
 
ПРЕДЛОГ 

 
 
 
 
 
 

ЗАКОН 
О ПОТВРЂИВАЊУ СПОРАЗУМА О ЗАЈМУ 
(ПРОЈЕКАТ УНАПРЕЂЕЊА ЗЕМЉИШНЕ 
АДМИНИСТРАЦИЈЕ У СРБИЈИ) ИЗМЕЂУ 

РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ И МЕЂУНАРОДНЕ БАНКЕ 
ЗА ОБНОВУ И РАЗВОЈ  

Члан 1. 
Потврђује се Споразум о зајму (Пројекат унапређења земљишне 

администрације у Србији) између Републике Србије и Међународне банке за 
обнову и развој, потписан 17. априла 2015. године у Вашингтону, Дистрикт 
Колумбија, Сједињене Америчке Државе. 

Члан 2. 
Текст Споразума о зајму (Пројекат унапређења земљишне 

администрације у Србији) између Републике Србије и Међународне банке за 
обнову и развој, у оригиналу на енглеском језику и преводу на српски језик 
гласи: 
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LOAN AGREEMENT 

Agreement dated April 17, 2015, between REPUBLIC OF SERBIA (“Borrower”) and 
INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEVELOPMENT (“Bank”).  
The Borrower and the Bank hereby agree as follows: 

ARTICLE I—GENERAL CONDITIONS; DEFINITIONS 

1.01. The General Conditions (as defined in the Appendix to this Agreement) 
constitute an integral part of this Agreement. 

1.02. Unless the context requires otherwise, the capitalized terms used in this 
Agreement have the meanings ascribed to them in the General Conditions or 
in the Appendix to this Agreement. 

ARTICLE II—LOAN 

2.01. The Bank agrees to lend to the Borrower, on the terms and conditions set forth 
or referred to in this Agreement, the amount of thirty six million two hundred 
thousand Euro (EUR 36,200,000), as such amount may be converted from 
time to time through a Currency Conversion in accordance with the provisions 
of Section 2.08 of this Agreement (“Loan”),to assist in financing the project 
described in Schedule 1 to this Agreement (“Project”). 

2.02. The Borrower may withdraw the proceeds of the Loan in accordance with 
Section IV of Schedule 2 to this Agreement. 

2.03. The Front-end Fee payable by the Borrower shall be equal to one quarter of 
one percent (0.25%) of the Loan amount. 

2.04. The Commitment Charge payable by the Borrower shall be equal to one 
quarter of one percent (0.25%) per annum on the Unwithdrawn Loan Balance. 

2.05. The interest payable by the Borrower for each Interest Period shall be at a rate 
equal to the Reference Rate for the Loan Currency plus the Variable Spread; 
provided, that upon a Conversion of all or any portion of the principal amount 
of the Loan, the interest payable by the Borrower during the Conversion Period 
on such amount shall be determined in accordance with the relevant 
provisions of Article IV of the General Conditions. Notwithstanding the 
foregoing, if any amount of the Withdrawn Loan Balance remains unpaid when 
due and such non-payment continues for a period of thirty days, then the 
interest payable by the Borrower shall instead be calculated as provided in 
Section 3.02 (e) of the General Conditions. 

2.06. The Payment Dates are May 15 and November 15 in each year. 

2.07. The principal amount of the Loan shall be repaid in accordance with the 
amortization schedule set forth in Schedule 3 to this Agreement. 

2.08. (a) The Borrower may at any time request any of the following Conversions of 
the terms of the Loan in order to facilitate prudent debt management: (i) a 
change of the Loan Currency of all or any portion of the principal amount of the 
Loan, withdrawn or unwithdrawn, to an Approved Currency; (ii) a change of the 
interest rate basis applicable to: (A) all or any portion of the principal amount of 
the Loan withdrawn and outstanding from a Variable Rate to a Fixed Rate, or 
vice versa; or (B) all or any portion of the principal amount of the Loan 
withdrawn and outstanding from a Variable Rate based on a Reference Rate 
and the Variable Spread to a Variable Rate based on a Fixed Reference Rate 
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and the Variable Spread, or vice versa; or (C) all of the principal amount of the 
Loan withdrawn and outstanding from a Variable Rate based on a Variable 
Spread to a Variable Rate based on a Fixed Spread; and (iii) the setting of 
limits on the Variable Rate or the Reference Rate applicable to all or any 
portion of the principal amount of the Loan withdrawn and outstanding by the 
establishment of an Interest Rate Cap or Interest Rate Collar on the Variable 
Rate or the Reference Rate. 

(b) Any conversion requested pursuant to paragraph (a) of this Section that is 
accepted by the Bank shall be considered a “Conversion”, as defined in the 
General Conditions, and shall be effected in accordance with the provisions of 
Article IV of the General Conditions and of the Conversion Guidelines.  

ARTICLE III—PROJECT 

3.01. The Borrower declares its commitment to the objective of the Project. To this 
end, the Borrower shall carry out: (a) Parts I, II (except Part II(vi)), III and IV of 
the Project through RGA, with the support of the Ministry of Construction, 
Transport and Infrastructure; and (b) Part II (vi) of the Project through RGA, 
with the support of the Ministry of Construction, Transport and Infrastructure 
and the Serbian Business Registers Agency,all in accordance with the 
provisions of Article V of the General Conditions. 

3.02. Without limitation upon the provisions of Section 3.01 of this Agreement, and 
except as the Borrower and the Bank shall otherwise agree, the Borrower shall 
ensure that the Project is carried out in accordance with the provisions of 
Schedule 2 to this Agreement. 

ARTICLE IV—EFFECTIVENESS; TERMINATION 

4.01. The Additional Conditions of Effectiveness consist of the following: 

(a) the PIU has been established, andhas retained at least the PIU director, 
procurement specialist and financial management specialist, as referred 
to in Section I.A.1 of Schedule 2 to this Agreement; 

(b) the Operational Manual has been adopted by the Borrower, through 
RGA, in a manner acceptable to the Bank. 

4.02. The Effectiveness Deadline is the date one hundred eighty (180) days after the 
date of this Agreement. 

ARTICLE V— REPRESENTATIVE; ADDRESSES 

5.01. For the purposes of Section 10.02 of the General Conditions, the Borrower’s 
Representative who, inter alia, may agree to modification of the provisions of 
this Agreement on behalf of the Borrower, through exchange of letters (unless 
otherwise determined by the Borrower and the Bank),is its Minister of Finance. 

5.02. The Borrower’s Address is: 

Ministry of Finance 

20 KnezaMilosa St. 

11000 Belgrade 

Republic of Serbia 

Facsimile: 
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(381-11) 3618-961 

5.03. The Bank’s Address is: 

International Bank for Reconstruction and Development 

1818 H Street, N.W. 

Washington, D.C. 20433 

United States of America 

Cable address: Telex: Facsimile: 

INTBAFRAD 248423(MCI) or 1-202-477-6391 

Washington, D.C. 64145(MCI)  

AGREED at Belgrade, Republic of Serbia, as of the day and year first above 
written. 

 REPUBLIC OF SERBIA 

 By 

 Authorized Representative 

 Name: Ph.D. Dušan Vujović 

  Title: Minister of Finance 
  
 INTERNATIONALBANK FOR 

RECONSTRUCTION AND DEVELOPMENT 
 By 
 Authorized Representative 
 Name: Ellen Goldstein 
 Title: ountry Director 
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SCHEDULE 1 

Project Description 
The objective of the Project is to improve the efficiency, transparency, 

accessibility and reliability of the Borrower’s real property management systems.  

The Project consists of the following parts: 

Part I: Valuation and Property Taxation 

Carrying out of the following activities: 

(i) improving the system for annual property taxation through (a) developing 
a sales price registry for real estate; (b) developing software to process 
data from the sales price registry; (c) developing and assessing a Mass 
Appraisal pilot program on property tax rolls and collection procedures in 
local governments units; and (d) establishing a building registry; and 

(ii) improving the real estate valuation framework through improving the 
quality of education for valuers, and adopting internationally recognized 
standards for valuation.  

Part II: E-governance for Enabling Access to Real Estate Information 

Enabling access to real estate information through:  

(i) developing and implementing an integrated real estate cadaster and 
registration system based on RGA’s information and communications 
technology (ICT) strategy and archive strategy; 

(ii) developing a business model and technical framework in line with 
international standards for the Borrower’s national spatial data 
infrastructure and upgrading the necessary network services; 

(iii) developing a financial mechanism and a business plan for the 
sustainability of RGA’s information technology department; 

(iv) developing and implementing a central analogue and digital archive 
management strategy, including providing necessary equipment and 
Training, and constructing a central archive building; 

(v) improving the quality of RGA’s data standardization and carrying out a 
public outreach campaign for users to submit cadastral data; and 

(vi) developing and implementing a one-stop shop system for electronic 
issuance of construction permits.  

Part III: Institutional Development of the RGA  

Improve RGA’s institutional development through:  

(i) developing a business plan for RGA’s governance and institutional and 
corporate planning and strategy;   

(ii) supporting the sustainability of the National Reference System and the 
functionality of AGROS, and improving the Borrower’s gravimetric 
networks and vertical reference system;  

(iii) carrying out the digital mapping of selected cadastral municipalities and 
transforming existing utility maps into digital form;  

(iv) improving registration procedures of properties, removing registration 
backlogs in the cities of Belgrade, Novi Sad, Nis and Kragujevac, 
enhancing office infrastructure in selected municipalities of the Borrower, 
and setting up mobile services at selected local RGA offices; and 



7 
 

(v) acquiring cadastral data (geodetic measurements and digital cadaster 
map database production) in the Vojvodina region of the Borrower. 

Part IV: Project Management and Support Activities  

Carrying out Project management activities, including: 

(i) provision of support to PIU on Project management;  
(ii) monitoring and evaluation of the Project; 
(iii) public outreach on the Project activities to improve social inclusion;  
(iv) provision of Training to stakeholders in the public and private sectors 

according to a training plan set forth in the Operational Manual; and  
(v) studies on, inter alia, customer satisfaction, real estate administration and 

management, and based upon the results of said studies, design 
proposals for adoption of policies and regulations. 
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SCHEDULE 2 

Project Execution 

Section I. Implementation Arrangements 

A. Institutional Arrangements 

1. The Borrower shall establish and thereafter maintain at all times during Project 
implementation the PIU under the RGA,with the necessary resources and staff to 
carry out the Project, and with a composition and terms of reference satisfactory 
to the Bank (including a director, a procurement specialist, a financial 
management specialist, a monitoring and evaluation specialist, a training 
specialist, a valuation specialist, a safeguards specialist and an accountant). 

2. The Borrower shall implement the Project in accordance with the Operational 
Manual. 

3. The Borrower shall not amend or waive any provision of the Operational Manual 
without the Bank’s prior written approval. In case of any conflict between the 
terms of the Operational Manual and this Agreement, the terms of this Agreement 
shall prevail. 

4. The Borrower shall establish and maintain at all times during Project 
implementation a Project Council with a composition, terms of reference, and 
resources satisfactory to the Bank. The Project Council shall be responsible for 
making major policy decisions concerning Project implementation and for overall 
Project supervision, as well asapproving annual work plans, training plans and 
reports. The Project Council shall be chaired by a coordinator from the MCTI and 
shall include representatives of the Borrower’s following institutions: Ministry of 
Public Administration and Local Self Government, Ministry of Finance, Ministry of 
Justice, Ministry of Economy, Serbian Business Registers Agency, Tax 
Administration, Statistical Office, and the Director General of RGA. The PIU 
director shall act as secretary to the Project Council. 

5. The Borrower shall establish and maintain at all times during Project 
implementation a Project Steering Committee with a composition, terms of 
reference, and resources satisfactory to the Bank. Members of the Steering 
Committee shall include the Director General of RGA, the relevant RGA Sector 
and Department Directorswhose units are directly related to the Project activities, 
and selected experts from other institutions of the Borrower. The Steering 
Committee shall be in charge of supervising the regular implementation activities 
of the Project, and shall provide reports to the Project Council on a quarterly 
basis, or as requested by the Project Council, pursuant to criteria set forth in the 
Operational Manual. 

6. No later than ninety (90) days following the Effective Date, the Borrower shall 
ensure that the PIU has acquired operational accounting software for Project 
accounting and financial reporting, acceptable to the Bank. 

B. Anti-Corruption 

The Borrower shall ensure that the Project is carried out in accordance with the 
provisions of the Anti-Corruption Guidelines. 

C. Safeguards 
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1. The Borrower shall carry out the Project in accordance with the EMPs in a 
manner acceptable to the Bank, and shall not amend, suspend, abrogate, repeal 
or waive any provision of the EMPs without the prior approval of the Bank. 

2. In the event that, during Project implementation, the Borrower may decide to 
change the identified location of the central archive building referred to in Part II 
(iv) of the Project, the Borrower shall, prior to the carrying out of any works: (a) 
carry out an environmental assessment satisfactory to the Bank, and (b) prepare, 
adopt and implement an environmental management plan on terms and 
conditions acceptable to the Bank. 

3. The Borrower shall ensure that no Project activities involve Involuntary 
Resettlement.  

Section II. Project Monitoring Reporting and Evaluation 

A. Project Reports 

1. The Borrower shall monitor and evaluate the progress of the Project and prepare 
Project Reports in accordance with the provisions of Section 5.08 of the General 
Conditions and on the basis of the indicators acceptable to the Bank. Each 
Project Report shall cover the period of one calendar semester, and shall be 
furnished to the Bank not later than one month after the end of the period 
covered by such report.  

B. Financial Management, Financial Reports and Audits 

1. The Borrower shall maintain or cause to be maintained a financial management 
system in accordance with the provisions of Section 5.09 of the General 
Conditions. 

2. Without limitation on the provisions of Part A of this Section, the Borrower shall 
prepare and furnish to the Bank not later than forty-five days (45) after the end of 
each calendar quarter, interim unaudited financial reports for the Project covering 
the pertinent quarter, in form and substance satisfactory to the Bank. 

3. The Borrower shall have its Financial Statements audited in accordance with the 
provisions of Section 5.09 (b) of the General Conditions.  Each audit of the 
Financial Statements shall cover the period of one fiscal year of the Borrower. 
The audited Financial Statements for each such period shall be furnished to the 
Bank not later than six (6) months after the end of such period. 

Section III. Procurement 

A. General 

1. Goods, Works and Non-consulting Services.  All goods, works and non-
consulting services required for the Project and to be financed out of the 
proceeds of the Loan shall be procured in accordance with the requirements set 
forth or referred to in Section I of the Procurement Guidelines, and with the 
provisions of this Section. 

2. Consultants’ Services.  All consultants’ services required for the Project and to 
be financed out of the proceeds of the Loan shall be procured in accordance with 
the requirements set forth or referred to in Sections I and IV of the Consultant 
Guidelines and with the provisions of this Section. 
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3. Definitions.  The capitalized terms used below in this Section to describe 
particular procurement methods or methods of review by the Bank of particular 
contracts refer to the corresponding method described in Sections II and III of the 
Procurement Guidelines, or Sections II, III, IV and V of the Consultant Guidelines, 
as the case may be. 

B. Particular Methods of Procurement of Goods, Works and Non-consulting 
Services 

1. International Competitive Bidding.  Except as otherwise provided in paragraph 
2 below, goods, works and non-consulting services shall be procured under 
contracts awarded on the basis of International Competitive Bidding. 

2. Other Methods of Procurement of Goods, Works and Non-consulting 
Services.  The following methods, other than International Competitive Bidding, 
may be used for procurement of goods, works and non-consulting services for 
those contracts specified in the Procurement Plan: (a) National Competitive 
Bidding, subject to the additional provisions set out in the Attachment to this 
Schedule 2; (b) Shopping; and (c) Direct Contracting. 

C. Particular Methods of Procurement of Consultants’ Services 

1. Quality- and Cost-based Selection.  Except as otherwise provided in paragraph 
2 below, consultants’ services shall be procured under contracts awarded on the 
basis of Quality and Cost-based Selection. 

2. Other Methods of Procurement of Consultants’ Services.  The following 
methods, other than Quality and Cost-based Selection, may be used for 
procurement of consultants’ services for those contracts which are specified in 
the Procurement Plan: (a) Quality-based Selection; (b) Selection under a Fixed 
Budget; (c) Least Cost Selection; (d) Selection based on Consultants’ 
Qualifications; (e) Single-source Selection of consulting firms; (f) Procedures set 
forth in paragraphs 5.2 and 5.3 of the Consultant Guidelines for the Selection of 
Individual Consultants; and (g) Single-source procedures for the Selection of 
Individual Consultants. 

D. Review by the Bank of Procurement Decisions 

The Procurement Plan shall set forth those contracts which shall be subject to the 
Bank’s Prior Review.  All other contracts shall be subject to Post Review by the 
Bank. 

Section IV. Withdrawal of Loan Proceeds 

A. General   

1. The Borrower may withdraw the proceeds of the Loan in accordance with the 
provisions of Article II of the General Conditions, this Section, and such additional 
instructions as the Bank shall specify by notice to the Borrower (including the 
“World Bank Disbursement Guidelines for Projects” dated May 2006, as revised 
from time to time by the Bank and as made applicable to this Agreement pursuant 
to such instructions), to finance Eligible Expenditures as set forth in the table in 
paragraph 2 below. 

2. The following table specifies the categories of Eligible Expenditures that may be 
financed out of the proceeds of the Loan (“Category”), the allocation of the 
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amounts of the Loan to each Category, and the percentage of expenditures to be 
financed for Eligible Expenditures in each Category. 

Category Amount of the Loan 
Allocated 

(expressed in EUR) 

Percentage of 
Expenditures to be 

financed 
 

(1) Goods, works, non-
consulting services for 
the Project 

22,700,000 100% 

(exclusive of Taxes) 

(2) Consultants’ services, 
Training and Operating 
Costs for the Project 

13,409,500 100% 

(3) Front-end Fee 90,500 Amount payable pursuant 
to Section 2.03 of this 

Agreement in accordance 
with Section 2.07(b) of the 

General Conditions 

TOTAL AMOUNT 36,200,000  

 

For purposes of this table:  

The term “Operating Costs” means the reasonable and incremental expenses 
incurred by RGA, on account of implementation of the Project, for office supplies and 
other consumables, office rent, internet connection and communications costs, 
support for information systems, translation costs, bank charges, utilities, reasonable 
travel, transportation, per diem, accommodation costs (lodging), and other 
reasonable expenditures directly associated with the implementation of the Project, 
as agreed between the Borrower and the Bank on the basis of semi-annual budgets 
acceptable to the Bank, excluding salaries of the Borrower’s civil service; and 

The term “exclusive of Taxes” means, in connection with Section 2.06 of the General 
Conditions, that the Loan proceeds shall not be used for financing of Taxes levied by, 
or in the territory of the Borrower on or in respect of Eligible Expenditures, or on their 
importation, manufacture, procurement or supply. 

B. Withdrawal Conditions; Withdrawal Period 

1. Notwithstanding the provisions of Part A of this Section, no withdrawal shall be 
made for payments made prior to the date of this Agreement.  

2. The Closing Date is December 31, 2020. 

Section V. Other Covenants 

1. In connection with the provision of Training, the Borrower shall, (a) not later than 
December 1 of each year during Project implementation, furnish to Bank for its 
approval, a proposal for the Training plan to be carried out under the Project 
during the following calendar year, including: (i) an overview of the scope and 
content of the Training programs or activities; (ii) an explanation of how each 
training program or activity is expected to contribute to achieving the objectives of 
the Project; (iii) the budget to be made available therefore; (iv) the criteria for the 
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selection of the beneficiaries and the providers of Training; and (v) the schedule 
for implementation of the Training plan; and (b) immediately thereafter, carry out 
the pertinent annual Training plan in accordance with its terms, and in a manner 
acceptable to the Bank. 

2. Without limitation to the provisions of Sections 5.03 and 5.06 of the General 
Conditions, the Borrower shall: 

a. ensure that all RGA offices enhanced under Part III (iv) of the Project are 
provided with the necessary funds and resources, and furnished and 
equipped to provide the necessary services to the public, all in a manner 
satisfactory to the Bank; and 

b. ensure that the RGA offices provided with mobile services under Part III 
(iv) of the Project are provided with the necessary funds and resources 
(including resources for the operation and maintenance of vehicles) and 
adequately staffed, all in manner acceptable to the Bank. 
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Attachment 
to 

SCHEDULE 2 
 The procedures to be followed for National Competitive Bidding shall be those 
set forth in this Attachment to Schedule 2 to this Agreement, provided, however that 
such procedure shall be subject to the provisions of Section 1 and Paragraphs 3.3 
and 3.4 of the Procurement Guidelines, and the following additional provisions:  

1. “Open Tendering” procedures as defined in Public Procurement Law of Serbia 
shall apply to all contracts; 

2. Foreign bidders shall not be precluded from bidding and no preference of any 
kind shall be given to national bidders in the bidding process.  Government-
owned enterprises in Serbia shall be permitted to bid only if they are legally and 
financially autonomous and operate under commercial law of the Borrower; 

3. Procuring entities shall use sample bidding documents approved by the Bank; 

4. In case of higher bid prices compared to the official estimate, all bids shall not be 
rejected without the prior concurrence of the Bank; 

5. A single-envelope procedure shall be used for the submission of bids; 

6. Post-qualification shall be conducted only on the lowest evaluated bidder; no bid 
shall be rejected at the time of bid opening on qualification grounds; 

7. Bidders who contract as a joint venture shall be held jointly and severally liable; 

8. Contracts shall be awarded to the lowest evaluated, substantially responsive 
bidder who is determined to be qualified to perform in accordance with pre-
defined and pre-disclosed evaluation criteria; 

9. Post-bidding negotiations shall not be allowed with the lowest evaluated or any 
other bidders;  

10. Contracts of long duration (more than 18 months) shall contain appropriate price 
adjustment provisions; 

11. The bidding document and contract as deemed acceptable by the Bank shall 
include provisions stating the Bank’s policy to sanction firms or individuals, found 
to have engaged in fraud and corruption as defined in the Procurement 
Guidelines; and 

12. In accordance with the Procurement Guidelines, each bidding document and 
contract financed out of the proceeds of the Loanshall provide that bidders, 
suppliers and contractors, and their subcontractors, agents, personnel, 
consultants, service providers, or suppliers, shall permit the Bank to inspect all 
accounts, records, and other documents relating to the submission of bids and 
contract performance, and to have them audited by auditors appointed by the 
Bank.  Acts intended to materially impede the exercise of the Bank’s inspection 
and audit rights provided for in the Procurement Guidelines constitute an 
obstructive practice as defined in the Procurement Guidelines. 
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SCHEDULE 3 

Amortization Schedule 
1. The following table sets forth the Principal Payment Dates of the Loan and the 

percentage of the total principal amount of the Loan payable on each Principal 
Payment Date (“Installment Share”).  If the proceeds of the Loan have been fully 
withdrawn as of the first Principal Payment Date, the principal amount of the Loan 
repayable by the Borrower on each Principal Payment Date shall be determined 
by the Bank by multiplying: (a) Withdrawn Loan Balance as of the first Principal 
Payment Date; by (b) the Installment Share for each Principal Payment Date[, 
such repayable amount to be adjusted, as necessary, to deduct any amounts 
referred to in paragraph 4 of this Schedule, to which a Currency Conversion 
applies. 

Principal Payment Date Installment Share 
(Expressed as a Percentage) 

On each May 15and November15 

Beginning on May 15, 2019 

through May 15, 2029 

 

 

4.55% 

On November 15, 2029 4.45% 

2. If the proceeds of the Loan have not been fully withdrawn as of the first Principal 
Payment Date, the principal amount of the Loan repayable by the Borrower on 
each Principal Payment Date shall be determined as follows: 

(a) To the extent that any proceeds of the Loan have been withdrawn as of 
the first Principal Payment Date, the Borrower shall repay the Withdrawn 
Loan Balance as of such date in accordance with paragraph 1 of this 
Schedule. 

(c) Any amount withdrawn after the first Principal Payment Date shall be 
repaid on each Principal Payment Date falling after the date of such 
withdrawal in amounts determined by the Bank by multiplying the amount 
of each such withdrawal by a fraction, the numerator of which is the 
original Installment Share specified in the table in paragraph 1 of this 
Schedule for said Principal Payment Date (“Original Installment Share”) 
and the denominator of which is the sum of all remaining Original 
Installment Shares for Principal Payment Dates falling on or after such 
date, such amounts repayable to be adjusted, as necessary, to deduct 
any amounts referred to in paragraph 4 of this Schedule, to which a 
Currency Conversion applies. 

3. (a) Amounts of the Loan withdrawn within two calendar months prior to any 
Principal Payment Date shall, for the purposes solely of calculating the principal 
amounts payable on any Principal Payment Date, be treated as withdrawn and 
outstanding on the second Principal Payment Date following the date of 
withdrawal and shall be repayable on each Principal Payment Date commencing 
with the second Principal Payment Date following the date of withdrawal. 

(b) Notwithstanding the provisions of sub-paragraph (a) of this paragraph, if at 
any time the Bank adopts a due date billing system under which invoices are 
issued on or after the respective Principal Payment Date, the provisions of such 
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sub-paragraph shall no longer apply to any withdrawals made after the adoption 
of such billing system.  

4. Notwithstanding the provisions of paragraphs 1 and 2 of this Schedule, upon a 
Currency Conversion of all or any portion of the Withdrawn Loan Balance to an 
Approved Currency, the amount so converted in the Approved Currency that is 
repayable on any Principal Payment Date occurring during the Conversion 
Period, shall be determined by the Bank by multiplying such amount in its 
currency of denomination immediately prior to the Conversion by either: (i) the 
exchange rate that reflects the amounts of principal in the Approved Currency 
payable by the Bank under the Currency Hedge Transaction relating to the 
Conversion; or (ii) if the Bank so determines in accordance with the Conversion 
Guidelines, the exchange rate component of the Screen Rate. 

5. If the Withdrawn Loan Balance is denominated in more than one Loan Currency, 
the provisions of this Schedule shall apply separately to the amount denominated 
in each Loan Currency, so as to produce a separate amortization schedule for 
each such amount. 
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APPENDIX 

Section I. Definitions 

1. “AGROS” means Active Geodetic Reference Network of Serbia, the Borrower’s 
basic infrastructure network providing geodetic reference services to RGA and to 
public and private sector enterprises. 

2. “Anti-Corruption Guidelines” means the “Guidelines on Preventing and 
Combating Fraud and Corruption in Projects Financed by IBRD Loans and IDA 
Credits and Grants”, dated October 15, 2006 and revised in January 2011. 

3. “Category” means a category set forth in the table in Section IV of Schedule 2 to 
this Agreement. 

4. “Consultant Guidelines” means the “Guidelines: Selection and Employment of 
Consultants under IBRD Loans and IDA Credits and Grants by World Bank 
Borrowers” dated January 2011 (revised July 2014). 

5. “EMPs” means the three site-specific Environmental Management Plans 
satisfactory to the Bank, prepared and adopted by the Borrowerand disclosed in 
the Bank’s InfoShop on July 15, 2014, covering Project activities to be carried out 
in the Borrower’s towns of Zemun, Sopot, and Ruma, each comprised of 
environmental mitigation plan and environmental monitoring plan, and to be 
implemented in accordance with the provisions of Schedule 2, Section I of this 
Agreement, satisfactory to the Bank, where in are set forth specific details of 
measures to manage identified or potential environmental risks and to mitigate, 
reduce and/or offset adverse environmental impacts associated with the 
implementation of activities under the Project, together with an environmental and 
social baseline for each site, details of the relevant environmental legislative 
framework, adequate institutional, monitoring and reporting arrangements 
capable of ensuring proper implementation of, and regular feedback on 
compliance with, the terms of each EMP, as the same may be amended and 
supplemented from time to time with the Bank’s prior written approval. 

6. “General Conditions” means the “International Bank for Reconstruction and 
Development General Conditions for Loans”, dated March 12, 2012, with the 
modifications set forth in Section II of this Appendix. 

7. “Involuntary Resettlement” means the impact of an involuntary taking of land 
under the Project, which taking causes affected persons to have their: (i) 
standard of living adversely affected; or (ii) right, title or interest in any house, 
land (including premises, agricultural and grazing land) or any other fixed or 
movable asset acquired or possessed, temporarily or permanently; or (iii) access 
to productive assets adversely affected, temporarily or permanently; or (iv) 
business, occupation, work or place of residence or habitat adversely affected, 
temporarily or permanently. 

8. “Mass Appraisal” means a methodology for valuing all properties in a defined 
geographical area, usually for property tax assessment purposes. 

9. “MCTI” means the Borrower’s Ministry of Construction, Transport and 
Infrastructure, or any successor thereto. 
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10. “National Reference System” means the Borrower’s permanent network of 
stations with established and approved coordinates, as described in the 
Borrower’s Law on State Survey and Cadaster published in the Official Gazette 
No. 72/2009, as amended through 2013, as per the Official Gazettes Nos. 
18/2012 and 65/2013. 

11. “Operational Manual” means the Borrower’s manual satisfactory to the Bank, 
describing and setting forth procedures for implementation of the Project and 
institutional arrangements, consistent with the provisions of this Agreement 
including, inter alia, timetables of actions required to be carried out under the 
Project, the respective roles and responsibilities of the Borrower’s agencies 
involved in the implementation of the Project, selection criteria and list of 
cadastral municipalities to be mapped under Part III(iii) of the Project, selection 
criteria and list of municipalities in which enhancement of office infrastructure 
activities will be carried out under Part III(iv) of the Project, selection criteria and 
list of local RGA offices at which mobile services will be set up under Part III(iv) of 
the Project staffing, the fiduciary, technical and operational aspects and 
procedures for implementation of the Project, including the financial management 
procedures (budgeting, accounting and internal control, disbursement and flow of 
funds, financial reporting, annual reports, internal and external audit 
arrangements procedures and including the Project specific chart of accounts), 
procurement procedures, monitoring and evaluation arrangements, and other 
fiduciary and administrative arrangements and necessary terms of reference, as 
the same may be amended from time to time by agreement with the Bank. 

12. “PIU” means the Project Implementing Unit referred to in Section I of Schedule 2 
of this Agreement.  

13. “Procurement Guidelines” means the “Guidelines: Procurement of Goods, Works 
and Non-consulting Services under IBRD Loans and IDA Credits and Grants by 
World Bank Borrowers” dated January 2011 (revised July 2014). 

14. “Procurement Plan” means the Borrower’s procurement plan for the Project, 
dated January 29, 2015 and referred to in paragraph 1.18 of the Procurement 
Guidelines and paragraph 1.25 of the Consultant Guidelines, as the same shall 
be updated from time to time in accordance with the provisions of said 
paragraphs. 

15. “Project Council” means the council specified in Section I.A.4 of Schedule 2 to 
this Agreement. 

16. “RGA” means Republic Geodetic Authority of the Borrower, an agency of the 
Borrower responsible for national mapping surveying and registration of property 
right, established pursuant to Borrower’s Law on State Survey and Cadaster 
published in the Official Gazette No. 72/2009, as amended through 2013, as per 
the Official Gazettes Nos. 18/2012 and 65/2013, or any successor thereto. 

17. “Serbian Business Registers Agency” means a public agency established by the 
“Law of Serbian Business Registers Agency”(RS Official Gazette No 55/2004, 
111/2009 and 99/2011) which has been entrusted by the Law on Planning and 
Construction (RS Official Gazette No 72/2009, 24/2011, 121/2012, 132/2014, and 
145/2014) to manage the central registry of unified procedures for one-stop shop 
system for issuing construction permits. 
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18. “Statistical Office” means the Borrower’s agency responsible for production, 
analysis, dissemination and publication of official statistical information, 
established pursuant to law on Official Statistics RS Official Gazette No. 
104/2009. 

19. “Steering Committee” means the committee referred to in Section I.A.5 of 
Schedule 2 to this Agreement. 

20. “Tax Administration” means the office within the Borrower’s Ministry of Finance in 
charge of assessment, control and collection of taxes.  

21. “Training” means expenditures (other than for consultants’ services), incurred 
during the implementation of the Project, based on periodic budgets acceptable 
to the Bank, for: (i) reasonable travel, room, board and per diem expenditures 
incurred by trainers  and trainees in connection with their training; (ii) course fees; 
(iii) training/workshop facility and equipment rentals; and (iv) training material 
preparation, acquisition, reproduction and distribution expenses not otherwise 
covered under this paragraph. 

Section II. Modifications to the General Conditions 

The General Conditions are hereby modified as follows: 

1. In the Table of Contents, the references to Sections, Section names and Section 
numbers are modified to reflect the modifications set forth in the paragraphs 
below. 

2. Section 3.01. (Front-end Fee) is modified to read as follows: 

“Section 3.01. Front-end Fee; Commitment Charge” 

(a) The Borrower shall pay the Banka front-end fee on the Loan amount at 
the rate specified in the Loan Agreement (the “Front-end Fee”). 

(b) The Borrower shall pay the Bank a commitment charge on the 
Unwithdrawn Loan Balance at the rate specified in the Loan Agreement 
(the “Commitment Charge”).  The Commitment Charge shall accrue from 
a date sixty days after the date of the Loan Agreement to the respective 
dates on which amounts are withdrawn by the Borrower from the Loan 
Account or cancelled.  The Commitment Charge shall be payable semi-
annually in arrears on each Payment Date. 

3. In the Appendix, Definitions, all relevant references to Section numbers and 
paragraphs are modified, as necessary, to reflect the modification set forth in 
paragraph 2 above.  

4. The Appendix is modified by inserting a new paragraph 19 with the following 
definition of “Commitment Charge”, and renumbering the subsequent paragraphs 
accordingly: 

“19. “Commitment Charge” means the commitment charge specified in the Loan 
Agreement for the purpose of Section 3.01(b).” 

5. In the renumbered paragraph 49 (originally paragraph 48) of the Appendix, the 
definition of “Front-end Fee” is modified by replacing the reference to Section 
3.01 with Section 3.01 (a). 
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6. In the renumbered paragraph 68 (originally paragraph 67) of the Appendix, the 
definition of the term “Loan Payment” is modified to read as follows: 

“68. “Loan Payment” means any amount payable by the Loan Parties to the 
Bank pursuant to the Legal Agreements or these General Conditions, including 
(but not limited to) any amount of the Withdrawn Loan Balance, interest, the 
Front-end Fee, the Commitment Charge, interest at the Default Interest Rate (if 
any), any prepayment premium, any transaction fee for a Conversion or early 
termination of a Conversion, the Variable Spread Fixing Charge (if any), any 
premium payable upon the establishment of an Interest Rate Cap or Interest 
Rate Collar, and any Unwinding Amount payable by the Borrower.” 

7. In the renumbered paragraph 73 (originally paragraph 72) of the Appendix, the 
definition of “Payment Date” is modified by deleting the word “is” and inserting the 
words “and Commitment Charge are” after the word “interest”. 
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БРОЈ ЗАЈМА 8486-YF 
 

 
Споразум о зајму 

 
 
 

(Пројекат унапређење земљишне администрације у Србији) 
 
 

између 
 
 

РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ 
 
 

и 
 
 

МЕЂУНАРОДНЕ БАНКЕ ЗА ОБНОВУ И РАЗВОЈ 
 

 
Датум:  17. април 2015. 
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СПОРАЗУМ О ЗАЈМУ 

 

Споразум склопљен 17. априла 2015. године, између РЕПУБЛИКЕ 
СРБИЈЕ („Зајмопримца”) и МЕЂУНАРОДНЕ БАНКЕ ЗА ОБНОВУ И РАЗВОЈ 
(„Банке”). Зајмопримац и Банка сложили су се о следећем: 

ЧЛАН I — ОПШТИ УСЛОВИ; ДЕФИНИЦИЈЕ 

1.01. Општи услови (на начин утврђен у Прилогу овог Споразума) чине 
саставни део овог Споразума. 

1.02. Уколико контекст не захтева другачије, термини коришћени у овом 
Споразуму, писани великим словом, имају значење које им је дато у 
Општим условима или у Прилогу овог Споразума. 

ЧЛАН II — ЗАЈАМ 

2.01. Банка је сагласна да позајми Зајмопримцу, под условима и на начине који 
су одређени или поменути у овом Споразуму, износ од тридесет шест 
милиона двеста хиљада еура (36.200.000 ЕУР), с тим да се та сума може 
с времена на време конвертовати путем Конверзије Валуте у складу са 
одредбама Одељка 2.08 овог Споразума, („Зајам”), као подршку за 
финансирање пројекта описаног у Програму 1. овог Споразума  
(„Пројекат”). 

2.02. Зајмопримац може повлачити средства Зајма у складу са Одељком IV 
Програма 2. овог Споразума. 

2.03. Зајмопримац ће Банци платити Приступну накнаду на износ Зајма, по 
стопи од једне четвртине једног процента (0,25%) износа Зајма. 

2.04. Накнада за ангажовање средстава коју плаћа Зајмопримац износи једну 
четвртину једног процента (0,25%) годишње на износ главнице који није 
повучен. 

2.05. Зајмопримац ће плаћати Камату за сваки Каматни период по референтној 
стопи за валуту зајма увећану за Варијабилну каматну маржу; под 
условом да након Конверзије целокупне главнице зајма или његовог 
дела, камата коју ће Зајмопримац за тај износ плаћати током периода 
Конверзије буде одређена у складу са релевантним одредбама Члана 4 
Општих услова. Упркос горе поменутом, уколико било који износ 
Повученог дела Зајма не буде исплаћен у року, и то плаћање се не 
изврши у периоду од тридесет дана, онда ће се камата коју ће 
Зајмопримац плаћати уместо тога израчунавати онако како је назначено у 
Одељку 3.02 (д) Општих услова. 

2.06. Датуми за плаћање су 15. мај и 15. новембар сваке године. 

2.07. Главница Зајма отплаћиваће се у складу са амортизационим планом 
утврђеним у Програму 3. овог Споразума. 

2.08. (a) Зајмопримац може у свако доба затражити било коју од следећих 
Конверзија услова Зајма како би се олакшало пажљиво управљање 
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дугом: (i) промену Валуте Зајма укупног износа или било којег дела 
износа главнице Зајма, повученог и неизмиреног, у Одобрену Валуту; (ii) 
промену основе каматне стопе која се примењује на: (A) укупни износ или 
било који део главнице Зајма повучени и неизмирени из Варијабилне 
стопе у Фиксну стопу, или обрнуто; или (Б) укупни износ главнице зајма 
или његов део, повучени и неизмирени, из Варијабилне стопе засноване 
на Референтној стопи и Варијабилној каматној маржи на Варијабилну 
стопу засновану на Фиксној референтној стопи и Варијабилној каматној 
маржи и обрнуто; или (В) укупни износ главнице Зајма, повучени и 
неизмирени, из Варијабилне стопе засноване на Варијабилној каматној 
маржи на Варијабилну стопу засновану на Фиксној каматној маржи; и (iii) 
одређивање лимита Варијабилне каматне стопе или Референтне каматне 
стопе примењивих на укупан износ или део главнице Зајма, исплаћеног и 
неотплаћеног до момента успостављања Највише каматне стопе (Interest 
Rate Cap) или најнижих прихватљивих каматних стопа (Interest Rate 
Collar) за Варијабилне каматне стопе или Референтне каматне стопе. 

(б) Било која промена тражена у складу са ставом (а) овог Одељка коју 
Банка прихвати биће сматрана „Конверзијом” на начин на који је 
дефинисана у Општим условима, и ступиће на снагу у складу са 
одредбама Члана IV. Општих услова и Смерница за конверзију. 

ЧЛАН III — ПРОЈЕКАТ 

3.01. Зајмопримац потврђује своју посвећеност циљевима Пројекта. У ту сврху, 
Зајмопримац ће спровести: (а) Делове I, II (осим Дела II(vi)), III и IV 
Пројекта преко РГЗ уз подршку Министарства грађевинарства, саобраћаја 
и инфраструктуре (МГСИ), и (б) Део II.(vi) Пројекта преко РГЗ, уз подршку 
Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре и Агенције 
за привредне регистре, све у складу са одредбама члана V. Општих 
услова. 

3.02. Не ограничавајући одредбе Одељка 3.01. овог Споразума, и осим уколико 
се у Споразуму између Зајмопримца и Банке, не одлучи другачије, 
Зајмопримац ће осигурати да се Пројекат реализује у складу са 
одредбама Програма 2. овог Споразума. 

ЧЛАН IV—СТУПАЊЕ НА СНАГУ; РАСКИД 

4.01. Додатни услови ефективности се састоје од следећег: 

(а) ЈИП је формирана и ангажовала је најмање руководиоца ЈИП, 
саветника за набавке и саветника за управљање финансијама, у 
складу са Одељком I.A.1. Програма 2. овог Споразума; 

(б) Зајмопримац је, преко РГЗ-а, усвојио Оперативни приручник који је 
прихватљив за Банку. 

4.02. Крајњи рок за ступање на снагу је стотину осамдесет (180) дана од 
датума склапања овог Споразума. 

ЧЛАН V— ПРЕДСТАВНИК; АДРЕСЕ 

5.01. У смислу дела 10.02 Општих услова, представник Зајмопримца који, 
између осталог, може усвојити измену одредби овог Споразума у име 
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Зајмопримца кроз размену писама (ако Зајмопримац и Банка не одлуче 
другачије) је његов Министар финансија. 

5.02. Адреса Зајмопримца је: 

Министарство финансија 

Кнеза Милоша 20 

11000 Београд 

Република Србија 

 

Факсимил: 

(381-11) 3618-961 

5.03. Адреса Банке је: 

International Bank for Reconstruction and Development 

1818 H Street, N.W. 

Washington, D.C. 20433 

United States of America 

Телеграм: Телекс: Факсимил: 

INTBAFRAD 248423(MCI) или 1-202-477-6391 

Washington, D.C. 64145(MCI)  

СПОРАЗУМ је постигнут у Дистрикту Колумбија, Сједињене Америчке 
Државе, горе наведеног дана и године. 

 РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

 Овлашћени представник 

 Име: Др Душан Вујовић 

 Функција: Министар финансија 
  
 МЕЂУНАРОДНА БАНКА ЗА  

ОБНОВУ И РАЗВОЈ 
 Овлашћени представник 
 Име: Ellen Goldstein 
 Функција: Директор канцеларије за 

југоисточну Европу 
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ПРОГРАМ 1 

Опис пројекта 
Циљ Пројекта је да унапреди ефикасност, транспарентност, доступност 

и поузданост система за управљање непокретностима Зајмопримца. 

Пројекат чине следеће компоненте: 

Део I: Процена вредности и опорезивање непокретности 

(i) унапређење система за наплату годишњег пореза на имовину кроз 
(а) развој регистра купопродајних цена непокретности; (б) развој 
софтвера за обраду података из регистра купопродајних цена; (в) 
развој и оцењивање пилот програма масовне процене вредности за 
поступке разрезивања и наплате пореза у јединицама локалне 
самоуправе; и (г) успостављање регистра објеката; и 

(ii) унапређење оквира за процену вредности непокретности кроз 
унапређење квалитета образовања за проценитеље и усвајање 
међународно прихваћених стандарда процене вредности. 

Део II: Е-управа за пружање приступа информацијама о непокретностима 

Омогућава приступ информацијама о непокретностима, кроз: 

(i) имплементацију интегрисаног система за катастар непокретности и 
упис права, који се заснива на стратегији информационих и 
комуникационих технологија (ИКТ) и стратегији архива РГЗ-а; 

(ii) развој пословног модела и техничког оквира у складу са 
међународним стандардима за Националну инфраструктуру 
геопросторних података Зајмопримца и унапређење неопходних 
мрежних сервиса; 

(iii) развој финансијских механизама и бизнис плана за одрживост 
одељења информационих технологија у РГЗ-у; 

(iv) развој и имплементацију стратегије управљања централним 
дигиталним и аналогним архивом, уз обезбеђивање неопходне 
опреме и обуке и изградњу објекта централног архива; 

(v) унапређење квалитета стандардизације података РГЗ-а и 
спровођење кампање за информисање грађана, у циљу подношења 
катастарских података; и 

(vi) дизајн, развој и имплементација система за електронско издавање 
грађевинских дозвола по принципу „све на једном месту”. 

Део III: Институционални развој РГЗ-а 

Унапређење институционалног развоја РГЗ-а кроз: 

(i) израду бизнис плана за управљање РГЗ-ом и институционално и 
корпоративно планирање и стратегију; 

(ii) подршку одрживости државног референтног система и 
функционисању АГРОС мреже, и унапређење гравиметријских 
мрежа и вертикалног референтног система Зајмопримца; 

(iii) спровођење програма израде дигиталног катастарског плана за 
одабране катастарске општине и превођење постојећих планова 
водова у дигитални облик; 

(iv) унапређење поступка уписа непокретности, уклањање кашњења 
уписа у градовима Београду, Новом Саду, Нишу и Крагујевцу, 
побољшање канцеларијске инфраструктуре у одабраним општинама 
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Зајмопримца и успостављање мобилних катастарских служби у 
одређеним службама РГЗ-а; и 

(v) прикупљање катастарских података (геодетска мерења и израда 
базе података дигиталног катастарског плана) у региону Војводине 
Зајмопримца. 

Део IV:Управљање пројектом и активности подршке 

Управљање пројектом и активности подршке, што обухвата: 

(i) пружање подршке за ЈИП у оквиру управљања Пројектом; 
(ii) праћење и оцењивање Пројекта; 
(iii) повезивање са јавношћу у вези са активностима на Пројекту, у циљу 

унапређења социјалне инклузије; 
(iv) спровођење обуке за интересне групе из јавног и приватног сектора 

у складу са планом обуке који је прописан Оперативним 
приручником; и 

(v) студије које, између осталог, обухватају администрацију и 
управљање непокретностима, а на основу њихових резултата, 
израда предлога за усвајање политика и прописа. 
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ПРОГРАМ 2 

Извршење пројекта 

Одељак I. Аранжмани за имплементацију 

A. Институционални аранжмани 

1. Зајмопримац ће у оквиру РГЗ-а формирати и одржавати ЈИП током 
читаве имплементације Пројекта, са неопходним ресурсима и кадровима 
за спровођење Пројекта, а у саставу и са пројектним задатком који је 
прихватљив за Банку (који обухвата руководиоца, стручњака за набавку, 
стручњака за управљање финансијама, стручњака за праћење и 
оцењивање, стручњака за обуку, стручњака за процену вредности, 
стручњака за заштитне мере и рачуновођу). 

2. Зајмопримац ће спроводити Пројекат у складу са Оперативним 
приручником. 

3. Зајмопримац неће мењати или брисати било коју одредбу Оперативног 
приручника без претходног писаног одобрења Банке. У случају 
неусклађености одредби Оперативног приручника и овог Споразума, 
одредбе овог Споразума имају већу правну снагу. 

4. Зајмопримац ће формирати и одржавати Пројектни савет током читаве 
имплементације Пројекта, а у саставу, са пројектним задатком и 
ресурсима који су прихватљиви за Банку. Пројектни савет је надлежан за 
доношење свих значајних одлука у вези са политикама које се односе на 
имплементацију Пројекта, за генерални надзор над Пројектом, као и за 
усвајање годишњих планова рада, планова обуке и извештаја. 
Пројектним саветом председава Координатор из МГСИ, а чланство 
Пројектног савета обухвата представнике следећих институција 
Зајмопримца: Министарства државне управе и локалне самоуправе, 
Министарства финансија, Министарства правде, Министарства привреде, 
Агенције за привредне регистре, Пореске управе, Завода за статистику и 
Директора РГЗ-а Зајмопримца. Руководилац ЈИП има улогу секретара 
Пројектног савета. 

5. Зајмопримац ће формирати и одржавати Управни одбор током читаве 
имплементације Пројекта, а у саставу, са пројектним задатком и 
ресурсима који су прихватљиви за Банку. Чланови управног одбора ће 
бити Директор РГЗ-а, директори релевантних сектора и одељења чије су 
организационе јединице у директној вези са активностима на Пројекту и 
одабрани стручњаци из других институција Зајмопримца. Управни одбор 
ће бити надлежан за надзор над редовном имплементацијом активности 
на Пројекту и доставља извештаје Пројектном савету  квартално или по 
захтеву Пројектног савета у складу са критеријумима дефинисаним 
Оперативним приручником. 

6. Зајмопримац ће обезбедити да ЈИП набави оперативан рачуноводствени 
софтвер за рачуноводство и финансијско извештавање на Пројекту, који 
је прихватљив за Банку, најкасније у року од деведесет (90) дана након 
оперативности Пројекта. 
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Б. Анти-корупција 

Зајмопримац ће осигурати спровођење Пројекта у складу са одредбама 
Смерница о анти-корупцији. 

В. Заштитне политике 

1. Зајмопримац ће реализовати Пројекат у складу са три ПУЖС и неће 
додељивати, мењати, стављати ван снаге, опозивати, поништавати или 
одбацивати било коју одредбу ПУЖС без претходног одобрења Банке. 

2. У случају да током имплементације Пројекта Зајмопримац одлучи да 
промени локацију за објекат централног архива која је утврђена у Делу 
II(iv) Пројекта, пре извођења било каквих радова, Зајмопримац је у 
обавези да (а) обави процену утицаја на животну средину која је 
прихватљива за Банку, и (б) изради, усвоји и спроведе план управљања 
животном средином у вези са обавезама и условима који су прихватљиви 
за Банку. 

3. Зајмопримац ће обезбедити да Пројектне активности не обухватају 
принудно расељавање. 

Одељак II. Праћење, извештавање и вредновање пројекта 

A. Пројектни извештаји 

1. Зајмопримац ће пратити и вредновати напредак постигнут у спровођењу 
Пројекта и израђивати Пројектне извештаје у складу са одредбама 
Одељка 5.08. Општих услова и на основу показатеља који су усаглашени 
са Банком. Сваки Пројектни извештај обухватаће период од једног 
календарског квартала, и достављаће се Банци у року од једног месеца 
по истеку сваког периода обухваћеног датим извештајем.   

Б. Управљање финансијама, финансијски извештаји и ревизије 

1. Зајмопримац ће одржавати или учинити да се одржава систем за 
управљање финансијама у складу са одредбама Одељка 5.09. Општих 
услова. 

2. Не ограничавајући одредбе Дела А овог Одељка, Зајмопримац ће 
израђивати и достављати Банци, најкасније у року од четрдесет пет (45) 
дана по истеку сваког календарског квартала, прелазне финансијске 
извештаје за Пројекат за које није извршена ревизија, који ће обухватати 
дати квартал и чији ће формат и садржај бити прихватљиви за Банку.  

3. Зајмопримац ће извршити ревизију својих Финансијских извештаја у 
складу са одредбама Одељка 5.09. (б) Општих услова. Свака ревизија 
Финансијских извештаја обухватаће период од једне фискалне године 
Зајмопримца. Финансијски извештаји за које је извршена ревизија за 
сваки такав период достављаће се Банци у року од најкасније шест (6) 
месеци по истеку сваког таквог периода. 
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Одељак III. Набавка 

A. Опште одредбе 

1. Роба, радови и неконсултантске услуге.  Набавка робе, радова и 
неконсултантских услуга за потребе Пројекта који се финансирају 
средствима зајма вршиће се у складу са захтевима утврђеним или 
поменутим у Одељку I Смерница за набавке и у складу са одредбама 
овог Одељка. 

2. Консултантске услуге.  Све консултантске услуге које су неопходне за 
Пројекат и које ће се финансирати из средстава Зајма набављаће се у 
складу са захтевима утврђеним и поменутим у Одељцима I и IV 
Смерница за консултанте и у складу са одредбама овог Одељка. 

3. Дефиниције.  Термини писани великим словом, коришћени у наставку 
овог Одељка за опис појединих процедура за набавке или процедура за 
ревизију појединих уговора од стране Банке, односе се на методе 
описане у Одељцима II и III Смерница за набавке или Одељцима II, III, IV 
и V Смерница за консултанте, у зависности од потребе. 

Б. Појединачне процедуре за набавку робе, радова и неконсултантских 
услуга 

1. Међународно јавно надметање.  Осим уколико у ставу 2. у наставку није 
другачије одређено, набавка робе врши се у оквиру уговора додељених 
на основу међународног јавног надметања. 

2. Друге методе за набавку робе, радова и неконсултантских услуга.  
Следеће методе поред међународног јавног надметања, могу се 
користити за набавку робе, радова и неконсултантских услуга за уговоре 
који су наведени у плану набавке: (a) Национално јавно надметање, на 
које се односе и додатне одредбе дефинисане у Прилогу Програма 2; (б) 
Куповина; и (в) Директно уговарање. 

В. Посебне методе за набавку консултантских услуга 

1. Избор на основу квалитета и цене.  Осим ако није другачије 
дефинисано у ставу 2 у даљем тексту, консултантске услуге ће се 
набављати применом методе Избор на основу квалитета и цене. 

2. Друге методе за избор консултантских услуга.  Поред Избора на 
основу квалитета и цене, за набавку консултантских услуга за уговоре 
који су наведени у Плану набавке могу се користити и следеће методе: (a) 
Избор на основу квалитета; (б) Избор са фиксним буџетом; (в) Избор на 
основу најниже цене; (г) Избор на основу квалификације консултанта; (д) 
Избор консултантске фирме из једног избора; (ђ) Процедуре наведене у 
ставу 5.2 и 5.3 Смерница за консултанте за  избор појединачних 
консултаната; и (е) Процедура избора из једног извора за избор 
појединачних консултаната. 
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Г. Ревизија одлука о набавкама од стране Банке 

У плану набавке утврдиће се који уговори подлежу Претходној ревизији 
од стране Банке. Сви остали уговори подлежу Банчиној Накнадној 
ревизији. 

Одељак IV. Исплата средстава зајма 

A. Опште одредбе 

1. Зајмопримац може повући средства Зајма у складу са одредбама члана II 
Општих услова, овог Одељка и додатних инструкција које Банка утврди у 
обавештењу Зајмопримцу (укључујући „Смернице Светске банке за 
исплату средстава за пројекте”, од маја 2006. године, које Банка може 
повремено ревидирати и које ће се примењивати на овај Споразум у 
складу са датим инструкцијама), за финансирање Дозвољених трошкова, 
на начин утврђен у табели у ставу 2. у наставку. 

2. У табели у наставку, наведене су категорије Дозвољених трошкова који 
се могу финансирати из средстава Зајма („Категорија”), износи средстава 
Зајма додељених за сваку Категорију и проценти расхода који ће се 
финансирати у свакој Категорији. 

Категорија Додељена средства 
Зајма 
(изражено у ЕУР) 

Проценат расхода који 
ће се финансирати  

(1) Роба, радови и 
неконсултантске услуге 
за Пројекат 

22.700.000 100 % 

(без пореза) 

(2) Консултантске 
услуге, обука и 
оперативни трошкови 
за пројекат 

13.409.500 100% 

(3) Приступна накнада 90.500 Износ се плаћа у складу 
са Одељком 2.03 овог 
Споразума и у складу са 
Одељком 2.07(б) Општих 
услова 

УКУПНО 36.200,000  

У смислу ове табеле: 

Појам „Оперативни трошкови” означава разумне и инкременталне трошкове 
које сноси РГЗ у вези са имплементацијом Пројекта, за потребе канцеларијског 
материјала и другог потрошног материјала, закупа пословног простора, 
трошкове интернет конекције и комуникација, подршке за информационе 
системе, трошкове превођења, банковне накнаде, комуналије, разумне 
трошкове путовања, превоза, дневница и смештаја и остале разумне расходе 
који су у директној вези са имплементацијом Пројекта, а у складу са договором 
између Зајмопримца и Банке, на основу полугодишњих буџета који су 
прихватљиви за Банку, осим зарада државних службеника Зајмопримца; и 
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Појам „без пореза”, у вези са Делом 2.06 Општих услова, означава да се 
средства Зајма неће користити за финансирање пореза које Зајмопримац 
наплаћује односно који важе на његовој територији, а у вези са прихватљивим 
трошковима или њиховим увозом, производњом, набавком или испоруком. 

B. Услови исплате; Рок исплате   

1. Независно од одредби из Дела А овог Одељка, исплате се неће вршити 
за плаћања која су извршена пре закључивања овог Споразума.  

2. Датум завршетка пројекта је 31. децембра 2020.године. 

Одељак V. Остале обавезе 

1. У вези са спровођењем обуке, Зајмопримац је у обавези да (а) достави 
Банци на усвајање предлог Плана обуке који ће се спроводити у оквиру 
Пројекта током наредне календарске године најкасније 1. децембра сваке 
године током имплементације Пројекта, који обухвата: (i) преглед обима и 
садржаја програма или активности обуке, (ii) образложење начина на који 
би сваки програм или активност обуке требало да допринесе постизању 
циљева Пројекта, (iii) буџет који се за ово алоцира, (iv) критеријуме за 
одабир корисника и извођача обуке, и (v) распоред спровођења Плана 
обуке; и (б) непосредно након тога, спроводи важећи План обуке у складу 
са наведеним условима и на начин који је прихватљив за Банку. 

2. Не ограничавајући одредбе Делова 5.03. и 5.06. Општих услова, 
Зајмопримац је у обавези да: 

а. обезбеди да све службе РГЗ-а наведене у Делу III (iv) Пројекта буду 
обезбеђене неопходним финансијским и материјалним средствима, 
намештене и опремљене тако да пружају неопходне услуге јавности, 
све на начин који је прихватљив за Банку; и 

б. обезбеди да службама РГЗ-а са мобилним службама дефинисаним у 
Делу III (iv) Пројекта буду обезбеђена неопходна финансијска и 
материјална средства (као и средства за рад и одржавање возила) и 
адекватни кадрови, све на начин који је прихватљив за Банку. 
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ПРИЛОГ 
уз 

ПРОГРАМ 2 

Методе које ће се примењивати за Национално јавно надметање су 
прописане овим Прилогом уз Програм 2 овог Споразума, под условом да такве 
методе буду у складу са одредбама Одељка 1 и Одељака 3.3. и 3.4. Смерница 
за набавке и са следећим додатним одредбама: 

1. Методе „отвореног тендера”, у складу са одредбама Закона о јавним 
набавкама Србије ће се примењивати на све уговоре; 

2. Страни понуђачи не могу бити спречени да учествују у надметању, а у 
поступку надметања се домаћим понуђачима неће давати било какве 
преференције. Предузећа у државном власништву из Србије могу 
учествовати у надметању искључиво ако су правно и финансијски 
независна и ако послују у складу са привредним правом Зајмопримца; 

3. Субјекти који спроводе набавку ће користити узорке тендерске 
документације које одобри Банка; 

4. У случају да цене понуда буду више у односу на званичну процену, 
понуде се не могу одбити без претходне сагласности Банке; 

5. За подношење понуда ће се користити процедура са једном ковертом; 

6. Накнадна квалификација се врши искључиво за понуђача који је дао 
најнижу понуду; понуда се не може одбацити при отварању понуда због 
неквалификованости; 

7. Понуђачи који наступају као заједнички подухват се сматрају заједнички и 
солидарно одговорним; 

8. Уговори се додељују понуђачу са најнижом понудом, који суштински 
испуњава услове, а за кога се утврди да је квалификован за извођење у 
складу са критеријумима евалуације који се унапред дефинишу и 
објављују; 

9. Преговори након надметања нису дозвољени са понуђачем који је дао 
најнижу понуду нити са било којим другим понуђачима;  

10. Уговори који дуго трају (преко 18 месеци) морају садржати одговарајуће 
одредбе за прилагођавање цене; 

11. Тендерска документација и уговори које Банка сматра прихватљивим 
морају садржати одредбе у којима се наводи политика Банке да кажњава 
предузећа и појединце за које се утврди да су учествовали у превари и 
корупцији, у складу са дефиницијама из Смерница за набавке; и 

12. У складу са Смерницама за набавке, сва тендерска документација и сви 
уговори који се финансирају из средстава Зајма морају садржати обавезу 
понуђача, добављача и извођача, као и њихових подизвођача, 
заступника, запослених, консултаната, пружалаца услуга или добављача 
да омогуће Светској банци увид у све њихове рачуне, евиденције и 
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осталу документацију у вези са подношењем понуда и извршавањем 
уговора и да исте дају на ревизију ревизорима које именује Светска 
банка. Сва чињења која за циљ имају материјално онемогућавање 
остваривања права Светске банке на инспекцију и ревизију у складу са 
Смерницама за набавке представљају опструктивно дејство које је њима 
дефинисано. 
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ПРОГРАМ 3 

Програм амортизације 

1. У табели у наставку наведени су Датуми за плаћање главнице Зајма и 
проценат укупног износа главнице Зајма који доспева за плаћање на 
сваки Датум за плаћање главнице („Проценат рате”). У случају да су 
средства Зајма у потпуности исплаћена до првог Датума за плаћање 
главнице, Банка ће одредити износ главнице Зајма који Зајмопримац 
треба да отплати на сваки Датум за плаћање главнице тако што ће 
помножити: (а) износ Зајма исплаћеног до првог Датума за плаћање 
главнице; са (б) Процентом рате за сваки Датум за плаћање главнице, с 
тим да ће се тако добијени износ за отплату кориговати, уколико буде 
потребно, и умањити за све износе из става 4. овог Програма на које се 
примењује Конверзија валуте. 

Датум за плаћање главнице Проценат рате 
(изражено у процентима) 

Сваког 15. маја и 15. новембра 

Почевши од 15. маја 2019. године 

до 15. маја 2029. године 

 

 

4,55 % 

Дана 15. новембра 2029. године 4,45 % 

2. У случају да средства Зајма нису у потпуности исплаћена до првог 
Датума за плаћање главнице, износ главнице Зајма који Зајмопримац 
треба да отплати на сваки Датум за плаћање главнице одредиће се на 
следећи начин: 

(a) За сваки износ средстава Зајма који буде исплаћен до првог Датума 
за плаћање главнице, Зајмопримац ће отплатити Износ исплаћеног 
Зајма са стањем на тај дан у складу са ставом 1. овог Програма. 

(б) Сваки износ исплаћен након првог Датума за плаћање главнице 
отплаћиваће се на сваки Датум за плаћање главнице који уследи 
након датума такве исплате средстава, у износима које ће одредити 
Банка, тако што ће износ сваке такве исплате помножити разломком, 
при чему ће бројилац бити оригинални Проценат рате утврђен у 
табели у ставу 1. овог Програма за дати Датум за плаћање главнице 
(„Оригинални проценат рате”), а именилац збир свих преосталих 
Оригиналних процената рата за Датуме за плаћање главнице који 
падају на тај датум или после тог датума, с тим да ће се тако 
добијени износи за отплату кориговати, уколико буде потребно, и 
умањити за све износе из става 4. овог Програма на које се 
примењује Конверзија валуте. 

3. (a) Износи Зајма исплаћени у периоду од два календарска месеца пре 
сваког Датума за плаћање главнице третираће се, искључиво за потребе 
израчунавања износа главнице који доспевају за плаћање на сваки Датум 
за плаћање главнице, као исплаћени а неотплаћени износи на други 
Датум за плаћање главнице који уследи након датума исплате и 
доспеваће за плаћање на сваки Датум за плаћање главнице, почев од 
другог Датума за плаћање главнице који уследи након датума исплате. 
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(б) Независно од одредби из под-става (a) овог става, уколико Банка у 
било којем моменту усвоји систем издавања рачуна на датуме доспећа у 
којем ће се рачуни издавати на или по истеку одговарајућег Датума за 
плаћање главнице, одредбе дате тачке неће се примењивати на исплате 
извршене након усвајања таквог система за издавање рачуна.  

4. Независно од одредби из става 1 и 2 oвог Програма, након Конверзије 
валуте укупног износа или било којег дела исплаћених средстава Зајма у 
Одобрену валуту, Банка ће одредити износ за који је извршена таква 
конверзија у Одобрену валуту, који доспева за отплату на сваки Датум за 
плаћање главнице који уследи током Периода за конверзију, тако што ће 
дати износ у валути у којој је био изражен непосредно пре Конверзије 
помножити са: (i) девизним курсом који одражава износе главнице у 
одобреној валути коју Банка плаћа за Трансакције за валутни хеџинг које 
се односе на дату Конверзију; или (ii) уколико Банка тако одлучи у складу 
са Смерницама за конверзију, курсном компонентом Стопе терминала. 

5. Ако је исплаћени износ средстава зајма дат у више од једне валуте зајма, 
одредбе овог Програма ће се односити одвојено на износе у свакој 
валути зајма тако да се изради одвојени план за амортизацију за сваки 
износ. 
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ПРИЛОГ 

Одељак I. Дефиниције 

1. „АГРОС” означава Активну геодетску референтну основу Србије, основну 
мрежну инфраструктуру Зајмопримца за пружање геодетских 
референтних услуга РГЗ-у и предузећима из јавног и приватног сектора. 

2. ,,Смернице за борбу против корупције” означавају ,,Смернице за 
спречавање и борбу против преваре и корупције у оквиру пројеката 
финансираних из средстава зајмова ИБРД-а и кредита и грантова ИДА-е”, 
од 15. октобра 2006. године са изменама и допунама из јануара 2011. 
године 

3. „Категорија” означава категорију ставки утврђену у табели у Одељку IV 
Програма 2. овог Споразума. 

4. „Смернице за консултанте” означавају ,,Смернице за избор и ангажовање 
консултаната од стране Зајмопримаца Светске банке у оквиру зајмова 
ИБРД-а и кредита и грантова ИДА-е” од јануара 2011. године (са 
ревизијом из јула 2014. године). 

5. „ПУЖС” означавају три Плана управљања животном средином за 
одређене локације, а који се односе на пројектне активности које ће се 
спроводити у градским општинама Зајмопримца које су у саставу града 
Београда Земуну и Сопоту,  општини Рума, а сваки од њих обухвата план 
ублажавања утицаја на животну средину и план праћења животне 
средине, који обухватају план ублажавања утицаја на животну средину и 
план праћења животне средине, а који ће се спроводити у складу са 
Програмом 2, Одељак I овог Споразума, који су прихватљиви за Банку, и 
садрже специфичне детаље о мерама за управљање идентификованим 
или потенцијалним ризицима по животну средину и за ублажавање, 
смањење и/или неутрализовање негативних утицаја на животну средину у 
вези са спровођењем активности у оквиру Пројекта, заједно са почетним 
еколошким и друштвеним стањем за сваку локацију, детаљима 
релевантног законског оквира о заштити животне средине, одговарајућим 
институционалним аранжманима, аранжманима за праћење и 
извештавање, којима се омогућава адекватно спровођење и редовно 
достављање повратних информација о поштовању одредби сваког 
ПУЖС, а исти се могу с времена на време мењати или допуњавати након 
претходног писаног одобрења Банке. 

6. „Општи услови” означавају ,,Опште услове за зајмове Међународне банке 
за обнову и развој”, од 12. марта 2012. године, са изменама и допунама 
дефинисаним у Одељку II овог Прилога. 

7. „Принудно расељавање” означава утицај принудног одузимања 
земљишта у оквиру Пројекта, које погођеним лицима намеће: (i) 
негативан утицај на животни стандард; или (ii) привремено или трајно 
стицање или преузимање права, власништва или интереса на објекту, 
земљишту (између осталог и грађевинском земљишту, пољопривредном 
земљишту и пашњацима) или на било којој другој непокретној и покретној 
имовини; или (iii) привремени или трајан негативан утицај на доступност 
средстава за производњу; или (iv) привремени или трајан негативан 
утицај на пословање, занимање, рад или боравиште односно станиште. 
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8. „Масовна процена вредности” означава методологију за процену 
вредности свих непокретности на датом географском подручју, за 
потребе утврђивања пореза на имовину. 

9. „МГСИ” означава Министарство грађевинарства, саобраћаја и 
инфраструктуре Зајмопримца или било ког његовог следбеника. 

10. „Национални референтни систем” означава перманентну мрежу станица 
Зајмопримца са дефинисаним и усвојеним координатама, у складу са 
одредбама Закона о државном премеру и катастру Зајмопримца, који је 
објављен у „Службеном гласнику РС”, број 72/09, са изменама и 
допунама до 2013. године, које су објављене у „Службеном гласнику РС”, 
број 18/12 и 65/13. 

11. „Оперативни приручник” означава приручник Зајмопримца који је 
прихватљив за Банку, којим се описују и дефинишу поступци за 
имплементацију Пројекта и институционални аранжмани, у складу са 
одредбама овог Споразума и важећих закона и прописа и садржи, између 
осталог, термин-планове акција које је неопходно обавити у оквиру 
Пројекта, одговарајуће улоге и одговорности агенција које учествују у 
имплементацији Пројекта, критеријуме за селекцију и списак општина за 
које ће се вршити израда дигиталног катастарског плана из Дела III(iii) 
Пројекта, критеријуме за селекцију и списак општина у којима ће се 
вршити активности унапређења инфраструктуре из Дела III(iv) Пројекта, 
критеријуме за селекцију и списак служби РГЗ-а у којима ће се 
успоставити мобилне службе из Дела III(iv) Пројекта, кадровску попуну, 
фидуцијарне, техничке и оперативне аспекте и поступке за 
имплементацију Пројекта, као и процедуре управљања финансијама 
(буџетирање, рачуноводство и унутрашња контрола, исплате и новчани 
токови, финансијско извештавање, годишње извештаје, аранжмане и 
процедуре за унутрашњу и спољну ревизију, као и наменски Контни план 
за пројекат), поступке набавке, аранжмане за праћење и вредновање и 
остале фидуцијарне и административне аранжмане и неопходне 
пројектне задатке, при чему се исти се може с времена на време мењати 
или допуњавати у договору са Банком.  

12. „ЈИП” означава Јединицу за имплементацију пројекта у складу са 
Одељком I Програма 2 овог Споразума.  

13. „Смернице за набавке” означавају „Смернице: Набавка добара, радова и 
неконсултантских услуга у оквиру зајмова ИБРД-а и ИДА кредита и 
грантова од стране Зајмопримаца Светске банке” (са ревизијом из јула 
2014. године). 

14. „План набавке” означава план набавке за Пројекат од 29. јануара 2015. 
године, који је  поменут у ставу 1.18. Смерница за набавке и у ставу 1.25. 
Смерница за консултанте, са свим повременим изменама и допунама 
извршеним у складу са одредбама наведених ставова. 

15. „Пројектни савет” означава савет који је прописан у Делу I.A.4. Програма 
2 овог Споразума. 

16. „РГЗ” означава Републички геодетски завод Зајмопримца, агенције 
Зајмопримца која је надлежна за државни премер, картографију и упис 
права, која је основана у складу са Законом о државном премеру и 
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катастру Зајмопримца, који је објављен у „Службеном гласнику РС”, број 
72/09, са изменама и допунама до 2013. године, које су објављене у 
„Службеном гласнику РС”, број 18/12 и 65/13 и било ког његовог 
следбеника. 

17. „Агенција за привредне регистре” означава јавну агенцију основану 
Законом о Агенцији за привредне регистре („Службени гласник РС”, бр. 
55/04, 111/09 и 99/11), којој је Законом о планирању и изградњи 
(„Службени гласник РС”, бр. 72/09, 81/09-исправка, 64/10-УС, 24/11, 
121/12, 42/13-УС, 50/13-УС, 98/13-УС, 132/14 и 145/14) поверено вођење 
централне евиденције обједињених поступака за систем за издавање 
грађевинских дозвола по принципу „све на једном месту”. 

18. „Републички завод за статистику” означава агенцију Зајмопримца која је 
надлежна за израду, анализу, дистрибуцију и објављивање званичних 
статистичких информација, која је основана у складу са Законом о 
званичној статистици, („Службени гласник РС”, број 104/09). 

19. „Управни одбор” означава одбор наведен у Делу I.А.5. Програма 2. овог 
Споразума. 

20. „Пореска управа” означава управу у оквиру Министарства финансија 
Зајмопримца, која је надлежна за утврђивање, контролу и убирање 
пореза. 

21. „Обука“ означава трошкове (осим консултантских услуга) који настају 
током имплементације Пројекта, на основу периодичних буџета који су 
прихватљиви за банку, за: : (i) разумне трошкове путовања, смештаја 
исхране и дневница за предаваче и полазнике у вези са њиховом обуком; 
(ii) накнаде за курсеве; (iii) закуп просторија и опреме за обуку/радионице; 
и (iv) трошкове израде, набавке, репродукције и дистрибуције материјала 
за обуку који иначе нису обухваћени овом тачком. 

Одељак II. Измене општих услова 

Општи услови ће бити промењени као што следи: 

1. У Садржају се мењају позивања на Одељке, називе и бројеве Одељака 
како би се указало на измене дате у даљем тексту. 

2. Одељак 3.01. (Приступна накнада) се мења и гласи: 

„Одељак 3.01. Приступна накнада; Накнада за ангажовање 

(a) Зајмопримац ће платити Банци приступну накнаду на износ Зајма, по 
стопи наведеној у Споразуму о зајму („Приступна накнада”). 

(б) Зајмопримац ће платити Банци Накнаду за ангажовање на 
неисплаћена средства зајма по стопи назначеној у Споразуму о 
зајму („Накнада за ангажовање”). Накнада за ангажовање се 
обрачунава почевши од шездесетог дана од дана склапања 
Споразума о зајму до датума повлачења средстава од стране 
Зајмопримца са рачуна зајма или поништења. Накнада за 
ангажовање доспева шестомесечно на сваки датум плаћања. 
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3. У Додатку, у Дефиницијама, сва релевантна позивања на бројеве 
Одељака и ставове се мењају како би се указало на измене дате у горе 
наведеном ставу 2. 

4. Прилог се модификује тако што му се додаје нови став 19 који садржи 
следећу дефиницију: „Накнада за ангажовање”, и сходно се мења 
нумерација накнадних ставова: 

„19. „Накнада за ангажовање” означава накнаду за ангажовање која је 
дефинисана у Споразуму о зајму у Одељку 3.01(б).” 

5. У новоозначеном ставу 49 (првобитно став 48) Додатка, дефиниција 
„Приступне накнаде” се мења и позивање на Одељак 3.01 се мења у 
позивање у Одељак 3.01 (a) 

6. У новоозначеном ставу 68 (првобитно став 67) Додатка, дефиниција 
„Исплате зајма” се мења и гласи: 

„68. „Исплата зајма” означава износ зајма који се исплаћује Банци у 
складу са Споразумом о зајму и овим Општим условима укључујући (али 
не ограничавајући се) на све повучене износе главнице, камате, 
приступну накнаду, накнаду за ангажовање, затезну камату (уколико 
постоји), премију за отплату дуга пре доспећа, накнаде за трансакције 
приликом Конверзије или рано окончање Конверзије, варијабилну 
каматну маржу (уколико постоји), премије које се исплаћују по 
успостављању Највише каматне стопе (Interest Rate Cap) или најниже 
прихватљиве каматне стопе (Interest Rate Collar) или друге компензације 
које Зајмопримац плаћа.” 

7. У новоозначеном ставу 73 (првобитно став 72) Прилога, дефиниција 
„Датума за плаћање” се мења тако што се брише реч: „је” и додају се 
речи: „и Накнада за ангажовање су”, пре речи: „камата”. 
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Члан 3. 
Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у 

„Службеном гласнику Републике Србије - Међународни уговори” 
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О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е 

 

I. УСТАВНИ ОСНОВ ЗА ДОНОШЕЊЕ ЗАКОНА 

 

Уставни основ за доношење овог закона садржан је у члану 99. став 1. 
тачка 4. Устава Републике Србије, према коме Народна скупштина потврђује 
међународне уговоре кад је законом предвиђена обавеза њиховог 
потврђивања. 

 

II. РАЗЛОЗИ ЗА ДОНОШЕЊЕ ЗАКОНА 

 

Разлози за доношење овог закона садржани су у одредби члана 5. став 
2. Закона о јавном дугу („Службени гласник РС”, бр. 61/05, 107/09 и 78/11) 
према којој Народна скупштина одлучује о задуживању Републике Србије. 

Чланом 3. Закона о буџету Републике Србије за 2015. годину („Службени 
гласник РС”, број 142/14), предвиђено је да се Република Србија задужи код 
Међународне банке за обнову и развој, за реализацију пројекта Унапређење 
земљишне администрације у Србији (у даљем тексту: Пројекат) у износу до 
50.000.000 америчких долара (педесет милиона америчких долара). 

Влада се стратешки определила за побољшање услова пословања у 
Републици Србији који ће се конкретно одразити путем побољшања ранга на 
светским најпознатијим листама земаља по овој теми које објављује Светска 
банка и Светски економски форум. Брже и ефикасније издавање грађевинске 
дозволе инвеститорима значајно ће утицати на ранг Републике Србије као 
инвестиционе дестинације. Корисници пројекта би били становништво 
Републике Србије, али и страни инвеститори и држављани Републике Србије 
који живе у иностранству, који тренутно поседују непокретности или који ће у 
будућности стећи непокретности. Фокус пројекта је на обезбеђивању тачних, 
потпуних и електронски доступних информација, за потребе унапређење 
сервиса и повећање транспарентности. Корисници ће бити и професионалци на 
тржишту непокретности (адвокати, геодете, проценитељи) и организације које 
се баве хипотекама, који би имали користи од тачнијих и доступних података о 
непокретностима, па ће бити у могућности да јавности пруже боље услуге. 
Даље, државне институције, као што су Министарство грађевинарства, 
саобраћаја и инфраструктуре, Пореска управа, Министарство правде и 
Министарство државне управе и локалне самоуправе и јединице локалне 
самоуправе би имале користи, пошто ће имати могућност лаког приступа 
информацијама о непокретностима за потребе планирања и опорезивања 
непокретности, услуга социјалне помоћи и других активности локалних 
самоуправа и унапређења коришћења непокретности којима управљају. 

Предложени Пројекат пружа подршку новој агенди привредне реформе 
Владе Србије, при чему би се омогућила фискална консолидација, смањио 
фискални дефицит и ојачала локална самоуправа, успоставио систем Е-управе 
за омогућавање приступа информацијама о непокретностима, која би 
побољшала пословну климу, привукла инвестиције и умањила трошкове и 
трајање трансакција, развој тржишта непокретности који ће подстаћи мала и 
средња предузећа да користе непокретности као залогу и омогућио развој 
Националне инфраструктуре геопросторних података (НИГП) у циљу 
подстицања европских интеграција. 
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Предложени Пројекат је у складу са препорукама Стуба конкурентности 
у оквиру FY12-15 у Стратегији партнерства са земљом (СПЗ), која има за циљ 
повећање сигурности стварних права. Стратегија такође препоручује 
поједностављивање и смањивање трошкова прибављања грађевинске дозволе. 
Оваква мера ће подстаћи инвестиције и успорити изградњу објеката без 
неопходних дозвола.  

Примарни корисници Пројекта ће бити грађани Републике Србије, али и 
страни инвеститори, као и државне институције пошто ће имати могућност лаког 
приступа информацијама о непокретностима за потребе планирања и 
опорезивања непокретности и унапређења коришћења непокретности којима 
управљају. 

Споразум о зајму између Републике Србије и Међународне  банке за 
обнову и развој за Пројекат унапређења земљишне администрације у Србији, 
потписан је 17. априла 2015. године у Вашингтону, Дистрикт Колумбија, 
Сједињене Америчке Државе. 

Споразумом о зајму предвиђено је да Република Србија задужи код 
Међународне банке за обнову и развој у износу до 36.200.000 евра (словима: 
тридесетшест милиона двеста хиљада евра). Оригиналан износ зајма од 
44.000.000 америчких долара конвертован је у евре, a износ зајма у еврима је 
одређен на основу курсног односа између америчког долара и евра на дан 31. 
децембра 2014. године, последњи дан месеца који претходи месецу у коме се 
одржавају преговори.  

Споразумом о зајму је предвиђено да Међународна банка за обнову и 
развој одобри кредит под следећим условима: 

- зајам у износу до 36.200.000 евра (словима: тридесетшест милиона 
двеста хиљада евра); 

- период трајања зајма - 15 година; 

- грејс период - 4 године; 

- каматна стопа је шестомесечни ЕURIBOR плус варијабилна маржа која 
тренутно износи 0,40%; 

- приступна накнада која се плаћа банци износи 0,25% од износa зајма; 

- накнада на неповучена средства која се плаћа банци износи 0,25% од 
износа зајма; 

- Република Србија ће вратити кредит у 22 узастопне полугодишње рате, 
сваког 15. маја и 15. новембра  сваке године, почевши од 15. маја 2019 године. 

 

III. ОБЈАШЊЕЊЕ ОСНОВНИХ ПРАВНИХ ИНСТИТУТА И 
ПОЈЕДИНАЧНИХ РЕШЕЊА 

 

Одредбом члана 1. овог закона предвиђа се потврђивање Споразума о 
зајму између Републике Србије и Међународне банке за обнову и развој, 
потписаног 17. априла 2015. године у Вашингтону, Дистрикт Колумбија, 
Сједињене Америчке Државе. 

Одредба члана 2. овог закона садржи текст Споразума о зајму (Пројекат 
унапређења земљишне администрације у Србији) између Републике Србије и 
Међународне банке за обнову и развој, у оригиналу на енглеском језику и у 
преводу на српски језик. 
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У одредби члана 3. овог закона уређује се ступање на снагу овог закона.  

 

IV. ПРОЦЕНА ИЗНОСА ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА ПОТРЕБНИХ ЗА   
СПРОВОЂЕЊЕ ЗАКОНА 

 
За спровођење овог закона обезбеђена су средства у буџету Републике 

Србије.  

 

V. РАЗЛОЗИ ЗА ДОНОШЕЊЕ ЗАКОНА ПО ХИТНОМ ПОСТУПКУ 

 

Разлози за доношење овог закона по хитном поступку, сагласно члану 
167. Пословника Народне скупштине („Службени гласник РС”, број 20/12-
пречишћен текст), произлазе из чињенице да је повлачење средстава по 
Споразуму о зајму и спровођење активности ради постизања наведених 
циљева у оквиру oвог програмског зајма, условљено ступањем на снагу закона 
о потврђивању Споразума о зајму. 

 


