или 

потпуног прекида делатности у периоду не дужем од шест месеци од настанка природне 

катастрофе.  

Члан 53. 

Овај члан прописује услове усклађености државне помоћи за спортску и 

вишенаменску инфраструктуру, дефинише шта се подразумева под професионалним 

спортом и мултифункционалном рекреативном инфраструктуром, услове за приступ и 

повлашћен приступ инфраструктури по повољнијим условима, јавност критеријума за 

утврђивање цене коштања коришћења спортске инфраструктуре од стране професионалних 

спортских клубова, начин на који се врши додела концесије или поверавање изградње, 

надоградње и/или управљања спортском или мултифункционалном рекреативном 

инфраструктуром трећој страни.  

Члан 54. 

Оправдани трошкови за државну помоћ за улагање у спортску и вишенаменску 

рекреативну инфраструктуру су трошкови улагања у материјалну и нематеријалну 

имовину, док су оправдани трошкови за доделу оперативне државне помоћи трошкови 

услуга које пружа инфраструктура, као што су трошкови особља, материјала, уговорених 

услуга, режија, одржавања, закупа, административни трошкови и сл, али не обухватају 

трошкове амортизације и трошкове финансирања ако је за наведене намене већ додељена 

државна помоћ за улагање. 

Члан 55.  

Дозвољени интезитет државне помоћи за улагање у спортску и вишенаменску 

рекреативну инфраструктуру као и максимални износ ове врсте државне помоћи је 

дефинисан овим чланом. 

 

Члан 56. 

Државна помоћ за улагање у локалну инфраструктуру додељује се за финансирање 

изградње или надоградње локалне инфраструктуре која служи за унапређење пословног и 

потрошачког амбијента и развоја индустријске базе, као и за наменску инфраструктуру, 

осимза инфраструктуру која је предмет одредаба других чланова ове уредбе, 

инфраструктуру аеродрома и пристаништа. Оправдани трошкови за улагање у локалну 

инфраструктуру су трошкови улагања у материјалну и нематеријалну имовину, а један од 

услова за доделу ове врсте држане помоћи је јавност, транспарентност и 

недискриминаторна природа приступа инфраструктури, по продајној тржишној цени. 

Члан 57. 

Овим чланом се дефинишу критеријуми за доделу државне помоћи за развој 

широкопојасне инфраструктуре, пре свега оправдани трошкови и дозвољени износ државне 

помоћи. 
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Члан 58. 

Хоризонтална државна помоћ је усклађена ако задовољава услове и критеријуме из 

чл. 1-57. ове уредбе чије одредбе преносе део уредбе Европске комисије, која, између 

осталог, садржи услове које  хоризонтална државна помоћ мора да испуни да би се сматрала 

усклађеном. Изузетно, хоризонтална државна помоћ ван овог оквира може бити усклађена, 

ако испуњава допунске услове чији начин за оцењивање ближе уређује Комисија за 

контролу државне помоћи посебним упутствима, а којим ће се пренети Смернице о 

државној помоћи за подстицање финансирања ризичних улагања, Оквир Заједнице за 

државну помоћ за истраживање, развој и иновације, Саопштење Комисије – критеријуми за 

анализу усклађености државне помоћи за лица која се теже запошљавају и лица са 

инвалидитетом  у односу на сваку посебну пријаву државне помоћи, Саопштење Комисије 

– критеријуми за анализу усклађености државне помоћи за усавршавање  у односу на сваку 

посебну пријаву државне помоћи и Смернице о примени правила за доделу државне помоћи 

у вези са брзим развојем широкопојасних мрежа, а које, такође садрже допунске 

критеријуме за оцену усклађености.     

Члан 59.  

Хоризонтална државна помоћ се кумулира са другом хоризонталном државном 

помоћи и de minimis помоћи која се додељује за исте оправдане трошкове (исту намену),  

без обзира да ли је државна помоћ додељена као индивидуална или путем шеме државне 

помоћи. Кумулација се врши на начин да се сабирају сви износи наведених помоћи при 

чему износ не сме прећи дозвољени интензитет прописан овом уредбом. Хоризонтална  

државна помоћ се може доделити паралелно са другом државном помоћи коју је примио 

корисник ако се додељује за различите оправдане трошкове. 

Члан 60. 

Наглашава се одговорност даваоца у погледу контроле наменског трошења 

додељене државне помоћи, као и обавеза контроле да ли и у којој мери корисник испуњава 

обавезе које су биле услов за доделу државне помоћи.    

Чл. 61-63.  

Односе се на прелазне и завршне одредбе.  

 


