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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 („Службени гласник РС”, брoj 98/06), према коме Народна 

скупштина Републике Србије потврђује међународне уговоре када је законом 

предвиђена обавеза њиховог потврђивања. 

  

 II. РАЗЛОЗИ ЗА ПОТВРЂИВАЊЕ УГОВОРА 

 

Разлози за доношење Закона о потврђивању Уговора о зајму за Програм 

водоснабдевања и пречишћавања отпадних вода у општинама средње величине у 

Србији III, у износу до 46.000.000 евра, између Немачке развојне банке, KfW, 

Франкфурт на Мајни и Републике Србије, 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 Републике Србије одлучује о задуживању Републике путем 

узимања дугорочних кредита, задуживању за финансирање инвестиционих 

пројеката, о давању гаранција и контрагаранција, као и о непосредном преузимању 

обавезе у својству дужника по основу дате гаранције. 

Законом о буџету Републике Србије за 2013. годину („Службени гласник РС”, 

број 114/12), у члану 3. предвиђено је да ће Република Србија одобрити задужење за 

„Програм водоснабдевања и пречишћавања отпадних вода у општинама средње 

величине у Србији  IIIˮ (у даљем тексту: „Програмˮ) у износу до 46.000.000 евра 

(словима: четрдесетшест милиона евра) код Немачке развојне банке KfW, 

Франкфурт на Мајни (у даљем тексту: „KfWˮ). 

У току реализације претходна два Програма водоснабдевања и канализације у 

општинама средње величине у Србији утврђено је забрињавајуће стање система 

водоснабдевања и отпадних вода и дефинисане су ургентне инвестиционе мере којим 

би се ови системи обновили кроз имплементацију Програма. Овим би се обезбедило 

њихово одрживо функционисање. 

     Закључењем Уговора о зајму за Програм, KfW потврђује своју спремност да 

финансира Програм путем одобравања зајма у максималном износу до 46.000.000 

евра, који је намењен финансирању инфраструктурних пројеката изградње и обнове 

система водоснабдевања и пречишћавања отпадних вода у градовима/општинама 

који учествују у Програму.  

Поред средстава обезбеђених за Програм, Савезна Република Немачка је 

спремна да преко KfW-а финансира и услуге експерата за изградњу и обнову 

водоводних система и система за пречишћавање отпадних вода у одабраним 

општинама средње величине у Републици Србији, тако што ће омогућити додатна 

бесповратна средства која су Републици Србији одобрена од стране Савезне 

Републике Немачке, коју представља њихово Министарство за економску сарадњу и 

развој, у висини до 1.000.000,00 евра. 



 

 Закључком Владе 05 Број: 48-8990/2012, од 13. децембра 2012.године, 

прихваћен је Извештај са преговора са Немачком развојном банком KfW, Франкфурт 

на Мајни, у вези са закључењем уговора о зајму за спровођење „Програма 

водоснабдевања и пречишћавања отпадних вода у општинама средње величине у 

Србији III”, усвојени текстови Нацрта Уговора о зајму између KfW, Франкфурт на 

Мајни и Републике Србије – „Програм водоснабдевања и пречишћавања отпадних 

вода у општинама средње величине у Србији III”, Нацрт Уговора о финансирању 

између KfW, Франкфурт на Мајни и Републике Србије – „Програм водоснабдевања и 

пречишћавања отпадних вода у општинама средње величине у Србији III”, Нацрт 

Посебног уговора о инвестицијама на основу Уговора о зајму и Уговора о 

финансирању између KfW, Франкфурт на Мајни и Републике Србије и представника 

града/општине и представника предузећа за водовод и канализацију – „Програм 

водоснабдевања и пречишћавања отпадних вода у општинама средње величине у 

Србији III” и Нацрт посебног уговора о услугама експерата на основу Уговора о 

зајму и Уговора о финансирању између KfW, Франкфурт на Мајни и Републике 

Србије – „Програм водоснабдевања и пречишћавања отпадних вода у општинама 

средње величине у Србији III”. 

Уговор о зајму за „Програм водоснабдевања и пречишћавања отпадних вода у 

општинама средње величине у Србији IIIˮ, у износу до 46.000.000 евра, између KfW-

a, Франкфурт на Мајни и Републике Србије, потписан је 18. децембра 2012. године, у 

Београду. 

 

KfW одобрава Зајам под следећим условима: 

 

- задужење у износу до 46.000.000 евра (првенствени износ од 30.000.000 

евра чиниће прву траншу кредита, а додатних 16.000.000 евра чиниће другу 

траншу кредита). 

услови зајма:  

 - Република Србија узима зајам под условима KfW-а, којима је предвиђено 

повлачење средстава зајма у траншама са каматном стопом која ће бити 

фиксирана за цео период трајања зајма на дан потписивања Уговора о зајму а 

на основу KfW-ових трошкова финансирања на европском тржишту капитала, 

административних трошкова и кредитног рејтинга Зајмопримца. Каматна 

стопа за први део кредита од 30.000.000 евра износи 2,0% на годишњем 

нивоу, а за други део кредита од 16.000.000 евра такође 2,0% на годишњем 

нивоу. Две транше кредита постоје због тога што је додатних 16.000.000 евра 

обезбеђено реалокацијом средстава KfW-а намењених другој кредитној 

линији; 

-период трајања зајма је 15 година; 

-Република Србија ће вратити кредит у 24 узастопне полугодишње рате почев 

од 30. јуна 2016; 

-провизија на неповучена средства је 0,25% годишње на неисплаћене износе 

зајма; 

-Република Србија ће платити накнаду за пословање једнократно у износу од 

0,5% износа зајма.  



 

-крајњи рок за повлачење средстава је 31. децембар 2017. године. 

 

Закључењем Уговора о зајму за Програм, Уговора о финансирању за Програм, 

Посебног уговора о инвестицијама за Програм и Посебног уговора о услугамa 

експерата за Програм, KfW потврђује своју спремност да финансира инвестиције и 

услуге експерата за Програм, бесповратним средствима у максималном износу до 

14.818.000 евра, од којих  износ од 1.000.000 евра представља допринос Владе 

Савезне Републике Немачке, а 13.818.000 евра допринос ЕУ.  

  

Износи наведених средстава за услуге експерата су процењени од стране 

KfW-a у складу са међународним стандардима и дугогодишњом праксом KfW-a на 

реализацији сличних међународних пројеката. У складу са захтевима KfW-a 

експерти ће бити изабрани на међународном тендеру са претходном 

предквалификацијом према Правилнику KfW-a за ангажовање експерата који су у 

складу са правилима за набавку међународних финансијских организација.  

 

 III. ОБЈАШЊЕЊЕ ОСНОВНИХ ПРАВНИХ ИНСТИТУТА И 

ПОЈЕДИНАЧНИХ РЕШЕЊА 

 

Одредбом члана 1. Предлога закона предвиђа се потврђивање Уговора о зајму 

за „Програм водоснабдевања и пречишћавања отпадних вода у општинама средње 

величине у Србији IIIˮ, у износу до 46.000.000 евра, између KfW-а, Франкфурт на 

Мајни и Републике Србије, потписаног 18. децембра 2012. године, у Београду, 

Република Србија. 

Одредба члана 2. Предлога закона садржи текст Уговора о зајму за „Програм 

водоснабдевања и пречишћавања отпадних вода у општинама средње величине у 

Србији IIIˮ у износу до 46.000.000 евра, између KfW-a, Франкфурт на Мајни и 

Републике Србије у оригиналу на енглеском језику и у преводу на српски језик. 

Одредбом члана 3. Предлога закона уређује се ступање на снагу овог закона.   

 

 IV. ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ И ПРОЦЕНА ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА 

КОЈА НАСТАЈУ ИЗВРШАВАЊЕМ ЗАКОНА       

 

  За спровођење овог закона обезбеђиваће се средства у буџету Републике 

Србије.  

Законом о буџету Републике Србије за 2013. годину („Службени гласник РС”, 

број 114/12), у члану 3. предвиђено је да ће Република Србија одобрити задужење за 

„Програм водоснабдевања и пречишћавања отпадних вода у општинама средње 

величине у Србији  IIIˮ у износу до 46.000.000 евра код Немачке развојне банке KfW, 

Франкфурт на Мајни. 

 

 

V. РАЗЛОЗИ ЗА ДОНОШЕЊЕ ЗАКОНА ПО ХИТНОМ ПОСТУПКУ 

 



 

Разлози за доношење овог закона по хитном поступку, сагласно члану 167. 

Пословника Народне скупштине Републике Србије („Службени гласник РС”, бр. 

52/10 и 13/11), произлазе из чињенице да је повлачење средстава по Уговору о зајму, 

условљено ступањем на снагу закона о потврђивању Уговора о зајму. 

 


