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2145
На основу члана 43. став 2. Закона о Влади Републике Српске (“Службени гласник Републике Српске”, број
118/08), а у вези са члaном 4. став 3. и чланом 24. Закона
о систему државне помоћи у Босни и Херцеговини (“Службени гласник БиХ”, бр. 10/12 и 39/20), Влада Републике Српске, на 94. сједници, одржаној 29.10.2020. године,
донoси

УРЕДБУ
О УСЛОВИМА И ПОСТУПКУ ЗА ДОДЈЕЛУ ДРЖАВНЕ
ПОМОЋИ МАЛЕ ВРИЈЕДНОСТИ - DE MINIMIS ПОМОЋ

Предмет Уредбе
Члан 1.
Овом уредбом уређују се услови и поступак за додјелу
помоћи мале вриједности - de minimis помоћ.
Појам de minimis помоћ
Члан 2.
(1) De minimis помоћ је помоћ која се додјељује једном
привредном субјекту током одређеног периода и која не
може бити већа од износа утврђеног овом уредбом.
(2) Сматра се да de minimis помоћ нема утицај на трговину, нити нарушава или пријети да наруши конкуренцију
на тржишту, не испуњава све критеријуме из дефиниције
државне помоћи прописане Законом о систему државне помоћи у Босни и Херцеговини и није предмет поступка за
одобравање Савјета за државну помоћ Босне и Херцеговине (у даљем тексту: Савјет).
(3) Привредни субјекти, у смислу ове уредбе, јесу привредна друштва и њихове групације (уније или удружења),
предузетници, јавне институције, јавна предузећа и предузећа која контролише Република Српска, остала физичка и
правна лица која директно или индиректно, континуирано,
периодично или једнократно учествују на тржишту, без
обзира на њихов правни статус, врсту власничког односа,
мјесто гдје је сједиште регистровано или пребивалиште,
као и непрофитне организације.
Подручје примјене
Члан 3.
(1) Ова уредба примјењује се на de minimis помоћ која
се додјељује привредним субјектима у свим секторима и
дјелатностима, осим на:
1) помоћ која се додјељује привредним субјектима који
послују у секторима рибарства и аква-културе,
2) помоћ која се додјељује привредним субјектима који
послују у сектору пољопривреде,
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3) помоћ за дјелатности за подстицање извоза, односно
помоћ која је директно повезана са извезеним количинама,
успостављањем и функционисањем дистрибутивне мреже
или са другим текућим трошковима повезаним са извозним
активностима (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 чини помоћ за извоз),
4) помоћ којом се условљава употреба домаћих производа у односу на увозне производе.
(2) Ова уредба примјењује се на de minimis помоћ која
се додјељује за било коју намјену, осим за помоћ за набавку
возила за друмски превоз робе привредним субјектима који
обављају дјелатност друмског превоза робе за закуп или
накнаду.
(3) Ако привредни субјект обавља дјелатности у секторима на које се ова уредба не примјењује, али истовремено послује и у другим секторима на које се ова уредба
примјењује, одредбе ове уредбе примјењују се на додјелу
помоћи за дјелатности у секторима обухваћеним подручјем
примјене ове уредбе, под условом да давалац помоћи обезбиједи на примјерен начин (нпр. раздвајањем дјелатности
или трошкова) да дјелатности у секторима на које се ова
уредба не примјењује не остварују корист од de minimis
помоћи.
Појам један привредни субјект и давалац de minimis
помоћи
Члан 4.
(1) Даваоци de minimis помоћи, у смислу ове уредбе, у
Републици Српској су: Република Српска, јединице локалне самоуправе, путем овлашћених правних лица, те свако
правно лице које додјељује државну помоћ или управља
државном помоћи (даваоци државне помоћи дефинисани у
Закону о систему државне помоћи у БиХ).
(2) Корисник de minimis помоћи, у смислу ове уредбе,
јесте сваки привредни субјект који обавља привредну дјелатност, без обзира на његов правни статус или начин финансирања.
(3) Појам један привредни субјект, у смислу ове уредбе,
подразумијева привредне субјекте међу којима постоји једна од сљедећих веза (повезани субјекти):
1) један привредни субјект има већину гласачких права
власника удјела или чланова у другом привредном субјекту,
2) један привредни субјект може поставити или смијенити већину чланова управног, управљачког или надзорног
органа другог привредног субјекта,
3) један привредни субјект може остварити значајан
утицај над другим привредним субјектом на основу с њим
склопљеног уговора или на основу одредбе његовог статута
или колективног уговора,
4) један привредни субјект који је власник удјела или
члан у другом привредном субјекту сам контролише, у
складу са договором са другим власницима удјела или члановима тог привредног субјекта, већину гласачких права
власника удјела или чланова у том привредном субјекту.
(4) Привредни субјекти који су у било којој од веза из
става 3. т. од 1) до 4) овог члана, преко једног или више
других привредних субјеката, такође се сматрају једним
привредним субјектом.
(5) Привредни субјекти који немају друге међусобне
односе осим што су директно повезани са истим даваоцем
или даваоцима државне помоћи не сматрају се међусобно повезаним, односно не сматрају се једним привредним
субјектом.
Вријеме додјеле de minimis помоћи
Члан 5.
De minimis помоћ сматра се додијељеном у тренутку
када привредни субјект стекне законско право на примање
помоћи, независно од дана исплате de minimis помоћи привредном субјекту.
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Обрачун бруто новчане противвриједности de minimis
помоћи
Члан 6.
(1) De minimis помоћ се изражава као бесповратна новчана средства, а износи који се додјељују су бруто износи,
односно износи прије одбитка пореза и других накнада.
(2) Бруто износ de minimis помоћи не садржи порез на
додату вриједност.
(3) Ако се de minimis помоћ не додјељује у облику
бесповратних новчаних средстава, износ помоћи обавезно
се изражава у облику бесповратних новчаних средстава, тј.
у њиховој бруто новчаној противвриједности.
(4) De minimis помоћ која се исплаћује у више рата дисконтује се на вриједност помоћи у тренутку њене додјеле, а каматна стопа која се примјењује при дисконтовању је дисконтна
каматна стопа која се примјењује у тренутку додјеле помоћи.
Максималнo дозвољени износ de minimis помоћи
Члан 7.
(1) Укупни износ de minimis помоћи додијељен једном
привредном субјекту у Републици Српској не може бити
већи од 200.000 евра у противвриједности конвертибилне
марке по средњем курсу Централне банке Босне и Херцеговине на дан додјељивања de minimis помоћи током било ког
периода од три узастопне фискалне године.
(2) Укупни износ de minimis помоћи додијељен једном
привредном субјекту у Републици Српској који послује у
сектору друмског превоза робе за закуп или за накнаду не
може бити већи од 100.000 евра у противвриједности конвертибилне марке по средњем курсу Централне банке Босне и Херцеговине на дан додјељивања помоћи током било
ког периода од три узастопне фискалне године.
(3) Пружање интегрисане услуге у којој превоз чини
само један дио (нпр. услуге селидбе, поштанске или курирске услуге или услуге прикупљања и обраде отпада) не
сматрају се услугом превоза.
(4) Привредном субјекту који, осим друмског превоза робе за закуп или накнаду, обавља и друге дјелатности
на које се примјењује ограничење de minimis помоћи од
200.000 евра може се додијелити de minimis помоћ у износу
до 200.000 евра за те друге дјелатности, у периоду од три
узастопне фискалне године, под условом да:
1) давалац de minimis помоћи обезбиједи раздвајање
дјелатности или трошкова,
2) се за дјелатност друмског превоза робе додијели
износ највише до 100.000 евра,
3) се de minimis помоћ не користи за куповину возила за
друмски превоз робе.
(5) Ако се услови из става 4. овог члана не могу обезбиједити, примјењује се најнижа горња граница на све дјелатности привредног субјекта.
Горња граница de minimis помоћи и период додјеле
Члан 8.
(1) Горње границе утврђене у члану 7. ст. 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 de minimis помоћи.
(2) Период од три године утврђен у члану 7. ст. 1. и 2.
ове уредбе одређује се на основу фискалне године која се
примјењује на привредни субјект у Републици Српској (период од 1. јануара до 31. децембра).
(3) Период од три године који се узима у обзир, у смислу ове уредбе, посматра се на начин да се при свакој новој додјели de minimis помоћи узме у обзир укупни износ
de minimis помоћи која је додијељена једном привредном
субјекту у предметној фискалној години и током претходне
двије фискалне године.
(4) Нова de minimis помоћ не додјељује се привредном
субјекту ако би њеном додјелом одобрени износ de minimis
помоћи био већи од максимално дозвољеног износа de
minimis помоћи прописаног у члану 7. ст. 1. и 2. ове уредбе.
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Додјела de minimis помоћи у случају спајања, преузимања
или подјеле привредног субјекта
Члан 9.
(1) У случају спајања или преузимања привредног субјекта, при утврђивању да ли би додјелом нове de minimis
помоћи било којем новом привредном субјекту била дата
државна помоћ у износу већем од горње границе прописане
у члану 7. ст. 1. и 2. ове уредбе, узимају се у обзир све раније de minimis помоћи додијељене било којем привредном
субјекту који учествује у поступку спајања или преузимања.
(2) Ако се један привредни субјект подијели на два
или више засебних привредних субјеката, de minimis помоћ додијељена прије подјеле сматра се додијељена оном
привредном субјекту који је ту помоћ искористио, односно
привредном субјекту који је преузео дјелатности за које је
коришћена de minimis помоћ.
(3) Ако на начин из става 2. ове уредбе није могуће
утврдити коме је de minimis помоћ додијељена, она се дијели, на основу књиговодствене вриједности власничког капитала, сразмјерно новим привредним субјектима на дан
ступања на снагу подјеле, односно настанка новог привредног субјекта.
Транспарентна de minimis помоћ
Члан 10.
Ова уредба примјењује се само на de minimis помоћ
за коју је могуће тачно израчунати бруто новчану противвриједност еx ante, без потребе за процјеном ризика
(транспарентна помоћ).
Правила за процјењивање транспарентности de minimis
помоћи
Члан 11.
Транспарентном de minimis помоћи из члана 10. ове
уредбе сматра се помоћ:
1) у облику бесповратних новчаних средстава;
2) садржана у субвенционисаним каматним стопама;
3) садржана у ограниченим, тачно одређеним пореским
олакшицама,
4) садржана у докапитализацији ако укупан износ јавне
докапитализације није већи од горње границе за de minimis
помоћ;
5) садржана у мјерама ризичног финансирања у облику
власничког или квазивласничког капитала (квазивласнички
капитал у смислу ове уредбе је финансирање које се сврстава између власничког капитала и задуживања и чији се принос за улагача претежно заснива на добити или губицима
циљног привредног субјекта који није осигуран у случају
немогућности плаћања) ако капитал додијељен једном привредном субјекту није већи од горње границе за de minimis
помоћ;
6) садржана у кредитима, укључујући de minimis помоћ
за ризично финансирање у облику кредита ако:
1. корисник de minimis помоћи није у стечајном поступку нити испуњава услове за покретање стечајног поступка
у складу са прописом који уређује ову област, као и велики
привредни субјект који је у тој ситуацији ако његов кредитни рејтинг износи најмање Б-,
2. је кредит осигуран инструментом осигурања који
покрива најмање 50% кредита и кредит износи 1.000.000
евра (или 500.000 евра за привредне субјекте који обављају друмски превоз робе) у периоду од пет година или
500.000 евра (или 250.000 евра за привредне субјекте који
обављају друмски превоз робе) у периоду од 10 година, а
ако је кредит мањи од ових износа или је одобрен на период краћи од пет година, односно 10 година, бруто новчана
противвриједност тог кредита рачуна се као одговарајући
сразмјерни дио горње границе утврђене у члану 7. ст. 1. и
2. ове уредбе,
3. је бруто новчана противвриједност израчуната на
основу референтне каматне стопе која се примјењивала у
тренутку додјеле (референтна каматна стопа, у смислу ове
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уредбе, јесте просјечна каматна стопа комерцијалних банака на тржишту капитала у Републици Српској и БиХ према
подацима које објављује Централна банка БиХ);
7) садржана у гаранцијама, укључујући de minimis помоћ за ризично финансирање у облику гаранције ако:
1. корисник de minimis помоћи није у стечајном поступку нити испуњава услове за покретање стечајног поступка
у складу са прописом који уређује ову област, као и велики
привредни субјект који је у тој ситуацији ако његов кредитни рејтинг износи најмање Б-,
2. гаранција не износи више од 80% предметног кредита и гарантовани износ је 1.500.000 евра (или 750.000 евра
за привредне субјекте који обављају друмски превоз робе),
а трајање гаранције је пет година, или ако је гарантовани
износ 750.000 евра (или 375.000 евра за привредне субјекте
који обављају друмски превоз робе), а трајање гаранције је
10 година, а ако је гарантовани износ мањи од наведених
износа и/или је период трајања гаранције краћи од пет година, односно 10 година, бруто новчана противвриједност
рачуна се као одговарајући сразмјерни дио горње границе
утврђене у члану 7. ст. 1. и 2. ове уредбе,
3. је бруто новчана противвриједност помоћи израчуната на основу премија “сигурне луке” (минимална годишња
премија која се плаћа на износ за који се ефективно гарантује) или
4. је прије спровођења гаранције бруто новчана противвредност гаранције израчуната на основу метода које су у
складу са неком другом уредбом из подручја државне помоћи већ пријављене и одобрене од Савјета, а те се методе
изричито односе на врсту гаранције и врсту трансакције о
којима је ријеч у контексту примјене ове уредбе;
8) садржана у осталим инструментима ако износ de
minimis помоћи који је садржан у конкретном инструменту
није већи од горње примјењиве границе.
Обавјештавање привредног субјекта о додјели de minimis
помоћи
Члан 12.
(1) Давалац de minimis помоћи дужан је да, у писаној
форми, обавијести корисника да му додјељује de minimis
државну помоћ, као и о износу de minimis помоћи израженом у облику бруто новчане противвриједности.
(2) Образац обавјештења о додијељеној de minimis помоћи
налази се у Прилогу 2. ове уредбе и чини њен саставни дио.
(3) Ако се de minimis помоћ додјељује, у складу са овом
уредбом, различитим привредним субјектима на основу
програма (шеме) државне помоћи у складу са којим се тим
привредним субјектима додјељују различити износи појединачне помоћи, давалац помоћи обавјештава сваког појединачног корисника de minimis помоћи из програма (шеме)
помоћи о фиксном износу који одговара највишем износу
помоћи који се додјељује у оквиру тог програма (шеме).
(4) De minimis помоћ утврђена на начин из става 3. овог
члана користи се за провјеру да ли је достигнута горња граница
de minimis помоћи прописана у члану 7. ст. 1. и 2. ове уредбе.
Изјава привредног субјекта о примљеној помоћи
Члан 13.
(1) Прије додјељивања нове de minimis помоћи давалац
помоћи дужан је да од привредног субјекта којем планира додијелити de minimis помоћ прибави изјаву, у писаном
или електронском облику, о свакој претходно додијељеној
de minimis помоћи на коју се примјењује ова уредба или
други прописи о de minimis помоћи примљеној током претходне двије фискалне године и у текућој фискалној години,
укључујући и de minimis помоћ примљену од повезаних
привредних субјеката из члана 4. ове уредбе.
(2) Образац изјаве о примљеним de minimis помоћима
и другим државним помоћима налази се у Прилогу 1. ове
уредбе и чини њен саставни дио.
(3) Давалац de minimis помоћи додјељује нову de
minimis помоћ у складу са овом уредбом ако:
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1) укупан износ de minimis помоћи коју је тај привредни
субјект примио, заједно са новом de minimis помоћи, не прелази горњу границу утврђену у члану 7. ст. 1. и 2. ове уредбе,
2) привредни субјект испуњава услове прописане овом
уредбом.
Вођење и чување евиденција о додијељеној de minimis
помоћи
Члан 14.
(1) Даваоци de minimis помоћи прикупљају и евидентирају
све информације у вези са примјеном ове уредбе, а које се нарочито односе на износ de minimis помоћи, податке о кориснику, времену додјеле, облику, циљу и начину додјеле помоћи.
(2) Давалац de minimis помоћи доставља информације
о додијељеној de minimis помоћи из става 1. овог члана
Министарству финансија у року од 15 дана од дана додјеле
помоћи.
(3) Образац евиденције о додијељеним de minimis помоћима налази се у Прилогу 3. oве уредбе и чини њен саставни дио.
(4) Евиденције о појединачним de minimis помоћима
чувају се 10 фискалних година од дана њихове додјеле.
(5) Евиденције које се односе на програме (шеме) de
minimis помоћи чувају се 10 фискалних година од дана
када је додијељена посљедња појединачна помоћ у оквиру
таквог програма (шеме).
Оцјена и надзор Савјета
Члан 15.
Савјет може писаним захтјевом затражити од даваоца помоћи да у року од 30 дана од дана пријема захтјева
достави информације које Савјет сматра потребним да би
утврдио испуњеност услова прописаних овом уредбом, а
посебно информације о укупном износу de minimis помоћи
коју је привредни субјект примио на основу ове уредбе или
других прописа о de minimis помоћи.
Кумулација
Члан 16.
(1) De minimis помоћ која се додјељује у складу са овом
уредбом кумулира се са de minimis помоћима додијељеним
у текућој и претходне двије фискалне године, у складу са
другим уредбама о de minimis помоћи, до одговарајуће
горње границе утврђене у члану 7. ст. 1. и 2. ове уредбе.
(2) De minimis помоћ која се додјељује у складу са овом
уредбом може се кумулирати и са de minimis помоћима додијељеним у складу са подзаконским 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 услуга од општег економског интереса.
(3) De minimis помоћ не кумулира се са државном помоћи у вези са истим оправданим трошковима или са државном помоћи за исту мјеру ризичног финансирања ако
би таква кумулација прелазила прописани највиши износ
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.
(4) De minimis помоћ која није додијељена за одређене
оправдане трошкове или се њима не може приписати може
се кумулирати са другим категоријама државне помоћи
додијељене у складу са подзаконским актом о намјени,
критеријумима и условима за додјелу државне помоћи или
одлуком Савјета.
Ступање на снагу
Члан 17.
Ова уредба ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 04/1-012-2-3087/20
29. октобра 2020. године
Бањалука

Предсједник
Владе,
Радован Вишковић, с.р.

11.11.2020.
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ПРИЛОГ 1.

ИЗЈАВА
о примљеним de minimis помоћима и другим државним помоћима
На основу члана 13. Уредбе о условима и поступку за додјелу помоћи мале вриједности - de minimis помоћ (навести објаву у “Службеном гласнику”)
Назив привредног субјекта
Адреса сједишта
Идентификациони (регистарски) број
Изјављујем да привредни субјект који представљам и привредни субјекти са којима смо повезани на начин прописан у члану 4. Уредбе о
условима и поступку за додјелу помоћи мале вриједности - de minimis помоћ у раздобљу од три фискалне године¹ (ставити X на одговарајуће мјесто):
□ није/нису примио/ли de minimis помоћ или другу државну помоћ
□ примио/ли је/су de minimis помоћ или другу државну помоћ
Ако је одговор позитиван, обавезно испунити сљедећу табелу.
У ______ години (текућа
година - 2)

Назив даваоца Правни основ
помоћи
за додјелу
помоћи

Намјена/циљ (оправда- Категорија/облик
Износ државне
ни трошкови) за коју је (државна помоћ регио- помоћи / de
2
помоћ одобрена
нална, хоризонтална,
minimis помоћи
вертикална, de minimis
помоћ)

Датум додјеле
помоћи

Намјена/циљ (оправда- Категорија/облик
Износ државне
ни трошкови) за коју је (државна помоћ регио- помоћи / de
помоћ одобрена
нална, хоризонтална,
minimis помоћи
вертикална, de minimis
помоћ)

Датум додјеле
помоћи

Намјена/циљ (оправда- Категорија/облик
Износ државне
ни трошкови) за коју је (државна помоћ регио- помоћи / de
помоћ одобрена
нална, хоризонтална,
minimis помоћи
вертикална, de minimis
помоћ)

Датум додјеле
помоћи

1.
2.
3.
У ______ години (текућа
година - 1)

Назив даваоца Правни основ
помоћи
за додјелу
помоћи

1.
2.
3.
У ______ години (текућа
година)

Назив даваоца Правни основ
помоћи
за додјелу
помоћи

1.
2.
3.
¹ Текућа фискална година и двије претходне године.
² Ако је помоћ одобрена за више различитих циљева (оправданих трошкова), навести износе за сваки циљ посебно.
Под казненом и материјалном одговорношћу, изјављујем да су подаци које сам уписао/ла у овој изјави потпуни и истинити.
Мјесто и датум:
_______________

М. П.

Подносилац Изјаве
________________________________
(потпис особе овлашћене за заступање)
ПРИЛОГ 2.

ОБАВЈЕШТЕЊЕ
о додијељеној de minimis помоћи
На основу члана 12. Уредбе о условима и поступку за додјелу помоћи мале вриједности - de minimis (навести објаву у “Службеном
гласнику”).
1. Подаци о даваоцу de minimis помоћи:
Назив
Сједиште
Идентификациони број
Одговорна особа

58

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ - Број

111

11.11.2020.

2. Подаци о примаоцу de minimis помоћи:
Назив
Сједиште
Идентификациони број
3. Подаци о de minimis помоћи:
Назив правног основа за додјелу
(одлука, програм и сл.)
Додјељује ли се помоћ као индивидуална или путем програма (шеме)
Намјена/циљ додјеле помоћи
Инструмент додјеле
Датум додјеле
4. Укупни износ помоћи изражен у бесповратним новчаним средствима или бруто новчаној противвриједности помоћи у раздобљу
од три фискалне године:
Укупни износ
Метода обрачунавања и примијењена референтна/дисконтна
каматна стопа
5. Потврђује се да de minimis помоћ није додијељена за:
Ставити ознаку X за потврду
У сектору рибарства и аква-културе
У сектору пољопривреде
За дјелатност директно усмјерену извозу
За условљавање употребе домаћих производа умјесто увезених
За набавку возила за друмски превоз терета привредним субјектима који обављају друмски превоз
терета за најам или накнаду
6. Остале релевантне информације:

ОДГОВОРНА ОСОБА
даваоца de minimis помоћи
___________________________________
(потпис овлашћене особе даваоца помоћи)

М. П.
Мјесто и датум:
________________

ПРИЛОГ 3.
Назив даваоца:______________________
Идентификациони број: __________________
ЕВИДЕНЦИЈА
о додијељеним de minimis помоћима

Назив корисника

Идентификациони број
корисника

Сектор
(дјелатност) корисника

1

2

3

Правни
Назив
Број и
основ за
акта по
датум акта
доношење којем
се
којим се
акта за
додјељује додјељује
додјелу de de
minimis de minimis
minimis
помоћ
помоћ
помоћи¹
4
5
6

Циљ/
намјена
помоћи

Износ додијељене
de minimis
помоћи

Инструмент
додјеле
помоћи

Трајање
помоћи

Напомена
даваоца

7

8

9

11

12

¹ Основи пропис који представља полазни основ за додјелу de minimis помоћи - закон, уредба, програм, правилник, одлука и друго (навести “Службени гласник” ако је било објаве).

