
На основу члана  43. став 3. Закона о Влади ( „Службени гласник РС”, бр. 
55/05 , 71/05- исправка и 101/07), 

Влада доноси

                                        З А К Љ У Ч А К

1. Прихвата се Информација о потреби закључивања уговора о продаји и 
куповини акција „Нафтне индустрије Србије” а.д. Нови Сад, која је саставни део 
овог закључка.

2. Усваја се текст Уговора о продаји и куповини акција „Нафтне индустрије 
Србије” а.д. Нови Сад , који је саставни део овог закључка. 

3. Овлашћује се др Петар Шкундрић, министар рударства и енергетике да у 
име Владе  потпише уговор из тачке 2. овог закључка.

4.  Овај  закључак,  ради реализације,  доставити Министарству рударства  и 
енергетике које ће један примерак овог закључка доставити „НИС” а.д. Нови Сад.

05 Број
У Београду, 

                                                            В Л А Д А 

                               
                                                                                                   ПОТПРЕДСЕДНИК

Информација



о потреби закључивања уговора о продаји и куповини акција „Нафтне индустрије 
Србије” а.д. Нови Сад

 Законом о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе 
Руске  Федерације  о  сарадњи  у  области  нафтне  и  гасне  привреде  („Службени 
гласник РС-Међународни уговори” бр.83/08) прописано је да ће Влада Републике 
Србије и Влада Руске Федерације (у даљем тексту:  Стране)  пружити помоћ око 
пројектовања,  изградње  и  коришћења  објеката  у  оквиру  реализације  следећих 
пројеката:

у оквиру магистралног гасоводног система у изградњи из Руске Федерације 
кроз  Црно  море  и  територију  трећих  земаља  и  Републике  Србије  за  транзит  и 
испоруке природног гаса у друге земље Европе (у даљем тексту: гасоводни систем) 
изградња на територији Републике Србије деонице гасоводног система (у даљем 
тексту: гасовод);

изградња  подземног  складишта  гаса  на  месту  исцрпљеног  гасног  поља 
„Банатски двор”,  које  се налази 60 километара  северно-источно  од Новог Сада, 
Република Србија;

реконструкција  и  модернизација  технолошког  комплекса  који  припада 
Акционарском друштву „Нафтна индустрија Србије”, Република Србија.

У циљу реализације пројекта реконструкције и модернизације технолошког 
комплекса  Акционарског  друштва  „Нафтна  индустрија  Србије”  српска  Страна 
продаје  Отвореном  акционарском  друштву  „Газпроме”,  или  афилираном  лицу 
(компанији-кћерки) коју оно одреди, 51-процентни удео учешћа у Акционарском 
друштву „Нафтна индустрија Србије”, Република Србија, под условима које они 
договоре,  полазећи  од  тога  да  се  Акционарско  друштво  „Нафтна  индустрија 
Србије” састоји од целокупне имовине која се налази у његовом власништву на дан 
31. децембар 2007. године, укључујући (али не ограничавајући се тиме) објекте за 
добијање, производњу, прераду, транспорт и пласман нафте и нафтних деривата.

Влада Републике Србије, на седници од 6. новембра 2008. године донела је 
Закључак  05  број:02-4781/2008  којим  се  прихвата  Информација  о  потреби 
образовања  Преговарачког  тима  за  вођење  преговора  о  реализацији  Споразума 
између Владе  Републике  Србије  и Владе Руске  Федерације  у области  нафтне  и 
гасне  привреде.  Наведеним закључком  овлашћен  је  преговарачки  тим  да  у  име 
Владе  Републике  Србије  води  преговоре  о  Уговору  о  реализацији  пројеката 
предвиђених  споразумом  између  Владе  Републике  Србије  и  Владе  Руске 
Федерације  у  области  нафтне  и  гасне  привреде  и  појединачним  уговорима  о 
реализацији пројеката продаје акција „Нафтне индустрија Србије” а.д. Нови Сад и 
изградње гасовода и изградње подземног складишта гаса Банатски Двор.

У претходном периоду вођени су интензивни преговори са руском страном 
ради  дефинисања  основних  елемената  уговора  о  продаји  и  куповини  акција 
„Нафтне индустрије Србије” а.д. Нови Сад.



Дана 22. децембра 2008. године, између српске и руске стране усаглашени 
су сви елементи уговора о  потреби  закључивања уговора о продаји и куповини 
акција  „Нафтне индустрије Србије” а.д. Нови Сад.

На  основу  напред  изнетог, доставља  се  Информација  о  потреби 
закључивања уговора о продаји и куповини акција „Нафтне индустрије Србије” а.д. 
Нови Сад, с предлогом закључка, ради разматрања, прхватања, односно усвајања 
на првој наредној седници Владе. 


