
ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ ЈАВНОСТИ У ПРОЦЕСУ КОНСУЛТАЦИЈА У ВЕЗИ 

СА НАЦРТОМ УРЕДБЕ О УСЛОВИМА И КРИТЕРИЈУМИМА УСКЛАЂЕНОСТИ 

ДРЖАВНЕ ПОМОЋИ УЧЕСНИЦИМА НА ТРЖИШТУ КОЈИ ОБАВЉАЈУ 

ДЕЛАТНОСТ У СЕКТОРУ ВАЗДУШНОГ САОБРАЋАЈА 

 

Комисија за контролу државне помоћи позива стручну јавност и све заинтересоване 

грађане да се укључе у поступак консултација о Нацрту уредбе о условима и критеријумима 

усклађености државне помоћи учесницима на тржишту који обављају делатност у сектору 

ваздушног саобраћаја. Ова уредба се усаглашава са садржином Уредбе Европксе комисије 

број 651/2014 од 17 јуна 2014. године о проглашењу одређених категорија државне помоћи 

усклађеним са заједничким тржиштем у примени чл. 107. и 108. Уговора (о функционисању 

ЕУ) (Commission Regulation (EU) No651/2014 of 17 June 2014 declaring sertain categories of 

aid compatible with the internal market in application of Articles 107 and 108 of the Treaty (OJ 

L187, 26.6.2014.p.1)), Комуникација ЕК – Смернице о државним помоћима аеродромима и 

авио-превозиоцима (Communication from the Commission Guidelines on State aid to airports 

and airlines  (2014/C 99/03)); Комуникација Комисије о продужењу посебног режима за 

оперативну државну помоћ за аеродроме са годишњим прометом до 700.000 путника 

предвиђеног  у  Смерници о државним помоћима аеродромима и авио-превозиоцима 

(Communication from the Commission concerning the prolongation of the specific regime for 

operating aid for airports with up to 700.000 passengers per annum provided for in the Guidelines 

on State aid to airports and airlines  (2014/C 99/03)). 

 

Консултације ће се спроводити у периоду од 14. марта 2023. године до 21. марта 2023. 

године. 

Нацрт уредбе о условима и критеријумима усклађености државне помоћи учесницима на 

тржишту који обављају делатност у сектору ваздушног саобраћаја постављен је на интернет 

страници Комисије за контролу државне помоћи – http://www.kkdp.gov.rs/. Примедбе, 

предлози и сугестије достављају се Комисији за контролу државне помоћи ИСКЉУЧИВО 

електронским путем на имејл адресу: info@kkdp.gov.rs. 

Комисија за контролу државне помоћи очекује да ће консултације ради израде нацрта 

предметне уредбе допринети бољим решењима и ефикасној примени правила о контроли 

државне помоћи. 
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