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Меморандум о разумевању 

Меморандум о разумевању (у даљем тексту „Меморандум“) између:

1. ООО «Газпром  експорт»,  компаније,  регистроване у складу са  законодавством 
Руске  Федерације,  са  седиштем  на  адреси:  Руска  Федерација,  Москва,  127006, 
Страсној буљвар д. 9, 

коју у овом документу представља г. _____________, _________________________, 
који дејствује на основу Статута;

у даљем тексту «Газпром експорт» са једне стране; и

2. «Србијагас», компаније основане у складу са законодавством Републике Србије, са 
седиштем на адреси: 21000 Нови Сад, ул. Народног фронта 12,

коју  у  овом  документу  представља ___________,  ____________________,  који 
дејствује на основу Статута и на основу Одлуке Управног одбора ЈП „Србијагас“ од 
___________________;

у даљем тексту «Србијагас», са друге стране;

Газпром експорт и Србијагас у даљем тексту се појединачно помињу као «Страна» и 
заједно као «Стране»

Имајући у виду следеће: 

 Да  је  између  Владе  Руске  Федерације  и  Владе  Републике  Србије  закључен 
Споразум о сарадњи у нафтногасној области од 25. јануара 2008. године (у даљем 
тексту «Међудржавни споразум»).

 Да је компанија Србијагас носилац лиценци за енергетску делатност складиштења 
природног  гаса  и  оператера  складишта  (у  даљем тексту  «Лиценце»)  и  има сва 
неопходна правна овлашћења за опремање исцрпљеног лежишта Банатски Двор у 
подземно складиште гаса (у даљем тексту «ПСГ»)

 Да  су  Газпром  експорт  и  ЈП  „Србијагас“  заинтересовани  за  обезбеђивање 
сигурности  испорука  природног  гаса  и  транспорта  природног  гаса  путем 
поседовања капацитета у подземним складиштима гаса на територији Републике 
Србије.

Стране су се договориле о доле наведеном:

1. Стране су заинтересоване за заједничку реализацију пројекта изградње ПСГ и његово 
довођење до пројектних  капацитета,  а  такође  и  даљу експлоатацију ПСГ (у даљем 
тексту  «Пројекат»).  Пројекат  ће  бити  реализован  у  складу  са  Међудржавним 
споразумом.

2. ПСГ ће технички бити повезано доводним гасоводом са гасоводном мрежом компаније 
Србијагас.
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3. Србијагас се слаже да Газпром експорту стави на располагање све постојеће податке о 
Пројекту после потписивања овог Меморандума и споразума о поверљивости.

4. На  основу  добијених  података  у  складу  са  Тачком  3  овог  Меморандума,  Газпром 
експорт  ће  извршити  додатну  унутрашњу  техничко-економску  анализу  Пројекта 
неопходну за доношење одлуке везано за могућност учествовања у Пројекту.

5. Стране су сагласне да ће за реализацију Пројекта бити неопходно да свака од Страна 
донесе коначну инвестициону одлуку везано за учествовање у Пројекту у складу са 
унутрашњим  нормама  и  правилима  Страна,  а  такође  у  складу  са  постојећим 
законодавством (у даљем тексту  "КИО").  Стране су сагласне да је КИО неопходно 
донети у року до 1. јула 2009. године. Стране ће једна другу писмено обавестити о 
КИО (позитивној или негативној) која се односи на Пројекат. Стране потврђују да овај 
Меморандум има индикативни карактер, који није обавезујући за било коју од Страна 
у реализацији Пројекта по условима овог Меморандума до момента када обе Стране 
донесу КИО и до момента потписивања одговарајућих обавезујућих докумената.

6. У случају да обе Стране донесу КИО, даља сарадња Страна ће се вршити полазећи од 
следећих принципа:

а.  Стране  намеравају  да  оснују  заједничко  предузеће  за  изградњу  и  експлоатацију 
Пројекта у  складу  са  важећим  законодавством  Републике  Србије  (у  даљем  тексту 
«ЗП»), при чему ће удео учешћа у ЗП сваке од Страна бити одређен на следећи начин: 
51%  -  удео  учешћа  Газпром  експорта  или  његових  компанија  ћерки;  49%  -  удео 
учешћа Србијагаса.
б.  Све  инвестиције  у  Пројекат  и  пратеће  трошкове  ће  реализовати  Стране 
пропорционално њиховим уделима учешћа у ЗП. Србијагас планира да преда Активу у 
ЗП у својству свог улога у оснивачки капитал ЗП.
в.  Радни капацитети Пројекта ће бити распоређени између Страна пропорционално 
њиховим уделима учећша у ЗП. При томе ће се у првим годинама експлоатације ови 
капацитети превасходно користити за српско тржиште.
г. Газпром експорт ће имати право да врши пренос права и обавеза у инвестиционом 
делу који чини учешће у ЗП на своје компаније ћерке.
д. Стране су сагласне да ће ЗП дејствовати као једини оператер Пројекта у складу са 
правилима делатности разумног и обазривог оператера.

7. Стране  потврђују,  да  постоји  неопходност  вршења  процене  вредности  надземне  и 
подземне опреме, а такође трошкова везаних за припрему студије ТЕО Пројекта, коју 
спроводи  компанија  Србијагас,  а  које  се  односе  на  Пројекат  (у  даљем  тексту 
«Актива»).  Стране  ће  заједнички  одредити  компанију,  која  ће  спровести  процену 
Активе.  Стране су сагласне да ће резултати ове процене бити обавезујући за Стране. 
Вредност процене Активе ће бити подељена између Страна пропорционално њиховим 
уделима у ЗП, како је наведено у Тачки 6a овог Меморандума.

8. Сви трошкови везани за вршење прелиминарних анализа у оквиру овог Меморандума, 
Стране  ће  сносити  одвојено.  Обим  и  намену  прелиминарних  анализа  Стране  ће 
самостално одредити у зависности од потреба Страна.

9. Стране су сагласне да уложе максималне напоре за добијање изузетка из правила о 
100% регулисаном приступу трећих страна капацитетима Пројекта, у случају ако такво 
правило  буде  донето  на  територији  Републике  Србије,  а  такође  било  које  друге 
неопходне дозволе, како би обезбедило Газпром експорту несметано право коришћења 
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свих капацитета Пројекта у складу са  Тачком 6в овог Меморандума (у даљем тексту 
„Дозвола“). Стране  су  сагласне  да  добијање  Дозволе  представља  обавезни  услов 
учествовања Газпром експорта у Пројекту.

10. Србијагас потврђује да поседује потпуну власт, пуномоћ и законско право да реализује 
Пројекат.  Србијагас  потврђује  да  Пројекат  није  под  јемством,  није  оптерећен 
дуговима,  да  на  њега  не  претендују  треће  стране,  и  да  нема ничега  што би могло 
засметати, отежати или закомпликовати могућност реализације Пројекта за Стране.

11. Ексклузивност  преговора.  Од  тренутка  потписивања  овог  Меморандума  компанија 
Србијагас  доставља  Газпром  експорту  ексклузивно  право  у  области  разматрања 
могућег учествовања у Пројекту и неће водити преговоре о учествовању у Пројекту са 
другим компанијама. Ово ексклузивно право дејствује током читавог рока важења овог 
Меморандума.

12. Стране су сагласне да уложе максималне напоре како би се сачувао договор, утврђен у 
Међудржавном Споразуму.

13. Стране ће предузети све неопходне напоре да добију потребне дозволе и лиценце за 
реализацију Пројекта.

14. Свака Страна ће поштовати поверљивост у погледу информација садржаних у овом 
Меморандуму или добијених у вези са његовим извршењем (и обезбеђује поштовање 
поверљивости од стране својих службених лица, сарадника, представника, стручних и 
других консултаната).

15. Стране  се  обавезују  да  ће  координирати  било  коју  сарадњу  са  средствима  јавног 
информисања (СЈИ) у погледу сарадње у оквирима овог Меморандума.

16. Језик овог Меморандума ће бити руски језик.

17. Сва обавештења,  упити  или било која  друга  предаја  информација  у оквирима овог 
Меморандума се мора вршити у писменој форми и предавати лично куриром, поштом 
или факсом (уз потврду о пријему и уз слање копије електронском поштом) на адресе 
и бројеве факсова наведене у овом Меморандуму.

Стране  су  одредиле  следеће  представнике  за  комуникацију  у  оквирима  овог 
Меморандума:

Газпром экспорт: 

В.А. Хандохин – Руководилац Сектора логистике и куповине гаса 
Телефон +7 499 503 6247, Факс: +7 499 503 6331
E-mail: v.khandokhin@gazpromexport.com

Србијагас:

Душан Бајатовић – Генерални директор ЈП Србијагас
Телефон +381 21 481-2703, Факс: +381 21 481-4305
E-mail: dusan.bajatovic@srbijagas.com
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18. Овај Меморандум ће се регулисати и тумачити у складу са законима Швајцарске, и сви 
спорови ће се решавати искључиво према правилима арбитраже UNCITRAL, од стране 
једног  арбитра.  Арбитра  именује  арбитражна  комисија  Међународне  трговинске 
коморе (ICC, Париз). Арбитражни поступак ће се вршити на енглеском језику.

19. Било  које  измене  и  допуне  овог  Меморандума  морају  бити  закључене  у  писменој 
форми и Стране их морају потписати.

20. Стране потврђују да имају законско и административно право да закључе одговарајући 
Меморандум. Стране се обавезују да ће се придржавати свих неопходних унутрашњих 
процедура  и  добити  све  неопходна  унутрашња  одобрења  за  потписивање  овог 
Меморандума.  Овај  Меморандум  ступа  на  снагу  од  момента  када  га  обе  Стране 
потпишу.

21. Важност овог Меморандума ће бити прекинута:  било по истеку 1 (једне) године од 
момента  потписивања  овог  Меморандума,  било  на  дан  потписивања  обавезујућег 
документа  између Страна  у  складу са  принципима  и  условима,  изложеним  у  овом 
Меморандуму, у зависности од тога који од два датума пре наступи.

Овај  меморандум  је  потписан  у  Москви «__»  ______________  200_ године  у  два 
оригинална примерка на руском језику.

У име Страна:

Газпром експорт Србијагас

 


