
 

ИЗВЕШТАЈ О ПРИМЉЕНИМ ДОНАЦИЈАМА И ЗАДУЖЕЊУ 
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КАПИТАЛА И ИЗВРШЕНИМ ОТПЛАТАМА 

 ДУГОВА У 2021. ГОДИНИ 

 

 

  

 

Отплата главнице у 2021. години по узетим кредитима износи 52.392.958,62 

динара и камате 2.472.195,77 динара. 

 

 Општина Ћуприја задужена је по следећим кредитима: 

 

1. У 2015. години склопљен је уговор о наменском кредиту бр. 421-1/2015-01 

од 11.08.2015. године са банком Интеза на износ од 400.007,32 EUR-a у динарској 

противредности по средњем курсу Народне банке на дан пуштања кредита у течај а 

највише до износа од 48.060.000,00 динара. Рок отплате кредита је 72 месеца у који 

је урачунат период мировања у трајању од 12 месеци. Кредит се отплаћује 

квартално у 20 рата након истека периода мировања а према плану отплате 

кредита.  Отплата кредита започиње 11.11.2016. године а датум задње рате отплате 

кредита је 11.08.2021. године. 

 

Кредит је наменски и одобрен је за финансирање капиталних пројеката и то: 

 

1. Пројекат изградње саобраћајнице „Индустријска 1“ у индустријској зони 

Минел у Ћуприји и 

2. Пројекат реконструкције улица у градским и сеоским насељима. 

 

По овом уговору о кредиту у 2021. години исплаћена је главница у износу 

од 5.885.293.60 динара и камата у износу од 71.008,91 динара. 

 

2. Са Societe Generale банком склопљен је Уговор о дугорочном кредиту бр. 

ЛТЛ 789118 за финансирање капиталних инвестиција у износу од 47.600.000,00 

динара. Рок враћања кредита је 6 година, у који је урачунат и период мировања 

отплате главнице од једне године. Главница кредита се отплаћује у 20 једнаких 

кварталних ануитета након истека грејс периода према плану отплате. Датум задње 

рате отплате главнице је 15.05.2023. године. 

 

По овом Уговору повучена су средства у износу од 15.774.845,00 динара за 

пројекте Реконструкције улица у градским и сеоским насељима, Реконструкције 

тротоара у градским и сеоским насељима и Изградње саобраћајнице Младост – 

Мип – друга деоница. Остатак средстава по овом кредиту није повучен. 

 

У 2021. години главница за узети кредит код Societe Generale банке плаћена 

је у износу од 3.128.348,94 динара, а камата у износу од 94.674,37 динара. 



 

3. Са Societe Generale банком у 2018. години склопљен је Уговор о дугорочном 

кредиту бр. ЛТЛ 918662 за финансирање капиталних инвестиција у износу од 

107.220.000,00 динара. Рок враћања кредита је 8 година, у који је урачунат и период 

мировања отплате главнице од једне године. Главница кредита се отплаћује у 28 

једнаких кварталних ануитета након истека грејс периода према плану отплате. 

Датум задње рате отплате главнице је 19.03.2026. године. 

 

По овом кредиту у 2018. години повучена су средства у износу од 

19.402.936 динара за Изградњу водоводне и канализационе мреже у улици Станоја 

Главаша и за Реконструкцију тротоара у улици Иво Лоле Рибара. 

  

Анексом уговора од 25.12.2018. године продужен је период расположивости 

кредита до 31.12.2019. године. 

 

У 2019. години повучена су средства у износу од 63.137.618,80 динара за 

Пројекте Реконструкција тротоара у улици Кнеза Милоша и Атлетски центар 

Србије – стадион. Остатак средстава по овом кредиту није повучен. 

 

У 2021. години главница за узети кредит код Societe Generale банке бр. ЛТЛ 

918662  плаћена је у износу од 12.083.762,27 динара, а камата у износу од 

1.031.833,33 динара. 

 

4. Општина Ћуприја је 09.09.2020. године склопила је уговор о наменском 

кредиту бр. 420-40/2020-01 са банком Интеза на износ од 350.000,00 EUR-a у 

динарској противредности по средњем курсу Народне банке на дан пуштања 

кредита у течај а највише до износа од 41.000.000,00 динара. Рок отплате кредита је 

96 месеца у који је урачунат период мировања у трајању од 12 месеци. Кредит се 

отплаћује квартално у 28 рата након истека периода мировања а према плану 

отплате кредита. Отплата кредита започиње 09.12.2021. године а датум задње рате 

отплате кредита је 09.09.2028. године. 

 

Кредит ће се користити за финансирање/суфинансирање капиталних 

пројеката и то: 

 

1. Реконструкција улице Раде Симоновић, 

2. Атлетски центар Србије – стадион, 

3. Реконструкција Домова културе у Влашкој и Супској 

 

У 2021. години општина Ћуприја је извршила повлачење средстава у износу 

од 14.500.000,00 динара (123.325,15 евра). По овом уговору о кредиту укупно је 

повучено 340.109,16 евра. 

 

По овом уговору о кредиту у 2021. години исплаћена је главница у износу 

од 1.295.553,81 динара и камата у износу од 838.612,45 динара. 

 



5. Општина Ћуприја је 01.10.2020. године са UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. 

BEOGRAD склопила Уговор о краткорочном револвинг кредиту у износу од 

30.000.000,00 динара, које је у потпуности исплаћен у 2021. години (главница у 

износу од 30.000.000,00 динара и камата у износу од 436.066,71 динара). 

 

Општина Ћуприја је по основу донација добила средства у 2021. години у 

износу од 1.980.211,52 динара. 

 

Општина Ћуприја је са Канцеларијом Уједињених нација за пројектне 

услуге склопила Уговор о донацији за пружање услуга саветодавне службе за 

грађане у општини Ћуприја у износу од 17.533,99 USD. Средства додељена по овом 

Уговору на располагању су до 31.12.2020. године. Анексом Уговора рок за 

спровођење пројекта продужен је до 30.04.2021. године. 

У 2020. години Општина Ћуприја је добила средства у износу од 

1.098.410,50  динара и утрошена су за реализацију Пројекта Саветодавна служба за 

грађане општине Ћуприја. У 2021. години уплаћено је 334.935,96 динара и завршен 

је рад на пројекту. 

 

Општина Ћуприја је са Канцеларијом Уједињених нација за пројектне 

услуге (УНОПС) склопила Уговор о донацији за Удружене жене Ћуприје у износу 

од 3.742,40 USD. Средства додељена по овом Уговору на располагању су до 

15.08.2021. године. 

У 2021. години Општина Ћуприја је добила средства у износу од 290.803,75   

динара и утрошена су за реализацију Пројекта Економско оснаживање жена у 

руралним срединама. 

 

Општина Ћуприја је са Канцеларијом Уједињених нација за пројектне 

услуге (УНОПС) склопила Уговор о донацији за Клуб за радну терапију особа са 

инвалидитетом у износу од 17.779,95 USD. Средства додељена по овом Уговору на 

располагању су до 28.02.2022. године. 

У 2021. години Општина Ћуприја је добила средства у износу од 692.885,84   

динара и утрошена су за реализацију Пројекта Клуб за радну терапију особа са 

инвалидитетом. 

 

Општина Ћуприја је са Швајцарском агенцијом за развој и сарадњу 

HELVETAS склопила Уговор о донацији за пројекте Директно учешће грађана – 

уређивање јавних површина и Реформа пореза на имовину (добијена су средства у 

укупном износу од 653.521,16 динара.  

У 2021. години Општина Ћуприја је добила средства у износу од 134.400,00   

динара и утрошена су за реализацију Пројекта Економско оснаживање жена у 

руралним срединама и средтсва у износу од 519.121,16 динара за реализацију 

пројекта Реформа пореза на имовину. 

 

      

 


