
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 99. став 
1. тачка 4. Устава Републике Србије, којом је прописано да Народна скупштина 
потврђује међународне уговоре кад је законом предвиђена обавеза њиховог 
потврђивања. 
 
 II. РАЗЛОЗИ ЗА ПОТВРЂИВАЊЕ УГОВОРА 
 
            Разлози за доношење Закона о потврђивању Споразума о зајму (Пројекат 
хитне санације од поплава) између Републике Србије и Међународне банке за 
обнову и развој,  потписаног 9. октобра 2014. године у Вашингтону (у даљем 
тексту: Споразум о зајму), садржани су у чињеници да је Међународна банка за 
обнову и развој ( у даљем тексту: Банка) спремна да одобри зајам у износу од 
227.480.000 евра за спровођење пројекта хитне санације од поплава (у даљем 
тексту: Пројекат). 

На основу Закључка Владе 05 Број: 48-10162/2014 од 8. септембра 2014. 
године, утврђена је Oснова за вођење преговора са представницима Банке у вези са 
одобравањем зајма Републици Србији. Преговори између представника Републике 
Србије и Банке, одржани су у вези са закључивањем споразума о зајму. 

На преговорима је утврђен Нацрт споразума о зајму (Пројекат хитне 
санације од поплава) између Републике Србије и Банке. 

Закључком Владе 05 Број: 48-11316/2014 од 24. септембра 2014. године, 
прихваћен је Извештај са преговора и усвојен Нацрт споразума о зајму (Пројекат 
хитне санације од поплава) између Републике Србије и Банке. 

Након разорних поплава које су задесиле Републику Србију у мају месецу 
2014. године, Влада Републике Србије, у склопу активности за отклањање 
последица поплава, настоји да обезбеди финансијску подршку по најповољнијим 
условима. 

Процену потреба у погледу санације и обнове Влада Републике Србије је 
спровела у сарадњи са Европском комисијом, Уједињеним нацијама и Светском 
банком које су пружиле финансијску и стручну помоћ у процењивању. Извештај о 
процени потреба за опоравак и обнову поплављених подручја сачињен је у периоду 
од 10. јуна до 10. јула 2014. године по званичној методологији за процену потреба 
Европске уније, Уједињених нација и Светске банке.  

На основу Извештаја о процени потреба за опоравак и обнову поплављених 
подручја који је Влада Републике Србије усвојила на седници 15. јула 2014. године 
укупни ефекти ове природне непогоде износе 1,7 милијарди евра, од чега је 885 
милиона евра износ уништених материјалних добара у 24 општине које су највише 
погођене поплавом. 

Процењено је да су поплаве изазвале штету у износу од 2,7% БДП-а и 
губитке у износу од 2% БДП-а. 



 

Последице поплава по привредни раст Републике Србије ће бити смањење 
очекиваног реалног раста БДП-а и улазак Србије у рецесију због негативног 
утицаја поплава доминантно у енергетском сектору и пољопривредној производњи. 

Очекује се да ће последице поплава направити додатни притисак на јавне 
финансије па је тако прогнозирано да ће дефицит бити већи за 1% БДП-а. Иако ће 
доћи до успоравања економске активности и до даљег раста дефицита, доступност 
бесповратних средстава и повољних дугорочних зајмова за реконструкцију би 
могла помоћи убрзању економског опоравка и ублажити негативне ефекте поплава 
на јавне финансије. 

Обилне кише и разарајуће поплаве имале су тешке последице по 
енергетски сектор у Србији. Производња енергије и рударство су значајно 
поремећени; штета нанета Јавном предузећу „Електропривреда Србије” су 
нарочито озбиљне и скупе. Процењује се да штета нанета секторима енергетике и 
рударста износи 488 милона евра. Преко 90% штете је причињено секторима који 
се баве ископавањем угља и производњом струје, иза којих следи сектор који се 
бави снабдевањем електричном енергијом. 

Два угљенокопа у Рударском басену „Колубара” (Велики Црљени и 
Тамнава-Западно поље) који дају око две трећине производње угља у Србијису 
потпуно потопљена, те ће бити потребна њихова санација пре него што се у њима 
обнови производња. Процењује се да ће нарочито компликовано и скупо бити 
исушивање и санација угљенокопа „Тамнава-Западно-поље” где услед обилних 
падавина формирано језеро површине 15 квадратних километара и просечне 
дубине 14 метара. Укупна штета и губици у секторима енергетике и рударства 
доприносе 60% у укупном паду БДП-а у 2014. години.  Утицај поплава на ове 
секторе би могао да се продужи и на 2015. годину у светлу неизвесности у вези са 
временом његовог потпуног опоравка. 

Сектор пољопривреде је, такође, значајно погођен. Процењен је реални пад 
пољопривредне производње од 5,9% у односу на претходну годину. Као последица 
свега пољопривреда учествује 20% у укупном паду БДП-а повезаним са 
последицама поплава. Процењено је да  штета и губици у сектору пољопривреде 
износе 228 милиона евра. Око 80.000 хектара обрадиве површине је поплављено, а 
око 33.000 малих и средњих пољопривредних домаћинстава је погођено поплавама. 
Подршка овом сектору ће бити потребна у наредних три до пет година како би се 
пољопривредна производња вратила на ниво пре поплава. 

 Поплаве су оштетиле велике делове инфраструктуре која служи за заштиту 
од поплава, а читавиделови одбрамбених насипа и бедема су уништени или 
делимично оштећени.Велика брзина полавних таласа и велика количина наноса 
која је са њима стигла изазвала је ерозију речних обала и корита, па је уништила и 
заштиту на обалама река. Трошкови поправке постојеће инфраструктуре за заштиту 
од поплава износи 24 милиона евра. 

Као последица таквог стања, услуге водоснабдевања су у многим местима 
прекинуте, а предузећа из тог сектора имају веће трошкове везане за пречишћавање 
воде за пиће и њеног допремање до потрошача, док истовременоимају смањене 
приходе. 



 

Хитан зајам за опоравак од последица поплава (Emergency Recovery Loan) 
Међународне банке за обнову и развој је одговарајући модел финансијске подршке 
у фази обнове чији је циљ брз опоравак од катастрофе, спречавање даљих претњи и 
зауздавање негативних последица поплава на већ ослабљену економију. 

             Банка одобрава овакав вид кредита у случајевима када је економија 
зајмопримца значајно уздрмана ванредним околностима, какве су између осталих, 
природне катастрофе и користи се за обнову и јачање инфраструктуре како би се у 
будућности избегле сличне ситуације. 

Средства овог зајма ће бити коришћена за финансирање Пројекта хитне 
санације од поплава, којим су обухваћени сектори највише погођени поплавама. 
Пројекат се састоји од четири компоненте које обухватају помоћсектору енергетике 
и рударства, помоћ сектору пољопривреде,  помоћ унапређењу инфраструктуре за 
заштиту од поплаваи резерву за случај нових елементарних непогода. 

Прва компонента Пројекта је помоћ енергетском сектору са 157,1 
милионa евра и обухвата три поткомпоненте:  

- помоћ за увоз електричне енергије од 119,8 милиона евра предвиђена 
је за Јавно предузеће „Електропривреда Србије“ за увоз електричне енергије како 
би се обезбедило адекватно снабдевање које ће задовољити потражњу и спречити 
енергетску кризу током наредне зимске сезоне; 

- хитна обнова дистрибутивне мреже са 14,3 милиона евра којом ће се 
пружити помоћ при набавци опреме за мерење, мобилних подстаница, енергетски 
ефикасних „штедљивих“ сијалица и набавци техничке помоћи и робе потребне за 
активности које се односе на управљање потрошњом струје; 

- испумпавање воде из угљенокопа „Тамнава-Западно поље“ са 23,0 
милиона евра који ће помоћи у реализацији иницијалних корака како би се 
угљенокоп „Тамнава-Западно поље“ вратио у функцију. 

 Друга компонента Пројекта обухвата помоћ постојећем програму Владе 
Републике Србије за расподелу подстицаја у пољопривреди и руралном развоју у 
износу од 53,1 милионa евра како би се заштитила средства за живот 
пољопривредника погођених поплавама и надокнадио њихов губитак прихода. Ова 
компонента предвиђа покривање трошкова Владиног програма подстицаја у 49 
општина највише погођених поплавама за период од 15. маја 2014. године до 31. 
децембра 2015. године.  

              Трећа компонента Пројекта обухвата помоћ за реконструкцију 
приоритетне инфраструктуре за заштиту од поплава и одводњавање, као и јачање  
техничких капацитета државних органа који су надлежни за унапређење системе 
превенције и управљања поплавама у вредности од 16,7 милиона евра. 

Ова компонента Пројекта обухвата две поткомпоненте:  

- улагање у заштиту од поплава у износу од 14,5 милиона евра. Овим 
средствима ће се финансирати обнова и реконструкција приоритетне 
инфраструктуре за заштиту од поплава и контролу одводњавања кроз набавку робе, 
радова и услуга у циљу смањења директног ризика од поплава и 



 

- помоћ за пројектну имплементацију и техничку помоћ за унапређење 
капацитета за заштиту од поплава у износу од 2,2 милиона евра која ће бити 
коришћена за покривање трошкова управљања пројектном имплементацијом, 
укључујући оперативне трошкове. Такође, финансираће се и јачање техничких 
капацитета потребних за унапређење превенције и управљање поплавама. 
                 Четврта компонента Пројекта за хитну санацију од поплава 
подразумева резерву за случај нових елементарних непогода на којој тренутно нема 
алоцираних средстава. У случају тешких елементарних непогода и катастрофа 
изазваних активностима људи, Влада Републике Србије може од Међународне 
банке за обнову и развој затражити реалокацију средстава на ову компоненету. Ова 
компонента ће омогућити Влади Републике Србије да реалоцира средства зајма и 
намени их за хитну реакцију у случају непогода како би се делимично покрили 
трошкови реаговања у кризним ситуацијама као и трошкови опоравка од непогода.  
        Уговором о зајму предвиђено је да Банка одобрава кредит Зајмопримцу  под 
следећим условима: 
 
         - период трајања зајма - 30 година; 

- грејс период - 9 година; 

- каматна стопа је шестомесечни ЕURIBOR плус варијабилна маржа која 
тренутно износи 0,80%; 

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

-      накнада на неповучена средства зајма 0,25% годишње; 

- Република Србија ће вратити кредит у 42 узастопне полугодишње рате, 
сваког 1. маја и 1. новембра, почевши од 1. новембра 2023. године. 

   
Законом о буџету Републике Србије за 2014. годину („Службени гласник РС”, 

бр. 110/13) у члану 34. предвиђено је да изузетно од члана 3. Закона о буџету, 
Влада може да одлучи о покретању поступка за задуживање и давање гаранција 
Републике Србије ради обезбеђивања финансијске стабилности, спречавања 
наступања или отклањања последица ванредних околности које могу да угрозе 
живот и здравље људи или да проузрокују штету већих размера и одрживости дуга, 
у износу од 300.000.000 евра, а на предлог министарства надлежног за послове 
финансија. Задуживање и давање гаранција из става 1. Овог члана врши се у складу 
са поступком који је уређен Законом о јавном дугу („Службени гласник РС”, бр. 
31/05, 107/09 и 78/11). 

 III. ОБЈАШЊЕЊЕ ОСНОВНИХ ПРАВНИХ ИНСТИТУТА И 
ПОЈЕДИНАЧНИХ РЕШЕЊА 
 

Одредбом члана 1.  Предлога закона предвиђа се потврђивање Споразума о 
зајму (Пројекат хитне санације од поплава) између Републике Србије и 
Међународне банке за о бно ву и р азво ј,   потписаног 9. октоббра 2014. године у 
Вашингтону. 



 

Одредба члана 2. Предлога закона садржи текст Споразума о зајму (Пројекат 
хитне санације од поплава) између Републике Србије и Међународне банке за 
обнову и развој, у оригиналу на енглеском и преводу на српски језик. 

У одредби 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 2014. годину („Службени гласник 
РС”, бр. 110/13) у члану 34. предвиђено је да изузетно од члана 3. Закона о буџету, 
Влада може да одлучи о покретању поступка за задуживање и давање гаранција 
Републике Србије ради обезбеђивања финансијске стабилности, спречавања 
наступања или отклањања последица ванредних околности које могу да угрозе 
живот и здравље људи или да проузрокују штету већих размера и одрживости дуга, 
у износу од 300.000.000 евра, а на предлог министарства надлежног за послове 
финансија. Задуживање и давање гаранција из става 1. овог члана врши се у складу 
са поступком који је уређен Законом о јавном дугу („Службени гласник РС”, бр. 
31/05, 107/09 и 78/11). 

 
V. РАЗЛОЗИ ЗА ДОНОШЕЊЕ ЗАКОНА ПО ХИТНОМ ПОСТУПКУ 
 

Разлози за доношење овог закона по хитном поступку, сагласно члану 167. 
Пословника Народне скупштине Републике Србије, произлазе из чињенице да је 
услов за повлачење средстава зајма, његово потврђивање од стране Народне 
скупштине Републике Србије, као и да би недоношење закона по хитном поступку 
могло да проузрокује штетне последице по живот и здравље људи,  као  и да би 
зајмопримац што пре почео да користи средства по овом зајму у циљу реализације 
Пројекта, као и ради испуњења међународних обавеза Републике Србије. 

 


