
На основу члана З1 . став 1. алинеја 2. и 7. Статута Аутономне покрајине Војводине ("Службени лист 
АПВ", број: 20/2014), а у вези са чланом Зб . став б . и чланом З7. став 2. Закона о јавном дугу ("Сл. гласник 
РС", бр . 61/2005, 107/2009, 78/2011), 

је 

Скупштина Аутономне покрајине Војводине, на седници одржаној дана 28. априла 2015. године донела 

ПОКРАЈИНСКУ СКУПШТИНСКУ ОДЛУКУ 

О ПОКРЕТАЊУ И НАЧИНУ СПРОВОЂЕЊА ПОСТУПКА ЗАДУЖИВАЊА ЕМИТОВАЊЕМ ДУГОРОЧНИХ 

ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ ЗА ПОТРЕБЕ ФИНАНСИРАЊА НАБАВКЕ ОПРЕМЕ ЗА ОПРЕМАЊЕ ОБЈЕКТА 

"КАМЕНИЦА 2" 

Члан 1. 

Овом покрајинском скупштинском одлуком (у даљем тексту: Одлука) уређују се покретање и начин 

спровођења поступка задуживања емитовањем дугорочних хартија од вредности Аутономне покрајине 

Војводине (у даљем тексту : АП Војводина). 

Емитовање дугорочних хартија од вредности врши се ради прибављања средстава за финансирање 

набавке опреме с циљем побољшавања квалитета здравствених услуга које се пружају у здравственим 

установама чији је оснивач Аутономна покрајина Војводина . 

Члан 2. 

Дугорочне хартије од вредности из члана 1. ове одлуке јесу дугорочне обвезнице (у даљем тексту : 

обвезнице). 

Обвезнице из става 1. овог члана, у име АП Војводине, емитоваће Покрајинска влада. 

Члан З. 

Средствима прибављеним задуживањем - емитовањем обвезница у складу са овом одлуком, 

финансираће се превасходно набавка опреме за опремање Института за онкологију Војводине, Института 

за кардиоваскуларне болести Војводине и Института за плућне болести Војводине (објекат "КАМЕНИЦА 

2"). 

Члан 4. 

Задуживање по основу ове одлуке (за главницу дуга) износиће највише до 2.080.000.000,00 (словима : 

две милијарде осамдесет милиона) динара. 

Члан 5. 

Обвезнице ће се емитовати у нематеријализованом облику и регистровати код Централног регистра , 

депоа и клиринга хартија од вредности. 

Обвезнице ће се емитовати у домаћој валути динар (RSD), индексиране у страној валути евро (EUR), са 
фиксном каматном стопом највише до 6%, с полугодишњом исплатом каматног купона. 

Рок дос~ећа обвезнице биће до 15 година. 

Обвезницама ће се моћи трговати на секундарном тржишту. 
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Члан б. 

Задуживање емитовањем обвезница извршиће се кроз једну или више појединачних емисија. 

Критеријуми за задуживање издавањем обвезница дефинисаће се у границама утврђеним овом 

одлуком. 

Члан 7. 

Овлашћује се Покрајинска влада да донесе једну или више одлука о емисији обвезница, укупне 

номиналне вредности највише до износа из члана 4. ове одлуке . 

Овлашћује се Покрајинска влада да, процењујући јавни интерес АП Војводине, а у складу с ликвидним 

могућностима буџета и тржишним условима, утврди услове под којима ће се обвезнице емитовати, датум 

емисије, номиналну вредност обвезница, датум доспећа, купон и друге елементе неопходне за 

реализацију емисије у складу са законом и другим актима који регулишу тржиште капитала. 

Уколико буде доносила више појединачних одлука о емисији обвезница, Покрајинска влада ће сваку 

појединачну емисију, у смислу услова под којима ће обвезнице емитовати и осталих елемената обвезница 

наведених у претходном ставу овог члана, прилагођавати тржишним могућностима и динамици потреба 

за плаћањем опреме из члана З. ове одлуке . 

Члан 8. 

Овлашћује се Покрајинска влада да предузме све активности и донесе акта, у складу са овом одлуком, 

законом и другим прописима, потребна за спровођење ове одлуке, све до њене коначне реализације. 

Члан 9. 

Задуживање из ове одлуке спровешће се у складу са законом којим се уређује издавање хартија од 

вредности и законом којим се уређује јавни дуг. 

Члан 10. 

Ступањем на снагу ове одлуке престаје да важи Покрајинска скупштинска одлука о покретању и начину 

спровођења поступка задуживања емитовањем дугорочних хартија од вредности ("Службени лист АП 

Војводине", број 26/2013). 

Члан 11. 

Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у "Службеном листу Аутономне 

покрајине Војводине" . 

СКУПШТИНА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ 

01 Број: 40-52/2015 
Нови Сад, 28. април 2015. година 
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