
На  основу  члана  32. тачка  15. Закона  о  локалној  самоуправи  ( Службени  гласник  
Републике  Србије . бр. 129/07, 83/14 - др . закон, 101/16 - др. закон  и  47/18), члана  33. став  
1. Закона  о  јавном  дугу  (,,Службени  гласник  Републике  Србије , бр . 61/05, 107/09. 78/11, 
68/15, 95/1 8, 91/19 и  149/20), члана  39. тачка  4. Статута  Града  Новог  Сада  (,,Слу?кбени  лист  
Града  Новог  Сада . број  11/19) и  претходно  прибавлене  сагласности  о  задуживању  од  
Министарства  финансија  Републике  Србије, број : 401-00-02579/2021-03 од  13. маја  2021. 
године , Скупштина  Града  Новог  Сада  на  XV седници  од  26. маја  202 1. године, доноси  

одлуку  
О  ЗАДУЖИВАЊУ  ГРАДА  НОВОГ  САДА  

код  ЕВРОПСКЕ  БАНКЕ  ЗА  ОБНОВУ  И  РАЗВОЈ  

Члан  1. 

Овом  одлуком  одобрава  се  задуживање  Града  Новог  Сада  код  Европске  банке  за  
обнову  и  развој  (у  далем  тексту : ЕЕРД), узимањем  кредита  у  износу  од  8.000.000 евра  
(словима : осаммилионаевра ) за  набавку  електричних  аутобуса  и  пратеће  инфраструктуре  
за  пуњење  аутобуса, у  складу  са  Понудом  ЕБРд. 

Чдан  2. 

Задуживање  из  члана  1. обавиће  се  под  следећим  условима: 

каматна  стопа  1,1% + 6 месечни  ЕURЈВОR (уколико  је  6 месечни  EURJBOR, 
ј-іегативан  примењиваће  се  каматна  стопа  од  1,1%), 
накнада  1% од  вредности  кредита , односно  80.000 еура, 
накнада  за  неповучена  средства  0,5%, 
рок  отплате  кредита  8 година  и  грејс  период  од  две  године , 
отплата: полугодишње  рате  и  
тројпкови  за  споњног  саветника  за  правне  послове  25.000 евра. 

Члан  3. 

Средства  за  обавезе  по  основу  кредита  из  чл. 1. и  2. ове  одлуке  планираће  се  
одлукама  о  буџету  Града  Новог  Сада, у  складу  са  законом . 

У  буџету  Града  Новог  Сада  за  2021. годину  планираће  се  средства  у  динарској  
противвредности  за  следеће  обавезе : 

1. из  општих  прихода  и  примања  буџета  Града  Новог  Сада  за: 
отплату  камата  у  износу  од  4.400 евра, 

- трошкове  накнаде  за  неповучена  средства  у  износу  од  18.000 евра  и  
- трошкове  за  сполног  саветника  за  правне  послове  у  износу  од  25.000 евра, 

као  и  
2. из  средства  одобреног  кредита , за  накнаду  1% вредности  кредита  у  износу  од  

80.000 евра . 



Члан  4. 

У  цињу  подршке  ефикасној  припреми  и  спровођењу  набавке. у  периоду  до  испоруке  
електричних  аутобуса  и  пратеће  инораструктуре  за  пуњење  аутобуса, ЕБРД  ће  обезбедити  
бесповратна  срсдства  за  техничку  помоћ  у  износу  од  75.000 евра. 

Члан  5. 

Средстава  из  члана  1. овс  одлуке  у  износу  од  7.920.000 евра, у  динарској  
противвредности , распоредиће  се  одлукама  о  буџету  Града  Новог  Сада  за  капиталне  
субвенције  Јавном  градском  саобраћајном  предузећу  ,,Нови  Сад  у  Разделу  надлежне  
Градске  управе  за  саобраћај  и  путеве , а  према  захтевима  ове  управе. 

Члан  б. 

Ова  одлука  ступа  на  снагу  даном  доношења  а  објавиће  се  у  ,,Службеном  листу  
Града  Новог  
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