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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 Споразума о зајму за Пројекат 

рехабилитације путева и унапређења безбедности саобраћаја, између Републике 

Србије и Међународне банке за обнову и развој, 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”, 

бр. 114/12 и 59/13), у члану 3. предвиђено је да ће Република Србија одобрити 

задужење за „Пројекат рехабилитације путева и унапређења безбедности саобраћајаˮ 

(у даљем тексту: „Пројекатˮ) у износу до 100.000.000 америчких долара (словима: 

стотину милиона америчких долара) код Међународне банке за обнову и развој. Исто 

је предвиђено и Законом о буџету Републике Србије за 2014. годину („Службени 

гласник РС”, број 110/13). 

     Закључком Владе 05 Број: 48-1152/2013 од 12. фебруара 2013. године, 

утврђена је Основа за вођење преговора са Међународном банком за обнову и развој 

у вези са одобравањем зајма Републици Србији за Пројекат рехабилитације путева и 

унапређења безбедности саобраћаја. 

Преговори о предложеном зајму у износу до 73.800.000 евра за Пројекат 

рехабилитације путева и унапређења безбедности саобраћаја одржани су између 

представника Републике Србије и Међународне банке за обнову и развој у 

просторијама представништва Светске банке у Београду, Република Србија, и путем 

аудио и видео комуникације с Дирекцијом Банке у Вашингтону (Washington, D. C.) 

дана 13., 14. и 27. фебруара 2013. године.  

На преговорима са Међународном банком за обнову и развој утврђени су 

текстови нацрта Споразума о зајму, Уговора о Пројекту, и пратећих докумената, са 

финансирањем које се састоји од: 

Задужења у износу до 73.800.000 евра (словима: седамдесеттри милиона 

осамстотина хиљада евра) (износ од 100.000.000 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. јануара 2013. године, 

последњи дан месеца који претходи месецу у коме се одржавају преговори. 



 

Износ зајма је дефинисан у износу од седамдесеттри милиона осамстотина 

хиљада евра (ЕУР 73,800,000). 

 

Услови зајма: 

 - Република Србија узима зајам под условима Међународне банке за обнову и 

развој (у даљем тексту: „IBRDˮ) . 

            Предложени услови зајма су: 

- период трајања зајма – 15 година; 

- грејс период – 5 година; 

- каматна стопа је шестомесечни ЕURIBOR плус 0,45% 

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

- Република Србија ће вратити кредит у 20 узастопних полугодишњих 

рата, сваког 15. јуна и 15. децембра, почевши од 15. јуна 2018. године; 

 

Споразум о зајму за Пројекат рехабилитације путева и унапређења 

безбедности саобраћаја у износу до 73.800.000 евра, између Републике Србије и 

Међународне банке за обнову и развој, потписан је 27. новембра 2013. године, у 

Београду.   

Пројекат рехабилитације путева и унапређења безбедности саобраћаја треба 

да доприносе повећању безбедности на путевима у Републици Србији.  

Наиме, путна мрежа, има изузетан значај за економски развитак Републике Србије. 

Друмски превоз представља доминантан вид транспорта у Републици Србији, са 

учешћем од 80% од укупног превоза робе и око 74% укупног превоза путника. И 

поред значаја друмске мреже, квалитет путне инфраструктуре је у претходним 

годинама опао. Иако истраживање из 2010. године, у вези државних путева, указује 

да је 48% путне мреже било у добром стању, Global Competitiveness Report (у даљем 

тексту: GCR), за 2012-2013 годину, рангирао је Србију на 122. место, од 144 земље, 

по питању квалитета путева. И поред тога што овај податак представља скок са 131. 

места, од 142 земље по GCR за 2011-2012, то је ипак значајан пад ако се узме у обзир 

да је по GCR за 2008-2009, Србија била на 83. месту од 134 земље. Лоше стање 

путева, директно утиче и на смањење целокупне привредне конкурентности 

Републике Србије. 

Министарство саобраћаја је покренуло иницијативу ради побољшања 

квалитета и безбедности на приоритетним државним путевима, чиме би се 

побољшала и повезаност читаве путне мреже. Уз подршку EУ, Министарство 

саобраћаја је развило Генерални мастер план транспота у Србији, по коме је 

предвиђено да ће се у одржавање и рехабилитацију путева у периоду од 2009-2027 

године, уложити између 4,6 и 5 милијарди евра. Око 5.000 километара државних 

путева, је идентификовано као високо приоритетно (што чини нешто више од 50% 

мреже државних путева).   

Годишњи трошкови одржавања су износили, у просеку, у периоду 2005-2011 

године, 290 милиона евра. Међутим, присутан је тренд опадања трошкова 

одржавања, са отприлике 360 милиона евра у 2006. години, до 194 милиона евра у 

2010. години, и 168 милиона евра у 2011. години. Смањење трошкова је резултат 

финансијске кризе, као и улагања у друге инфраструктурне пројекте. С обзиром на 

тренутно стање привреде у Србији, даље смањење трошкова везаних за одржавање 



 

путева се чини вероватним. Тренутни ниво финансирања је недовољан да задовољи 

годишње финансијске потребе неопходне за одржавање путева.  

Број саобраћајних незгода, као и смртних случајева насталих као последица 

саобраћајних незгода, представља проблем како на економском тако и на 

друштвеном плану. Наиме, у периоду између 2001-2010. године, било је око 9000 

смртних случајева и 190.000 повређених особа, као последица саобраћајних незгода 

у Србији. Иако је број смртних случајева насталих као последица саобраћајних 

незгода опао значајно, са 1275 у 2001. години на 656 у 2010. години, број повређених 

је незнатно смањен у наведеном периоду, са 20000 на 19300. Према последњим 

подацима Светске здравствене организације (из 2009. године), број смртних 

случајева насталих као последица саобраћајних незгода на 100.000 становника, у 

Србији је 9. Што представља високу вредност ако се пореди са земљама EУ као што 

су Холандија, Немачка и Француска где је тај број у распону између 3 и 6.  

Пројекат је део великог напора међународних финансијских институција да се 

рехабилитују државни путеви у Републици Србији. EBRD и EIB, такође подржавају 

развој транспортног сектора и мрежу државних путева у Републици Србији.  

Значај улагања у постојећу путну инфраструктуру, односно у њено 

одржавање, као и побољшање безбедности на истој, је огроман. Тиме се доприноси 

квалитету путне мреже и њеној сигурности, што је од огромне важности, како за 

економски развој земље, тако и за кориснике постојеће путне мреже.  

 

III. ОБЈАШЊЕЊЕ ОСНОВНИХ ПРАВНИХ ИНСТИТУТА И ПОЈЕДИНАЧНИХ 

РЕШЕЊА 

 

Одредбом члана 1. Предлога закона предвиђа се потврђивање Споразума о 

зајму за Пројекат рехабилитације путева и унапређења безбедности саобраћаја у 

износу до 73.800.000 евра, између Републике Србије и Међународне банке за обнову 

и развој, који је закључен 27. новембра 2013. године, у Београду, Република Србија. 

Одредба члана 2. Предлога закона садржи текст Споразума о зајму за 

Пројекат рехабилитације путева и унапређења безбедности саобраћаја, између 

Републике Србије и Међународне банке за обнову и развој, 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”, 

бр. 114/12 и 59/13), у члану 3. предвиђено је да ће Република Србија одобрити 

задужење за „Пројекат рехабилитације путева и унапређења безбедности саобраћајаˮ 

у износу до 100.000.000 америчких долара (словима: стотину милиона америчких 

долара) код Међународне банке за обнову и развој. Исто је предвиђено и Законом о 

буџету Републике Србије за 2014. годину („Службени гласник РС”, број 110/13). 



 

 

 

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 Споразуму о 

зајму, условљено ступањем на снагу закона о потврђивању Споразума о зајму. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 


