
 
Република Србија 

МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА 

Број: 011-00-00599/2019-38/5  

27. август 2019. године 

Кнеза Милоша 20 

Б е о г р а д 

 

 

 

На основу члана 41. став 10. Пословника Владе („Службени гласник РС”, бр. 

61/06-пречишћен текст, 69/08, 88/09, 33/10, 69/10, 20/11, 37/11, 30/13 и 76/14), 

Министарство државне управе и локалне самоуправе објављује 

 

ИЗВЕШТАЈ 

о спроведеној јавној расправи о Нацрту закона о контроли државне помоћи 

 

У складу са Законом о министарствима („Службени гласник РС”, бр. 44/14, 

14/15, 54/15, 96/15 - др. закон и 62/17) и утврђеним делокругом рада, 

Министарство финансија припремило је Нацрт закона о контроли државне 

помоћи.  

 

Закључком 05 Број: 011-7468/2019 Одбора за привреду и финансије Владе 

Републике Србије од 25. јула 2019. године, Министарство финансија је спровело 

Јавну расправу о Нацрту закона о контроли државне помоћи у периоду од 29. 

јула до 19. августа 2019. године.  

 

Нацрт закона о контроли државне помоћи, заједно са Образложењем и 

Програмом јавне расправе је постављен на интернет презентацији Министарства 

финансија, интернет страници Комисије за контролу државне помоћи и на 

Порталу еУправе. Програмом јавне расправе о Нацрту закона о контроли 

државне помоћи одређено је да се примедбе, предлози и сугестије достављају 

Министарству финансија, Одељење за контролу државне помоћи Београд, Кнеза 

Милоша 20 или електронским путем на адресу e-mail: 

irena.markovic@mfin.gov.rs, са назнаком „Јавна расправа - Нацрт закона о 

контроли државне помоћи“.  

 

Јавна расправа је одржана у Новом Саду 13. августа 2019. године, у Хотелу 

Путник, док је у Нишу одржана 15. августа 2019. године у хотелу Best Western 

Hotel My Place. Централни догађај је одржан 19. августа 2019. године са 

почетком у 11:00 часова у Народној скупштини Републике Србије у Београду, 

Зелени салон, ул. Краља Милана бр. 14. 

 

Учесници у јавној расправи били су представници државних органа и локалних 

самоуправа; представници пословних удружења (Привредна комора Србије, 

НАЛЕД, Савет страних инвеститора и др.); адвокатских канцеларија 

(Karanovic&Partners, CMS, BDK, Gecic law и др.); представници академске 

јавности и еминентни стручњаци у овој области, представници невладиног 



сектора, као и остали заинтересовани субјекти. Централном догађају је 

присуствовало више од 80 учесника. 

 

Учесници јавне расправе су узели активно учешће и изнели своје коментаре на 

текст Нацрта закона о контроли државне помоћи. Посебно је похваљен приступ 

у законодавној активности Министарства финансија у припреми закона којим се 

успоставља системско решење у складу са препорукама Европске комисије, 

организација цивилног друштва али и државних органа и локалних самоуправа. 

 

Предлози и питања изнети у дискусији на одржаним округлим столовима 

углавном су били у правцу разјашњења, односно појашњења концептуалних и 

појединачних решења садржаних у Нацрту закона, што је допринело бољем 

разумевању текста Нацрта закона и циља који се његовим доношењем жели 

постићи. Акценат је нарочито стављен на дефиницију државне помоћи, 

навођење инструмената доделе, поступак пред Комисијом, али и нову 

организациону структуру Комисије за контролу државне помоћи. 

 

У Министарству финансија сагледани су и размотрени сви достављени 

предлози, сугестије и примедбе на Нацрт закона о контроли државне помоћи. 

Прихваћене су у целини или делимично примедбе и сугестије који су 

релевантне са становишта предмета закона и унете су у текст Нацрта закона о 

контроли државне помоћи, и то: решене су одређене текстуалне недоумице 

допунским појашњењем; јасније формулисана надлежност комисије из члана 10. 

став 1. тачка 4), 6), 11) али и став 2. истог члана; прецизиран је став 2. члана 38. 

у погледу на које мере се односи; прецизирана је привилегована комуникација 

из члана 43.; појашњен је став 1. члана 52. у погледу изрицања управних мера; 

дефинисан је укупни износ периодичног пенала из члана 53.  

 

Остали предлози, сугестије и примедбе учесника у Јавној расправи који су 

достављене овом министарству у току или након анализе нису прихваћене са 

разлога што нису дати конкретни предлози или предлози не садрже адекватно 

образложење, објашњени су подносиоцима у току јавне расправе или су у 

супротности са позитивним правним прописима односно нису предмет 

регулације овог закона.          

 

 


