
   

Изјава о примљеној de minimis државној помоћи  страна 1 од 2 

Програм раног развоја 

(Mini Grant) 

Образац изјаве за примљене помоћи мале вредности (де минимис помоћи) 

1. Информације о привредном друштву – кориснику де минимис помоћи 

Назив привредног друштва  

Матични број привредног друштва  

Порески идентификациони број 
привредног друштва 

 

Број телефона привредног друштва  

Број факса привредног друштва  

Е-маил адреса привредног друштва  

Да ли је привредно друштво спојено, 
раздвојено или стечено (купљено) у 

последње две фискалне године и текућој 
календарској години? (уколико је 

наведено релевантно означити 
одговарајуће поље у левој колони) 

Спојено у претходне две фискалне године и текућој 
календарској години  

Раздвојено у претходне две фискалне године и текућој 
календарској години 

Стечено (купљено)  у претходне две фискалне године и 
текућој календарској години  

Датум када је привредно друштво 
спојено, раздвојено или стечено 

(купљено) (уколико је релевантно 
наведите датум у левој колони) 

 

_________   ___________   _________ 
(дан)             (месец)         (година) 

 

2. Информације о помоћима мале вредности (де минимис помоћима) примљеним у претходне две фискалне 

године и текућој календарској години  

Датум доношења 
одлуке од стране 
даваоца о додели 

помоћи мале 
вредности (де 

минимис помоћи)  

Назив спојеног, 
раздвојеног или 

купљеног 
(стеченог) 

привредног 
друштва (уколико 

је релевантно)* 

Давалац 
државне 
помоћи 

Инструмент путем којег 
је примљена де минимис 

помоћ (субвенција, 
субвенционисање 
каматних стопа, 

гаранција, порески 
подстицаји и-или 

доприноси за социјално 
осигурање, остало) 

Износ 
примљене  

де 
минимис 
помоћи 

** 

Еквивалент 
субвенције  
де минимис 

помоћи 

      

      

* Колона се не попуњава уколико је Образац изјаве достављен од стране привредног друштва које није спојено, 
раздвојено, купљено (стечено). 

** Уколико је привредно друштво раздвојено и није могуће дефинисати износ помоћи мале вредности (де 
минимис помоћи) додељене сваком новооснованом привредном друштву, износ помоћи мале вредности (де 
минимис помоћи) ће бити распоређен пропорционално на основу књиговодствене вредности капитала новог 
привредног друштва на дан ступања на снагу поделе. 

 



 

Изјава о примљеној de minimis државној помоћи  страна 2 од 2 

3. Информације о другим примљеним државним помоћима за исте оправдане трошкове у оквиру 

шема државних помоћи и-или индивидуалних државних помоћи 

Датум 
доношењ
а одлуке 

даваоца о 
додели 

државне 
помоћи 

Давалац 
државне 
помоћи 

Назив 
шеме/индивиду
алне државне 

помоћ 

Инструмент путем 
којег је примљена 

државна помоћ 
(субвенција, 

субвенционисање 
каматних стопа, 

гаранција, 
порески 

подстицаји и-или 
доприноси за 

социјално 
осигурање, 

остало) 

Укупан 
износ за 

исте 
оправдане 
трошкове 

 

Износ 
примљене 
државне 
помоћи у 
односу на 

исте 
оправдане 
трошкове  

Еквивалент 
субвенције 
примљене 

државне помоћи 

Интензитет 
примљене 
државне 

помоћи (%) 

        

        

        

        

 

4. Овим изјављујем да Привредно друштво чини једно привредно друштво са следећим привредним 
друштвима (уколико је релевантно навести одговарајуће)  

 Назив привредног друштва Матични број привредног 
друштва 

1   

2   

3   

 

Потврда 

Потписујући наведено, потврђујем  

• подаци у тачкама 2 и 3 су подаци на нивоу јединственог привредног друштва  

• горе наведене информације су потпуне и тачне 
Одговорно лице 

   

(Име, Презиме)  (потпис) 

   
(позиција)  (датум) 

 

  


