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Члан 1.
Република Србија преузима обавезу да као гарант измири обавезе

Јавног предузећа „Србијагас” Нови Сад (у даљем тексту: Корисник кредита) по
дугорочним кредитима одобреним од стране OТП банка Србија а.д. Нови Сад у
износу који не може бити већи од динарског износа индексираног према износу
од 10.000.000 евра (словима: десетмилиона евра) увећаног за износ
припадајуће уговорене камате, накнада и трошкова; „Volksbank” a.d. Beograd у
износу који не може бити већи од динарског износа индексираног према износу
од 70.000.000 евра (словима: седамдесетмилиона евра) увећаног за износ
припадајуће уговорене камате, накнада и трошкова; Војвођанске банке а.д.
Нови Сад у износу који не може бити већи од динарског износа индексираног
према износу од 20.000.000 евра (словима: двадесетмилиона евра) увећаног за
износ припадајуће уговорене камате, накнада и трошкова; Societe Generale
Banka Srbija a.d. Beograd у износу који не може бити већи од динарског износа
индексираног према износу од 10.000.000 евра (словима: десетмилиона евра)
увећаног за износ припадајуће уговорене камате, накнада и трошкова; UniCredit
Bank Srbija a.d. Beograd у износу који не може бити већи од динарског износа
индексираног према износу од 10.000.000 евра (словима: десетмилиона евра)
увећаног за износ припадајуће уговорене камате, накнада и трошкова;
Amsterdam Trade Bank Netherlands у износу који не може бити већи од износа
од 20.000.000 евра (словима: двадесетмилиона евра) увећаног за износ
припадајуће уговорене камате, накнада и трошкова и Deutsche bank AG London
у износу који не може бити већи од износа од 50.000.000 евра (словима:
педесетмилиона евра) увећаног за износ припадајуће уговорене камате,
накнада и трошкова.

Члан 2.
Гаранцију из члана 1. овог закона Република Србија издаје у корист OТП

банка Србија а.д. Нови Сад, на име обавеза из Уговора о кредиту број 00-421-
0601649.0/КР 2012/864, за одржавање текуће ликвидности у износу од
10.000.000 евра (словима: десетмилиона евра) у динарској противвредности по
средњем курсу Народне банке Србије увећаног за номиналну каматну стопу
која је варијабилна и износи тромесечни EURIBOR плус каматна маржа која
износи 6,20% на годишњем нивоу, накнада и трошкова, закљученог између
Корисника кредита и OТП банка Србија а.д. Нови Сад, 8. октобра 2012. године.

Члан 3.
Гаранцију из члана 1. овог закона Република Србија издаје у корист

„Volksbank” a.d. Beograd, на име обавеза из Уговора о дугорочном кредиту број
285-0000000077623-08, за одржавање текуће ликвидности у износу од



- 2 -

70.000.000 евра (словима: седамдесетмилиона евра) у динарској
противвредности по средњем курсу Народне банке Србије увећаног за
номиналну каматну стопу која је варијабилна и износи тромесечни EURIBOR
плус каматна маржа која износи 6,00% на годишњем нивоу, накнада и
трошкова, закљученог између Корисника кредита и „Volksbank” a.d. Beograd, 9.
октобра 2012. године.

Члан 4.
Гаранцију из члана 1. овог закона Република Србија издаје у корист

Војвођанске банке а.д. Нови Сад, на име обавеза из Уговора о кредиту бр. 02-
13075, за одржавање текуће ликвидности у износу од 20.000.000 евра (словима:
двадесетмилиона евра) у динарској противвредности по средњем курсу
Народне банке Србије увећаног за номиналну каматну стопу која је варијабилна
и износи тромесечни EURIBOR плус каматна маржа која износи 6,95% на
годишњем нивоу, накнада и трошкова, закљученог између Корисника кредита и
Војвођанске банке а.д. Нови Сад, 8. октобра 2012. године.

Члан 5.
Гаранцију из члана 1. овог закона Република Србија издаје у корист

Societe Generale Banka Srbija a.d. Beograd, на име обавеза из Уговора о
дугорочном кредиту бр. ЛТЛ 343614, за одржавање текуће ликвидности у износу
од 10.000.000 евра (словима: десетмилиона евра) у динарској противвредности
по средњем курсу Народне банке Србије увећаног за номиналну каматну стопу
која је варијабилна и износи тромесечни EURIBOR плус каматна маржа која
износи 6,65% на годишњем нивоу, накнада и трошкова, закљученог између
Корисника кредита и Societe Generale Banka Srbija a.d. Beograd, 8. октобра
2012. године.

Члан 6.
Гаранцију из члана 1. овог закона Република Србија издаје у корист

UniCredit Bank Srbija a.d. Beograd, на име обавеза из Уговора о дугорочном
кредиту бр. П 1746/12, за одржавање текуће ликвидности у износу од
10.000.000 евра (словима: десетмилиона евра) у динарској противвредности по
средњем курсу Народне банке Србије увећаног за номиналну каматну стопу
која је варијабилна и износи тромесечни EURIBOR плус каматна маржа која
износи 7,25% на годишњем нивоу, накнада и трошкова, закљученог између
Корисника кредита и UniCredit Bank Srbija a.d. Beograd, 8. октобра 2012. године.

Члан 7.
Гаранцију из члана 1. овог закона Република Србија издаје у корист

Amsterdam Trade Bank Netherlands, на име обавеза из Уговора о кредиту, за
одржавање текуће ликвидности у износу од 20.000.000 евра (словима:
двадесетмилиона евра) увећаног за номиналну каматну стопу која је
варијабилна и износи тромесечни EURIBOR плус каматна маржа која износи
5,98% на годишњем нивоу, накнада и трошкова, закљученог између Корисника
кредита и Amsterdam Trade Bank Netherlands, 11. октобра 2012. године. Такође,
Република Србија ће закључити са Amsterdam Trade Bank Netherlands уговор о
гаранцији, након ступања на снагу овог закона.

Члан 8.
Гаранцију из члана 1. овог закона Република Србија издаје у корист

Deutsche bank AG London, на име обавеза из Уговора о кредиту, за одржавање
текуће ликвидности у износу од 50.000.000 евра (словима: педесетмилиона
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евра) увећаног за номиналну каматну стопу која је варијабилна и износи
тромесечни EURIBOR плус каматна маржа која износи 5,75% на годишњем
нивоу плус маржа за аранжман у износу од 1,00%, односно у укупном збиру
номинална каматна стопа износи тромесечни EURIBOR плус 6,75%, накнада и
трошкова, закљученог између Корисника кредита и финансијских страна како су
дефинисане Уговором о кредиту, 11. октобра 2012. године и у складу са
одредбама Уговора о гаранцији који ће Република Србија закључити са
Deutsche bank AG London, првог радног дана од дана ступања на снагу овог
закона.

Члан 9.
Република Србија (у даљем тексту: Гарант) овим неопозиво и на први

позив гарантује, да ће измирити дуг Корисника кредита према OТП банка
Србија а.д. Нови Сад, „Volksbank” a.d. Beograd, Војвођанској банци а.д. Нови
Сад, Societe Generale Banka Srbija a.d. Beograd, UniCredit Bank Srbija a.d.
Beograd, Amsterdam Trade Bank Netherlands и Deutsche bank AG London (у
даљем тексту: Банке), односно свих плативих износа о њиховом доспећу, у
свему на начин и у складу са условима из појединачних уговора о кредиту, са
роком важности који ће бити дужи за месец дана од рока доспећа кредита, чиме
се ствара обавеза отплате дуга насталa по основу дате гаранције да плати
доспелу а неизмирену обавезу уколико Корисник кредита не изврши ту своју
обавезу благовремено, у складу са уговорима о кредиту са Банкама.

Уколико Гарант не изврши своје обавезе, у року који је одређен у ставу
1. овог члана, свака од Банака ће независно једна од друге имати право да
прогласи доспелим све износе који су плативи у складу са одредбама
појединачних уговора о кредиту.

У случају активирања ове гаранције, свака од Банака ће имати право да
од Гаранта наплати износ својих доспелих а неизмирених потраживања. Гарант
се обавезује да ће обезбедити у буџету за одговарајућу фискалну годину,
средства неопходна за извршавање преузетих обавеза по овој гаранцији.

Члан 10.
Отплату кредита врши Корисник кредита према OТП банка Србија а.д.

Нови Сад, „Volksbank” a.d. Beograd, Војвођанској банци а.д. Нови Сад, Societe
Generale Banka Srbija a.d. Beograd, UniCredit Bank Srbija a.d. Beograd у
динарима индексирано према вредности евра, односно према Amsterdam Trade
Bank Netherlands и Deutsche bank AG London у еврима, све у складу са
одредбама појединачних уговора о кредиту.

Средства за отплату кредита обезбедиће Корисник кредита, из
сопствених прихода.

Корисник кредита је дужан да средства за отплату кредита обезбеђује
према плану отплате, у износу који укључује главницу, обрачунату камату и
пратеће трошкове задуживања.

Члан 11.
Ако по основу дате гаранције Гарант изврши обавезу уместо Корисника

кредита, Гарант ће од Корисника кредита имати право на повраћај главнице,
камате, пратећих трошкова задуживања и пратећих трошкова који настану због
неизвршења, односно неблаговременог извршења обавезе, као и свих других
трошкова који могу настати у вези са извршавањем обавеза уместо Корисника
кредита, до висине износа измирене обавезе, као и право да од Корисника



- 4 -

кредита наплати обрачунату законску затезну камату. Гарант своје право
повраћаја од Корисника кредита неће остваривати пре потпуног намирења
потраживања свих Банака, нити ће поступати противно њиховим интересима.

Право на повраћај средстава из става 1. овог члана Гарант ће остварити
тако што ће иницирати наплату са рачуна Корисника кредита на основу
овлашћења добијеног од Корисника кредита или других инструмената
обезбеђења, у складу са прописима којима се уређује платни промет.

Члан 12.
Овај закон ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у

„Службеном гласнику Републике Србије”.
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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 одредби члана 97.

тачка 15. Устава Републике Србије, према којој Република Србија уређује и
обезбеђује финансирање остваривања права и дужности Републике Србије,
утврђених Уставом и законом. Истовремено члан 16. Закона о јавном дугу
(„Службени гласник РС”, бр. 61/05, 107/09 и 78/11) прописује да Република
Србија може дати гаранцију за измирење дуга јавних предузећа чији је оснивач.

II. РАЗЛОЗИ ЗА ДОНОШЕЊЕ ЗАКОНА
Разлози за доношење овог закона о давању гаранције Републике Србије

у корист OТП банка Србија а.д. Нови Сад, „Volksbank” a.d. Beograd, Војвођанскe
банке а.д. Нови Сад, Societe Generale Banka Srbija a.d. Beograd, UniCredit Bank
Srbija a.d. Beograd, Amsterdam Trade Bank Netherlands и Deutsche bank AG
London (у даљем тексту: Банке) по задужењу Јавног предузећа „Србијагас”
Нови Сад (у даљем тексту: Корисник кредита) садржани су у члану 16. став 4.
Закона о јавном дугу.

Наиме, чланом 16. став 4. Закона о јавном дугу прописано је да се
гаранција Републике Србије даје у форми закона.

Средства овог кредита биће употребљена за одржавање текуће
ликвидности. Издавање гаранције Републике Србије пословним банкама у
износу од 190.000.000 евра (словима: стодеведесетмилиона евра) за
одржавање текуће ликвидности Јавног предузећа „Србијагас” Нови Сад,
предвиђено је чланом 3. Закона о буџету Републике Србије за 2012. годину
(„Службени гласник РС”, бр. 101/11 и 93/12).

Уговором о кредиту између Корисника кредита и OТП банка Србија а.д.
Нови Сад, број 00-421-0601649.0/КР 2012/864 предвиђено је да ће OТП банка
Србија а.д. Нови Сад ставити на располагање Кориснику кредита кредит у
износу од 10.000.000 евра у динарској противвредности по средњем курсу
Народне банке Србије, под следећим условима:

- номинална каматна стопа варијабилна - тромесечни EURIBOR плус
каматна маржа која износи 6,20% на годишњем нивоу;

- накнада за одобрење кредита износи 1,50% од износа укупно
одобреног кредита;

- накнада због превремене отплате кредита, на име штете коју је
Банка претрпела услед превремене отплате, износи 0,5% од износа који се
превремено исплаћује;

- рок враћања кредита износи пет година са периодом мировања
отплате главнице од једне године;

- отплата кредита је тромесечна;

- уплата износа кредита врши се у динарској противвредности по
средњем курсу Народне банке Србије на дан уплате (главница кредита),
односно на дан обрачуна (камата, накнада и други трошкови);

- камата ће се обрачунавати конформном методом на основу
стварног броја дана у месецу кроз број дана у години.

Уговором о кредиту између Корисника кредита „Volksbank” a.d. Beograd,
број 285-0000000077623-08 предвиђено је да ће „Volksbank” a.d. Beograd
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ставити на располагање Кориснику кредита кредит у износу од 70.000.000 евра
у динарској противвредности по средњем курсу Народне банке Србије, под
следећим условима:

- номинална каматна стопа варијабилна - тромесечни EURIBOR плус
каматна маржа која износи 6,00% на годишњем нивоу;

- накнада за одобрење кредита износи 1,50% од износа укупно
одобреног кредита;

- накнада због превремене отплате кредита, на име штете коју је
Банка претрпела услед превремене отплате, износи 0,5% од износа који се
превремено исплаћује;

- рок враћања кредита износи пет година са периодом мировања
отплате главнице од једне године;

- отплата кредита је тромесечна;

- уплата износа кредита врши се у динарској противвредности по
средњем курсу Народне банке Србије на дан уплате (главница кредита),
односно на дан обрачуна (камата, накнада и други трошкови);

- камата ће се обрачунавати конформном методом на основу
стварног броја дана у месецу кроз број дана у години.

Уговором о кредиту између Корисника кредита и Војвођанске банке а.д.
Нови Сад, бр. 02-13075 предвиђено је да ће Војвођанска банка а.д. Нови Сад
ставити на располагање Кориснику кредита кредит у износу од 20.000.000 евра
у динарској противвредности по средњем курсу Народне банке Србије, под
следећим условима:

- номинална каматна стопа варијабилна - тромесечни EURIBOR плус
каматна маржа која износи 6,95% на годишњем нивоу;

- накнада за одобрење кредита износи 1,50% од износа укупно
одобреног кредита;

- накнада због превремене отплате кредита, на име штете коју је
Банка претрпела услед превремене отплате, износи 0,5% од износа који се
превремено исплаћује;

- рок враћања кредита износи пет година са периодом мировања
отплате главнице од једне године;

- отплата кредита је тромесечна;

- уплата износа кредита врши се у динарској противвредности по
средњем курсу Народне банке Србије на дан уплате (главница кредита),
односно на дан обрачуна (камата, накнада и други трошкови);

- камата ће се обрачунавати конформном методом на основу
стварног броја дана у месецу кроз број дана у години.

Уговором о кредиту између Корисника кредита и Societe Generale Banka
Srbija a.d. Beograd, бр. ЛТЛ 343614 предвиђено је да ће Societe Generale Banka
Srbija a.d. Beograd ставити на располагање Кориснику кредита кредит у износу
од 10.000.000 евра у динарској противвредности по средњем курсу Народне
банке Србије, под следећим условима:

- номинална каматна стопа варијабилна - тромесечни EURIBOR плус
каматна маржа која износи 6,65% на годишњем нивоу;
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- накнада за одобрење кредита износи 1,50% од износа укупно
одобреног кредита;

- накнада због превремене отплате кредита, на име штете коју је
Банка претрпела услед превремене отплате, износи 0,5% од износа који се
превремено исплаћује;

- рок враћања кредита износи пет година са периодом мировања
отплате главнице од једне године;

- отплата кредита је тромесечна;

- уплата износа кредита врши се у динарској противвредности по
средњем курсу Народне банке Србије на дан уплате (главница кредита),
односно на дан обрачуна (камата, накнада и други трошкови);

- камата ће се обрачунавати конформном методом на основу стварног
броја дана у месецу кроз број дана у години.

Уговором о кредиту између Корисника кредита и UniCredit Bank Srbija
a.d. Beograd, бр. П 1746/12 предвиђено је да ће UniCredit Bank Srbija a.d.
Beograd ставити на располагање Кориснику кредита кредит у износу од
10.000.000 евра у динарској противвредности по средњем курсу Народне банке
Србије, под следећим условима:

- номинална каматна стопа варијабилна - тромесечни EURIBOR плус
каматна маржа која износи 7,25% на годишњем нивоу;

- накнада за одобрење кредита износи 1,50% од износа укупно
одобреног кредита;

- накнада због превремене отплате кредита, на име штете коју је
Банка претрпела услед превремене отплате, износи 0,5% од износа који се
превремено исплаћује;

- рок враћања кредита износи пет година са периодом мировања
отплате главнице од једне године;

- отплата кредита је тромесечна;

- уплата износа кредита врши се у динарској противвредности по
средњем курсу Народне банке Србије на дан уплате (главница кредита),
односно на дан обрачуна (камата, накнада и други трошкови);

- камата ће се обрачунавати конформном методом на основу
стварног броја дана у месецу кроз број дана у години.

Уговором о кредиту између Корисника кредита и Amsterdam Trade Bank
Netherlands, предвиђено је да ће Amsterdam Trade Bank Netherlands ставити на
располагање Кориснику кредита кредит у износу од 20.000.000 евра у динарској
противвредности по средњем курсу Народне банке Србије, под следећим
условима:

- номинална каматна стопа варијабилна - тромесечни EURIBOR плус
каматна маржа која износи 5,98% на годишњем нивоу;

- накнада за одобрење кредита износи 1,50% од износа укупно
одобреног кредита;

- накнада због превремене отплате кредита, на име штете коју је
Банка претрпела услед превремене отплате, износи 0,5% од износа који се
превремено исплаћује;
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- рок враћања кредита износи пет година са периодом мировања
отплате главнице од једне године;

- отплата кредита је тромесечна;

- уплата износа кредита врши се у динарској противвредности по
средњем курсу Народне банке Србије на дан уплате (главница кредита),
односно на дан обрачуна (камата, накнада и други трошкови);

- камата ће се обрачунавати конформном методом на основу стварног
броја дана у месецу кроз број дана у години.

Уговором о кредиту између Корисника кредита и Deutsche bank AG
London, предвиђено је да ће Deutsche bank AG London ставити на располагање
Кориснику кредита кредит у износу од 50.000.000 евра у динарској
противвредности по средњем курсу Народне банке Србије, под следећим
условима:

- номинална каматна стопа варијабилна - тромесечни EURIBOR плус
каматна маржа која износи 5,75% на годишњем нивоу плус маржа за аранжман
у износу од 1,00%, односно у укупном збиру номинална каматна стопа износи
тромесечни EURIBOR плус 6,75%;

- накнада за одобрење кредита износи 1,50% од износа укупно
одобреног кредита;

- накнада због превремене отплате кредита, на име штете коју је
Банка претрпела услед превремене отплате, износи 0,5% од износа који се
превремено исплаћује;

- рок враћања кредита износи пет година са периодом мировања
отплате главнице од једне године;

- отплата кредита је тромесечна;

- уплата износа кредита врши се у динарској противвредности по
средњем курсу Народне банке Србије на дан уплате (главница кредита),
односно на дан обрачуна (камата, накнада и други трошкови);

- камата ће се обрачунавати конформном методом на основу стварног
броја дана у месецу кроз број дана у години.

III. ОБЈАШЊЕЊЕ ОСНОВНИХ ПРАВНИХ ИНСТИТУТА И
ПОЈЕДИНАЧНИХ РЕШЕЊА

Одредбом члана 1. Предлога закона предвиђа се преузимање обавезе
Републике Србије (у даљем тексту: Гарант) да измири обавезе по Уговорима о
кредиту.

Одредбама чл. 2, 3, 4, 5, 6, 7. и 8. Предлога закона предвиђа се да
гаранцију из члана 1. овог закона, Гарант у корист OТП банка Србија а.д. Нови
Сад, „Volksbank” a.d. Beograd, Војвођанској банци а.д. Нови Сад, Societe
Generale Banka Srbija a.d. Beograd, UniCredit Bank Srbija a.d. Beograd,
Amsterdam Trade Bank Netherlands и Deutsche bank AG London, на име обавеза
из Уговора о кредиту.

Одредбама члана 9. Предлога закона уређују се права наведених банака
у односу на Гаранта и обавезе Гаранта за извршавање преузетих обавеза по
гаранцији.

Одредбама члана 10. Предлога закона уређују се питања која се односе
на обавезе које Корисник кредита има у вези са овим кредитима.
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Одредбама члана 11. Предлога закона предвиђа се регресно право
Гаранта ако по основу издате гаранције изврши обавезу уместо Корисника
кредита.

Одредбом члана 12. Предлога закона уређено је ступање на снагу овог
закона.

IV. ПРОЦЕНА ИЗНОСА ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА ПОТРЕБНИХ
ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ЗАКОНА

За спровођење овог закона обезбеђиваће се 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 ступање на снагу и примена
Уговора о кредиту, односно повлачење средстава и измиривање доспелих
обавеза Корисника кредита условљено ступањем на снагу овог закона.

VI. РАЗЛОЗИ ЗА СТУПАЊЕ НА СНАГУ ЗАКОНА ПРЕ ОСМОГ ДАНА ОД
ДАНА ОБЈАВЉИВАЊА

Разлози за ступање на снагу овог закона пре осмог дана од дана
објављивања, сагласно члану 196. став 4. Устава Републике Србије, произлазе
из чињенице да је неопходно хитно решавање проблема одржавање текуће
ликвидности ЈП „Србијагас” Нови Сад.


