
ПОДРШКА КОМИСИЈИ ЗА 
КОНТРОЛУ ДРЖАВНЕ ПОМОЋИ

Република Србија
Министарство финансија 
Сектор за уговарање и финансирање програма 
из средстава Европске уније

подршка на радном 
месту: помоћ у 

решавању сложених
 случајева

увођење ЕУ правила 
у законодавство 

Србије

обуке за запослене 
у свим јединицама 

локалне самоуправе

подизање свести 
о значају контроле 
државне помоћи

размена искустава са 
најрелевантнијим 
експертима из ЕУ 
током студијских 
посета земљама 

чланицама ЕУ

израда електронске
базе података о 

државним помоћима

1 21 2 33Усаглашавање правила о 
контроли државне помоћи 
са правним тековинама 
Европске уније

Ојачани капацитети Комисије 
за контролу државне помоћи 
и стручне службе

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

омогућиле су остваривање резултата:

За 20 месеци 
спровођења:

Одржане обуке у 141 јединици 
локалне самоуправе 

(учествовало 1.097 запослених)

Организовано осам  конференција 
о модернизованим правилима 

државне помоћи

Пружена експертиза у изради 
новог Закона о контроли државне помоћи

Израђене листе 
постојећих шема 
државне помоћи 
у Србији

Организована Регионална 
конференција “Државна помоћ и 
економије Западног Балкана”

Европска унија 

У Републици Србији

KO:

ГДЕ:

ШТА:

KAДA:

ЗАШТО:

KAKO:

Пружа подршку влади, а 
посебно постојећим 

институцијама за контролу и 
доделу државне помоћи, у 
усклађивању правила и 
процедура у тој области са 
правним тековинама Европске 
уније (ЕУ acquis)

Финансирањем пројекта 
“Подршка Комисији за 
контролу државне 

помоћи” који ће омогућити стручну 
помоћ, подршку у усаглашавању 
правила државне помоћи са 
европским законима и обуке, из 
својих претприступних – ИПА 
фондова. Буџет пројекта је 999.000 
евра. 

Како би се подржао 
напредак Србије у 

процесу приступања Европској 
унији, посебно у делу који се 
односи на Преговарачко 
поглавље 8 (Политика 
конкуренције) 

Од фебруара 2019. године 
до фебруара 2021. године

Припремљен приручник 
о правилима државне 

помоћи за јединице ЛС.

Активности пројекта:

Овај пројекат финансира 
Европска унија



-

Република Србија
Министарство финансија 
Сектор за уговарање и финансирање програма 
из средстава Европске уније

ЗА ДРЖАВНУ ПОМОЋ КОЈА РАЗВИЈА СРБИЈУ

Регионална конференција “Државна помоћ 
и економије Западног Балкана” одржана је 

26. и 27. септембра 2019. у Београду 

Представница Европске 
комисије Аријана Подеста 

говори на Регионалној 
конференцији 

о државној помоћи

Кључни правни експерт пројекта Шефика Куртагић 
на локалној конференцији „Како до добре државне помоћи“ 
одржаној 19. и 20. новембра 2019. у Крагујевцу 

Правни експерт Светлана Шћепановић Маркочевић 
држи обуку запосленима у Скупштини града 

Сомбора, 19. септембра 2019. године 

Правни експерт пројекта Александар Ристић на 
обуци за запослене у СО Кањижа, 

6. јула 2020. године

Радионица којој су 
присуствовали чланови 
Преговарачке групе за 
конкуренцију одржана је 
11. децембра 2019. у Београду

Вођа пројекта Радмила Михић представља циљеве пројекта на уводној конференцији 
17. маја 2019. у Београду, одржаној уз учешће представника Министарства финансија, 
Комисије за контролу државне помоћи и Делегације ЕУ у Србији

Регионална 
конференција окупила 
је више од 100 учесника 
из институција ЕУ, 
европских земаља, 
региона и Србије
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