
На основу члана 10. став 1. тачка 6) и члана 34. став 4. Закона о контроли државне 

помоћи („Службени гласник РС”, брoј 73/19), Савет Комисије за контролу  

државне помоћи, на 74. седници, дана 30. јуна 2021. године,  доноси  

  

ПРАВИЛНИК  

О ОБЛИКУ И САДРЖИНИ ИНИЦИЈАТИВЕ ЗА ПОКРЕТАЊЕ  

ПОСТУПКА НАКНАДНЕ КОНТРОЛЕ  

  

Предмет  

  

Члан 1.  

Овим правилником ближе се уређују облик и садржина иницијативе за покретање 

поступка накнадне контроле.  

  

Члан 2.   

Иницијатива за покретање поступка накнадне контроле обавезно садржи:  

  

1) податке о подносиоцу иницијативе, односно другом физичком или правном лицу 

у чије име се подноси иницијативa, као и о његовом положају у односу на 

корисника евентуалне државне помоћи (да ли је подносилац кoнкурeнт 

кoрисникa евентуалне држaвнe пoмoћи, тргoвинскo удружeњe кoje зaступa 

интeрeсe кoнкурeнaтa, нeвлaдинa oргaнизaциja, синдикaт, грaђaнин Рeпубликe 

Србиje);  

  

2) податке о мери евентуалне државне помоћи (опис мере, давалац и 

корисник/корисници државне помоћи, инструмент доделе, намена, износ, када је 

помоћ додељена);  

  

3) податке о томе да ли је помоћ пријављена Комисији за контролу државне 

помоћи, а ако јесте, да ли је додељена пре оцене Комисије о усклађености или, 

ако је помоћ пријављена и Комисија је оценила као усклађену, да ли се помоћ 

користи супротно предвиђеним условима или ненаменски;  

  

4) објашњење о разлогу за подношење пријаве, односно објашњење на који начин 

су испуњени критеријуми из дефиниције државне помоћи у смислу Закона о 

контроли државне помоћи (трошење јавних средстава, селективност, додела 

економске предности кориснику/корисницима, нарушавање конкуренције на 

тржишту, утицај на трговину);  

  

5) и друге податке од значаја за поступање Комисије.  

  



Иницијатива се подноси на Обрасцу који је одштампан уз овај правилник и чини 

његов саставни део.  

  

Члан 3.  

Подаци о личности из члана 2. став 1. тачка 1) овог правилника прикупљају се и 

обрађују у складу са законом којим се уређује заштита података о личности, а у 

циљу извршења законом прописаних овлашћења Комисије за контролу државне 

помоћи.  

  

Подаци о личности прикупљају се на основу чл. 34. и 35. Закона о контроли 

државне помоћи („Службени гласник”, број 73/19) у сврху обавештавања 

подносиоца о иницијативи.  

  

Члан 4.  

Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном 

гласнику Републике Србије”.  

  

  

Број: 110-00-00014/2021-01/2  

У Београду, 30. јунa 2021. године  

  

  

                                                                                                      

  

                                                                                      ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ  

  

                                                                                            Владимир Антонијевић  

  

  

  

  

  

  

 

  

  

  

  

  

  

  

  


