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Сажетак

Уовомрадупокушаћемодаобјаснимоштајето
државнапомоћ,којимсусециљевимаруководили
креаториекономскеполитикепредлажућидасе
усвојиЗаконоконтролидржавнепомоћиишта
тозначизапредузећауСрбијиидругекорисни
керазнихвидовадржавнихсубвенција.Предузећа
ћеморатидасеприлагођавајуновимтржишним
условимапривређивања,пабиускладустимиме
наџментпривреднихсубјекататребалодаускла
дисвојуполитику управљањапредузећимановој
регулативикојајеусклађенаусловимапословања
уземљамаЕвропскеуније.Разматрасеикаквесе
обавезеовимпрописомуводезакорисникедржав
непомоћиизадиректнеииндиректнекориснике
буџетскихсредстава,којићепослеусвајањаза
конаиматиобавезудадостављајуодређенепо
датке Трезору Републике Србије, задуженом за
вођењеевиденцијеотзв.државнојпомоћи.Влада
РепубликеСрбијеусвојилајепредлогзаконаокон
тролидржавнепомоћиидоставилагаСкупшти
ниРепубликеСрбијенаусвајање.
Системдржавнихсубвенцијаимаутицајнапослова
њеупривредииразнивидовидржавнепомоћистиму
лишуиподстичуразвојодређенихпривреднихграна,
регионаилипривреднихсубјекатаизвозника.Овимме
рама настоји се да се уведе јединствена евиденција
свих државних субвенција, која би омогућила ефика
снијеуправљањемеханизмимаподстицаја.
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Утржишнимекономијама,каоштосуземљечлани
цеЕвропскеуније,оваквивидови„мешања“државеу
привредниживотморајубитиподконтролом,асве
у циљу елиминисања нелојалне конкуренције на сло
бодномевропскомтржишту.Уприпремиипримени
прописаизовеобластиможемокориститиискуства
земаљакојесудаљеоднасодмаклеупроцесупридру
живањаЕвропскојунији,апресвегабившихјугосло
венскихрепубликаСловенијеиХрватске.
Кључне речи: Систем државне помоћи, предузећа,
привредаСрбије...

1.ШТАЈЕТОДРЖАВНАПОМОЋ

Jе дан од ци ље ва на ше зе мље је при кљу че ње Европ ској уни ји, па 
у скла ду с тим мо ра мо удо во љи ти зах те ви ма да се у про це су 

пре ла ска на ше при вре де на тр жи шно при вре ђи ва ње обез бе ди сло-
бод на кон ку рен ци ја и јед нак по ло жај при вред них су бје ка та на тр-
жи шту. У скло пу про пи са ко ји тре ба да обeзб еде на ве де не ци ље ве 
је и За кон о др жав ној по мо ћи, чи јим би се до но ше њем си стем др-
жав не по мо ћи ускла дио са про пи си ма Европ ске уни је. Чла ном 25. 
пред ло га за ко на про пи са но је да За кон сту па на сна гу осмог да на 
од да на об ја вљи ва ња у „Слу жбе ном гла сни ку Ре пу бли ке Ср би је“, а 
при ме њи ва ће се од 1. сеп тем бра 2009. го ди не. Уста но вљен је пре-
ла зни пе ри од нео п хо дан за ак тив но сти у ве зи са по чет ком при ме не 
За ко на, од ко јих су нај ва жни ји до но ше ње под за кон ских ака та, ко-
јим ће би ти раз ра ђе не по је ди нач не од ред бе За ко на и спро во ђе ње 
обу ке за да ва о це и ко ри сни ке др жав не по мо ћи и чла но ве Ко ми си је, 
ко ја ће би ти обра зо ва на на осно ву За ко на. 

Др жав на по моћ је сва ка по моћ ко ју из др жав них сред ста ва или 
пре ко др жав них сред ста ва до де ли да ва лац др жав не по мо ћи (Ре пу-
бли ка Ср би ја, пре ко над ле жних ми ни стар ста ва, ло кал них са мо у-
пра ва или прав них ли ца, ко ји ма Ре пу бли ка до де ли та ква овла шће-
ња) ко ја ко ри сни ку др жав не по мо ћи пру жа еко ном ску пред ност у 
од но су на оста ле уче сни ке на тр жи шту. У скла ду с тим, чла ном 
2. Пред ло га за ко на о кон тро ли др жав не по мо ћи, др жав на по моћ 
де фи ни са на је као сва ки јав ни рас ход или ума ње но оства ре ње јав-
ног при хо да, ко јим се ко ри сни ку др жав не по мо ћи, на се лек ти ван 
на чин, омо гу ћа ва по вољ ни ји по ло жај на тр жи шту у од но су на кон-
ку рен те, чи ме се на ру ша ва или по сто ји опа сност од на ру ша ва ња 
кон ку рен ци је на тр жи шту. До де љи ва ње др жав не по мо ћи од ре ђе-
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ним ко ри сни ци ма омо гу ћа ва да исти стек ну од ре ђе ну ко рист, а то 
ујед но зна чи да се др жа ва од ри че де ла сво јих јав них при хо да или 
се при ка зу је као став ка на стра ни јав них рас хо да. 

Да ва лац др жав не по мо ћи је Ре пу бли ка Ср би ја, ауто ном не по-
кра ји не и је ди ни це ло кал не са мо у пра ве, пре ко над ле жних ор га на и 
сва ко прав но ли це ко је упра вља и/или рас по ла же јав ним сред стви-
ма и до де љу је др жав ну по моћ у би ло ком ви ду.

Ко ри сник др жав не по мо ћи је сва ко прав но и фи зич ко ли це ко-
је ко ри сти би ло ко ји об лик др жав не по мо ћи при оба вља њу сво је 
де лат но сти про из вод ње и/или про ме та ро бе и услу га на тр жи шту.

Ме ђу на род ни ра чу но вод стве ни стан дард 20 ре гу ли ше ра чу-
но вод стве но об у хва та ње др жав них до де љи ва ња и обе ло да њи ва ња 
др жав не по мо ћи. Ме ђу на род ни ра чу но вод стве ни стан дар д 20. са-
др жи (по ред оста лих де фи ни ци ја и) де фи ни ци ју др жав не по мо ћи: 
„Др жав на по моћ је по сту пак др жа ве ко јим се обез бе ђу ју еко ном ске 
ко ри сти спе ци фич но за по је ди на пред у зе ћа ко ја ис пу ња ва ју од ре-
ђе не кри те ри ју ме. За по тре бе овог Стан дар да, др жав на по моћ не 
об у хва та оне ко ри сти ко је се обез бе ђу ју са мо по сред но, по ступ ци-
ма ко ји ути чу на оп ште усло ве тр го ви не, као што су обез бе ђи ва ње 
ин фра струк ту ре у под руч ји ма у раз во ју или уво ђе ње тр го вин ских 
огра ни че ња кон ку рен ти ма.“ 

Пре ма за ко но дав ству Европ ске уни је др жав на по моћ је по моћ 
ко ја:

- је до де ље на из др жав них сред ста ва,
- пру жа еко ном ску пред ност од ре ђе ном при вред ном су бјек ту, 

сек то ру или ре ги о ну,
- на ру ша ва тр жи шну утак ми цу,
- ути че на кон ку рен ци ју и тр го ви ну ме ђу зе мља ма чла ни ца-

ма. Циљ је да се ова ква по моћ пра ти на ни воу свих зе ма ља 
чла ни ца и да, уко ли ко ни је у скла ду са про пи си ма уни је, бу-
де уки ну та или из ме ње на. У на шој при вре ди ни су до вољ-
но раз ви је ни тр жи шни ин стру мен ти, па се сре ће мо са про-
бле мом не раз ви је но сти тер ми но ло ги је са вре ме не тр жи шне 
при вре де. За МРС 20 ве зу ју се сле де ћа СКТ ту ма че ња: СКТ 
10 Др жав на по моћ – не по сто ја ње по себ них од но са са по-
слов ним ак тив но сти ма.

За др жав ну по моћ ко ри сте се и сле де ћи на зи ви: суб вен ци је, 
до та ци је, пре ми је. Др жав на до де љи ва ња су у ши рем сми слу део 
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по ре ских по ли ти ка. По сто ји мно го об ли ка др жав не по мо ћи, за ви-
сно од вр сте да те по мо ћи и усло ва за до де љи ва ње др жав не по мо ћи. 
Ко ри сни ци др жав не по мо ћи мо ра ју ис пу ни ти од ре ђе не кри те ри ју-
ме, као нпр. број за по сле них, про мет, обим ин ве сти ци ја и дру го.

Пре ма пред ло же ном за кон ском ре ше њу до зво ље на др жав на 
по моћ је по моћ со ци јал ног ка рак те ра (до де љу је се ин ди ви ду ал ним 
по тро ша чи ма без дис кри ми на ци је у од но су на по ре кло ро бе/про-
из во да) и по моћ ра ди от кла ња ња ште та про у зро ко ва них еле мен-
тар ним не по го да ма или ван ред ним си ту а ци ја. Не до зво ље на др жав-
на по моћ је она ко ја на ру ша ва сло бод ну кон ку рен ци ју на тр жи шту. 

Др жав на по моћ ко ја мо же би ти до зво ље на до де љу је се ра ди:
- уна пре ђе ња еко ном ског раз во ја под руч ја у Ср би ји са ни-

ским жи вот ним стан дар ди ма и ви со ком сто пом не за по сле-
но сти,

- от кла ња ња по ре ме ћа ја у при вре ди или из во ђе ња про јек та од 
по себ ног зна ча ја за ре пу бли ку,

- уна пре ђе ња раз во ја од ре ђе них при вред них де лат но сти или 
при вред них под руч ја у Ср би ји (под усло вом да се ти ме не 
на ру ша ва кон ку рен ци ја на тр жи шту),

- за шти те и очу ва ња кул тур ног на сле ђа.
Ше ма др жав не по мо ћи је скуп свих про пи са (од но сно пред-

ло га или на цр та про пи са, ко ји под ле жу оба ве зи при ја вљи ва ња пре 
упу ћи ва ња у про це ду ру) ко ји пред ста вља ју основ за до де лу др жав-
не по мо ћи ко ри сни ци ма ко ји ни су уна пред од ре ђе ни (по зна ти).

Ин ди ви ду ал на др жав на по моћ до де љу је се уна пред од ре ђе ном 
ко ри сни ку, сек то ру, де лат но сти на осно ву ак та да ва о ца др жав не 
по мо ћи (ad hoc др жав на по моћ), а ни је за сно ва на на ше ми др жав не 
по мо ћи. Ин ди ви ду ал на др жав на по моћ мо же би ти и по моћ ко ја се 
до де љу је ин ди ви ду ал ном ко ри сни ку, на осно ву ше ме др жав не по-
мо ћи, уз оба ве зу прет ход ног при ја вљи ва ња и до но ше ња од лу ке од 
стра не Ко ми си је (у скла ду са чла ном 13. пред ло га за ко на).

Вла да пре ма чла на 23. пред ло же ног за ко на про пи су је на чин и 
по сту пак за при ја вљи ва ње ше ме др жав не по мо ћи и ин ди ви ду ал-
не др жав не по мо ћи и за оце ну ускла ђе но сти при ја вље не, од но сно 
до де ље не др жав не по мо ћи са овим за ко ном. Ова под за кон ска ак та 
тре ба да до не се до по чет ка при ме не за ко на. 
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2.ДРЖАВНАПОМОЋИУСКЛАЂИВАЊЕУПРАВЉАЊАИ
ПОСЛОВАЊАСРПСКИМПРЕДУЗЕЋИМА

САРЕГУЛАТИВОМУЗЕМЉАМАЕВРОПСКЕУНИЈЕ

Је дан од при о ри тет них ци ље ва на ше еко ном ске по ли ти ке на 
ме ђу на род ном пла ну је сте укљу че ње зе мље у европ ске то ко ве и 
при сту па ње Европ ској уни ји. У пе ри о ду по сто ја ња др жав не за јед-
ни це Ср би ја и Цр на Го ра про цес при дру жи ва ња Европ ској уни ји 
од ви јао се на два па ра лел на ко ло се ка: је дан за над ле жно сти СЦГ 
– пра во су ђе, уну тра шњи по сло ви, људ ска и ма њин ска пра ва, а дру-
ги за сек то ре тр го ви не, еко ном ске и сек тор ске по ли ти ке, ко ји су у 
до ме ну др жа ва чла ни ца. 

Крај њи циљ про це са ста би ли за ци је и при дру жи ва ња Европ-
ској уни ји је пот пи си ва ње Спо ра зу ма о ста би ли за ци ји и при дру-
жи ва њу.

Да би зе мља по ста ла члан Европ ске уни је мо ра да ис пу ни кри-
те ри ју ме за пу но прав но члан ство у ЕУ. Ово су пре све га кри те-
ри ју ми по ли тич ке при ро де, као и не ки де мо крат ски прин ци пи, за-
шти та на ци о нал них ма њи на (вла да ви на пра ва) и за шти та чо ве ко ве 
око ли не. Али по ред ових усло ва, ко ји увек мо гу по слу жи ти као 
из го вор да се успо ри про цес при сту па ња Европ ској уни ји мо ра ју 
се ис пу ни ти и еко ном ски кри те ри ју ми усме ре ни на ус по ста вља-
ње функ ци о нал не тр жи шне еко но ми је, тр жи шних ин стру ме на та и 
ме ха ни за ма и кон ку рент ске спо соб но сти при вре де. У скло пу еко-
ном ских усло ва у Ср би ји тре ба да бу де до нет За кон о кон тро ли 
др жав не по мо ћи. 

Пр ви уго вор ни од нос Ср би је и Цр не Го ре са Европ ском уни-
јом пред ста вља по зи тив на оце на Сту ди је о из во дљи во сти (Из ве-
штај о спрем но сти Ср би је и Цр не Го ре за пре го во ре о за кљу че њу 
Спо ра зу ма о ста би ли за ци ји и при дру жи ва њу са Европ ском уни јом 
из апри ла 2005. го ди не). Вла да Ре пу бли ке Ср би је усво ји ла је ју на 
2005. го ди не На ци о нал ну стра те ги ју за при сту па ње Ср би је и Цр-
не Го ре Европ ској уни ји. Ова стра те ги ја, као и Ак ци о ни план за 
ре а ли за ци ју при о ри те та и пре по ру ка из Од лу ке Са ве та ми ни ста ра 
ЕУ о прин ци пи ма, при о ри те ти ма и усло ви ма са др жа ним у Европ-
ском парт нер ству са Ср би јом и Цр ном Го ром, као и Ре зо лу ци ја о 
при дру жи ва њу Европ ској уни ји (ко ју је вла да Ре пу бли ке Ср би је 
усво ји ла 2004. го ди не) пред ста вља ју прав ну под ло гу за до но ше ње 
За ко на о кон тро ли др жав не по мо ћи.
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Устав ни основ за до но ше ње За ко на о кон тро ли др жав не по-
мо ћи је члан 97. тач ка 6. и 12. Уста ва Ре пу бли ке Ср би је, на осно ву 
ко га Ср би ја уре ђу је и обез бе ђу је је дин стве но тр жи ште, прав ни по-
ло жај при вред них су бје ка та, си стем оба вља ња по је ди них при вред-
них и дру гих де лат но сти, роб не ре зер ве, мо не тар ни, бан кар ски, 
де ви зни и ца рин ски си стем, еко ном ске од но се са ино стран ством, 
кре дит не од но се са ино стран ством, по ре ски си стем; раз вој Ре пу-
бли ке, по ли ти ку и ме ре за под сти ца ње рав но мер ног раз во ја де ло ва 
Ре пу бли ке и не до вољ но раз ви је них под руч ја. 

У ци љу ре а ли за ци је овог круп ног по ду хва та Ср би ја мо же ко-
ри сти ти ис ку ства бив ших ју го сло вен ских ре пу бли ка, а пре све-
га Сло ве ни је и Хр ват ске, ко је су од ма кле да ље у при дру жи ва њу 
Европ ској уни ји. Си стем кон тро ле др жав не по мо ћи уве ден је у 
Сло ве ни ји, на при мер, 2000. и 2001. го ди не. За кон о кон тро ли др-
жав не по мо ћи усво јен је 2000. го ди не.1) На осно ву овог за ко на про-
пи сан је обра зац при ја ве др жав не по мо ћи, ко јим је уста но вље но да 
се при ја ва под но си ми ни стар ству за др жав ну упра ву, под но си лац 
при ја ве на во ди свој по ре ски иден ти фи ка ци о ни број, на зив др жав-
не по мо ћи, об лик др жав не по мо ћи (Ше ма др жав не по мо ћи, у слу-
ча ју да ко ри сник ни је уна пред од ре ђен, или ин ди ви ду ал на др жав на 
по моћ - на ме ње на уна пред од ре ђе ном ко ри сни ку), прав ни основ 
(нпр. За кон о под сти ца њу рав но мер ног ре ги о нал ног раз во ја, Уред-
ба о кри те ри ју ми ма за од ре ђи ва ње под руч ја с по себ ним раз вој ним 
про бле ми ма и од ре ђи ва њу оп шти на, ко је ис пу ња ва ју те кри те ри-
ју ме, Уред ба о пре ци зним усло ви ма и ме ри ли ма за до де љи ва ње 
под сти ца ја, по себ но за рав но мер ни ре ги о нал ни раз вој, Уред ба о 
кри те ри ју ми ма, усло ви ма и по ступ ку за до де љи ва ње сред ста ва за 
ства ра ње при вред не осно ве за аутох то не на род не за јед ни це, Уред-
ба о под руч ји ма, ко ја се убра ја ју у де мо граф ски угро же не обла сти 
у Ре пу бли ци Сло ве ни ји, За кон о по себ ном утвр ђи ва њу кон тро ле 
про дај них ме ста на пут ним гра нич ним пре ла зи ма, За кон о под сти-
ца ју раз во ја де мо граф ски угро же них под руч ја у Ре пу бли ци Сло-
ве ни ји, За кон о упо тре би сред ста ва до би је них по осно ву ку по ви-
не у скла ду са за ко ном о имо вин ској тран сфор ма ци ји пред у зе ћа 
Ре пу бли ке Сло ве ни је), ни во из два ја ња др жав не по мо ћи, на ме на 
др жав не по мо ћи (хо ри зон тал ни, ре ги о нал ни или сек тор ски циљ), 
ин стру мен ти др жав не по мо ћи (до та ци ја, по ре ска олак ши ца, суб-
вен ци о ни ра ње). 
1)  За кон о кон тро ли др жав не по мо ћи (“Сл. лист Р Сло ве ни је”, бр. 1/2000)
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Ме наџ мент или упра вља ње си сте мом др жав не по мо ћи у Ср би-
ји има зна чај јер се на ову област ре флек ту ју све про ме не сле де ћих 
про пи са: За кон о бу џет ском си сте му, За кон о бу џе ту Ре пу бли ке Ср-
би је, Ца рин ски за кон, За кон о Ца рин ској та ри фи, За кон о по ре ском 
по ступ ку и по ре ској ад ми ни стра ци ји, За кон о по ре зу на до да ту 
вред ност, За кон о до на ци ја ма и ху ма ни тар ној по мо ћи, За кон о по-
ре ском по ступ ку и по ре ској ад ми ни стра ци ји, За кон о фон ду за раз-
вој Ре пу бли ке Ср би је, За кон о при ва ти за ци ји, За кон о пен зиј ском и 
ин ва лид ском оси гу ра њу, За кон о со ци јал ној за шти ти и обез бе ђе њу 
со ци јал не си гур но сти гра ђа на, За кон о Ак ци о ном пла ну хар мо ни-
за ци је еко ном ских си сте ма др жа ва чла ни ца др жав не за јед ни це Ср-
би ја и Цр на Го ра, ра ди спре ча ва ња и укла ња ња пре пре ка сло бод-
ном про то ку љу ди, ро бе, услу га и ка пи та ла и низ дру гих за ко на и 
под за кон ских ака та.

Чла ном 14. Пред ло га за ко на о кон тро ли др жав не по мо ћи Ре пу-
бли ке Ср би је про пи су је се оба ве за да ва о ца др жав не по мо ћи пре ма 
ко ри сни ку др жав не по мо ћи, пре до де ле др жав не по мо ћи и обез бе-
ђу је за шти та ко ри сни ка др жав не по мо ћи, ко ме је та по моћ нео п-
ход на за оба вља ње ак тив но сти, за ко га се мо же прет по ста ви ти да у 
тре нут ку ка да му је др жав на по моћ до де ље на не рас по ла же ин фор-
ма ци јом да ли је да ва лац ту по моћ при ја вио Ко ми си ји и да ли је до-
не та од лу ка о ускла ђе но сти. Ка да се ра ди о до де ли суб вен ци ја или 
по вољ них кре ди та, или кре ди та Фон да за раз вој, јав ни по зив за 
до де љи ва ње кре ди та об ја вљу је се у днев ном ли сту и та да ис кљу-
чи во ко ри сник сно си од го вор ност за на мен ско ко ри шће ње до де ље-
них сред ста ва. Ме ђу тим, ка да се ра ди о др жав ној по мо ћи у ви ду 
по ре ских под сти ца ја, по ре ских осло ба ђа ња и по ре ског кре ди та у 
сми слу За ко на о по ре зу на до бит пред у зе ћа и За ко на о по ре зу на 
до хо дак гра ђа на, или о пре стан ку по ре ског ду га и от пи са по ре за 
у сми слу За ко на о по ре ском по ступ ку и по ре ској ад ми ни стра ци ји 
при ме њу ју се од ред бе већ до не тих за ко на, али по сто ји и оба ве за 
ускла ђи ва ња из Пре ла зног спо ра зу ма ССП (у ро ку од 4 го ди не). 

По сле до но ше ња За ко на о кон тро ли др жав не по мо ћи и у Ср-
би ји тре ба усво ји ти низ под за кон ских ака та у скла ду са овим за ко-
ном, а је дан од њих је обра зац при ја ве др жав не по мо ћи. На осно ву 
тог обра сца обез бе ди ће се пра ће ње и кон тро ла свих ви до ва и об ли-
ка др жав не по мо ћи у ци љу из ра де го ди шњих из ве шта ја. По пис вр-
ста и оби ма др жав не по мо ћи у Ре пу бли ци Ср би ји, до са да је Тре зор 
вр шио на ба зи по да та ка ко ји су до ста вља ни у скла ду са Упит ни ком 
за из ра ду по пи са др жав не по мо ћи. 
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Вр сте др жав не по мо ћи су: хо ри зон тал на (на ме ње на ве ћем 
бро ју при вред них су бје ка та на тр жи шту), сек тор ска (на ме ње на по-
слов ним су бјек ти ма у по је ди ним при вред ним или ван при вред ним 
де лат но сти ма – сек то ри ма) и ре ги о нал на (на ме ње на ма ње раз ви је-
ним или не раз ви је ним под руч ји ма).2)

Си стем кон тро ле др жав не по мо ћи у Европ ској уни ји ре гу ли-
сан је чла ном 87. и 88. Уго во ра о осни ва њу Европ ске за јед ни це. 
Овим про пи сом утвр ђе на је оба ве за по пи са вр сте и оби ма др жав-
не по мо ћи. Из ве шта ји се до ста вља ју Европ ској ко ми си ји ЕУ, ко-
ја вр ши над зор др жав не по мо ћи у свим зе мља ма чла ни ца ма. На-
цр том за ко на о кон тро ли др жав не по мо ћи пред ви ђа се осни ва ње 
Ко ми си је за кон тро лу др жав не по мо ћи, ко ја би у Ср би ји вр ши ла 
кон тро лу до де ље не др жав не по мо ћи, од лу чи ва ла о ускла ђе но сти 
при ја вље не др жав не по мо ћи са од ред ба ма овог за ко на, до ста вља ла 
вла ди из ве шта је о укуп но до де ље ној др жав ној по мо ћи и са ра ђи ва-
ла са до ма ћим и ме ђу на род ним ор га ни ма и ор га ни за ци ја ма, па и 
са Еко ном ском ко ми си јом ЕУ. За ко но дав ством Европ ске уни је др-
жав на по моћ у обла сти по љо при вре де, шу мар ства и во до при вре де 
је из у зе та и пред ста вља по се бан део по ли ти ке ЕУ. За то је чла ном 
1. Пред ло га за ко на о кон тро ли др жав не по мо ћи про пи са но да се 
од ред бе овог за ко на не од но се на при мар ну по љо при вред ну про из-
вод њу и ри бар ство.

ЗАКЉУЧАК

Да би се Ср би ја укљу чи ла у Европ ску уни ју нео п ход но је да ис-
пу ни низ усло ва ко је ова ин те гра ци ја по ста вља но вим чла ни ца ма. 
Не ки од тих усло ва су по ли тич ке при ро де, али они нај ва жни ји су 
ипак у су шти ни еко ном ски и усме ре ни су на усва ја ње про пи са ко ји 
ће ство ри ти усло ве за ста бил но тр жи шно при вре ђи ва ње у зе мљи. 
Је дан од бит них за ко на ко ји тре ба да обез бе де тр жи шну еко но ми ју 
и оне мо гу ће на ру ша ва ње кон ку рен ци је, ка ко на уну тра шњем, та ко 
и на за јед нич ком европ ском тр жи шту је За кон о кон тро ли др жав не 
по мо ћи. Циљ је да др жа ва упра вља си сте мом др жав них суб вен-
ци ја и да се кон тро лом др жав не по мо ћи (суб вен ци ја) ко ју ко ри сте 
при вред ни су бјек ти, спре чи на ру ша ва ње сло бод не утак ми це на тр-
жи шту и на ђу мо да ли те ти ка ко да се ра зни ви до ви суб вен ци ја и 
ком пен за тор ских ме ра учи не „не ка жњи вим“, што зна чи да не на-
но се ште ту еко но ми ји не ке дру ге зе мље чла ни це, у скла ду са Спо-
2) Из ве штај о по пи су вр ста и оби ма др жав не по мо ћи у Ре пу бли ци Ср би ји за 2003. и 2004. 

го ди ну
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ра зу мом о суб вен ци ја ма и ком пен за тор ским ме ра ма (SCMA) Свет-
ске тр го вин ске ор га ни за ци је. Шта учи ни ти да се на ша при вре да 
за шти ти од не ло јал не кон ку рен ци је из ино стран ства. Ме наџ мент 
јав них фи нан си ја мо рао би ипак ма ло ви ше да бу де окре нут и на-
шој при вре ди и ци ље ви ма да се олак ша упра вља ње пред у зе ћи ма и 
да се ожи ви при вре да ко ја је већ ду ги низ го ди на ру и ни ра на, а са да 
и из ло же на та ла си ма ве ли ке свет ске еко ном ске кри зе. 
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REGULATIVECHANGESINTHEFIELDOFSUBVENTIONS
STATEAIDSYSTEMINECONOMYOFSERBIAAND

COMPANYMANAGEMENT
Summary

In this text author tried to explain the term “state sup
port”;whatweretheobjectivesofthecreatorsofeconomy
politicswhohavesuggestedadoptionoftheLawonCon
troloftheStateSupportandwhatitmeansforcompanies
inSerbiaandotherusersofvariousformsofthestatesub
ventions.Thecompanieswillhavetoaccommodatetonew
marketconditionsofeconomizing,andsoinaccordwith
itthemanagingstaffofeconomysubjectsshouldaccom
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modateitspolicyofcompanymanagementtonewregula
toryrulesthatcoordinatewithoperatingconditionsinthe
statesoftheEuropeanUnion.Inthetextitisalsoconsid
eredwhat kindofdutiesbyproclamationof thisact the
usersofthestatesubventionsaswellasdirectandindirect
usersofthebudgetresources,willbefacing,inaddition
to theirpostactproclamationdutyofsubmittingcertain
datatotheVaultHouseoftheRepublicSerbiathatisin
chargeofrecordmakingofsocalledstatesupport.Gov
ernmentoftheRepublicofSerbiahasadoptedanAmend
mentoncontrolofthestatesupportandsubmittedittothe
AssemblyoftheRepublicofSerbiaforratification.
Systemofthestatesubventionshasinfluencedthefieldof
tradeandvariousformsofthestatesupporthavestimu
latedandsupporteddevelopmentofcertaintradeandin
dustries,regionsorexporters.Objectiveofthesemeasures
isanintegralrecordkeepingofallstatesubventionsthat
could provide efficientmanaging of the supportmecha
nisms.
Inmarketeconomies,such is thecasewith themember
statesoftheEuropeanUnion,suchwayof“mingling”of
the state into economy lifehasbeenkeptunder control,
forpurposeofeliminationofnonloyalrivalryinfreeEu
ropeanmarket.Inpreparationandimplementationofthe
regulations in thisfieldauthorof the textsuggested that
attentionhadtobepaidtoexperiencesofthosestatesthat
haveadvancedintheprocessofenrollmentintotheEuro
peanUnion,aboveallformerYugoslavrepublicsSlovenia
andCroatia.
KeyWords:nema,alimozdamozedasestavi:statesup
port,statesubventions,controlof thestatesupport,new
regulatoryrules
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