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ОСНОВНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ О ПРОЈЕКТУ 
 
 
 
ПРОЈЕКАТ: Подршка Комисији за контролу државне помоћи 
 
ОБЛАСТ:  Политика конкуренције - државна помоћ 
 
ВРЕДНОСТ ПРОЈЕКТА: 999.000 евра 
 
БУЏЕТСКА ЛИНИЈА: ИПА 2014 
 
ГОДИНА ПОЧЕТКА: 2019 
 
ГОДИНА ЗАВРШЕТКА: 2021 
 
УГОВОРНО ТЕЛО: Министарство финансија - Сектор за уговарање и финансирање програма из средстава 
Европске уније. 
 
Подршка Комисији за контролу државне помоћи је пројекат финансиран из средстава Европске уније 
(ИПА 2014), којим управља Министарство финансија - Сектор за уговарање и финансирање програма из 
средстава ЕУ. 
 
ОПШТИ ЦИЉ:  пружање даље подршке напретку Србије у процесу приступања Европској унији (између 
осталог и кроз усаглашавање са правним тековинама ЕУ), посебно у делу који се односи на Преговарачко 
поглавље 8 - Политика конкуренције, тако што ће осигурати напредак у даљем развоју и примени система 
правила и процедура у области државне помоћи.  
 
СПЕЦИФИЧНИ ЦИЉЕВИ ПРОЈЕКТА могу се сумирати као пружање подршке Влади Републике Србије, а 
посебно већ постојећим институцијама за контролу и доделу државне помоћи, у усклађивању правила и 
процедура у тој области са правним тековинама Европске уније (ЕУ acquis).  
Ти циљеви су: 

− Усаглашавање правила о контроли државне помоћи са правним тековинама Европске уније 

− Ојачани капацитети Одељења за контролу државне помоћи при Министарству финансија 
Републике Србије и Комисије за контролу државне помоћи  

− Побољшани механизми координације између Комисије за контролу државне помоћи, Одељења 
за контролу државне помоћи и других учесника у области државне помоћи, као и повећана свест о 
контроли државне помоћи. 

 
Како би се остварили циљеви, у оквиру пројекта ће, између осталог, стручњаци за питања државне 
помоћи из Србије размењивати искуства са најрелевантнијим експертима из ЕУ. Први пут ће бити 
организована обука за све 174 јединице локалне самоуправе у области државне помоћи и биће израђен 
нови инвентар шема државне помоћи, као и приручници за примену правила државне помоћи.  У више 
градова Србије биће организованo 12 тренинга о правилима и процедурама контроле државне помоћи.  
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ГЛАВНИ КОРИСНИК пројекта је Министарство финансија Републике Србије, а примаоци су Одељење за 
државну помоћ Министарства финансија и Комисија за контролу државне помоћи. 
 
ИНСТИТУЦИОНАЛНИ КОРИСНИЦИ су сви даваоци државне помоћи у Србији. 
 
ОСТАЛИ КОРИСНИЦИ ПРОЈЕКТА: Индиректно, корисници пројекта су и Привредна комора Србије, Стална 
конференција градова и општина, пословна удружења и невладин сектор. 
 
КЉУЧНЕ ПОРУКЕ ПРОЈЕКТА: Међу кључним порукама пројекта су „Прво помисли на државну помоћ” 
(Think State Aid First) како би се правила контроле државне помоћи укључила у најранију фазу планирања 
у оквиру институција. Важан сегмент пројекта је подизање свести учесника у јавном сектору и грађана да 
интеграција правила о контроли државне помоћи представља средство за дугорочно јачање јавних 
финансија, а да државна помоћ пружана у складу са правилима може да буде један од инструмената 
привредног и друштвеног раста.  
 
ПРОЈЕКАТ СПРОВОДИ: конзорцијум који предводи Alternative Consulting у сарадњи са DMI France и 
Саветом за заштиту конкуренције Републике Литваније. 

 

ЗА ВИШЕ ИНФОРМАЦИЈА: www.state-aid.rs 

 


