На основу чл. 32, став 1, тачка 15. Закона о
локалној самоуправи („Службени гласник Републике
Србије“ бр. 129/2007 и 83/2014-др.закон), члана 33. став 1. и
члана 35. став 1. Закона о јавном дугу („Службени гласник
Републике Србије“ бр. 61/2005, 107/2009,78/2011 и 68/2015),
члана 38., став 1., тачка 16. Статута општине Ћуприја
(„Службени гласник општине Ћуприја“ бр. 14/2008,22/2008,
13/2011 и 23/2013) и члана 28. Одлуке о буџету општине
Ћуприја за 2017.године („Службени гласник општине
Ћуприја“ бр. 35/2016), Скупштина општине Ћуприја дана
01.03.2017. године донела је
ОДЛУКУ
о задуживању општине Ћуприја за финансирање
дефицита текуће ликвидности
Члан 1.
Општина Ћуприја задужиће се краткорочно, ради
финансирања дефицита текуће ликвидности, у износу
30,000.000,00 динара (словима: тридесетмилионадинара).
Члан 2.
Председник општине у име и за рачун општине
потписаће Уговор са изабраном пословном банком.
Члан 3.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у Службеном гласнику општине Ћуприја.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА
Број: 06-33-2/2017-02 од 01.03.2017. године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Бранимир Тазић, дипл. инж. знр., с.р.
На основу члана 27. став 10. Закона о јавној својини
(„Службени гласник РС“, бр. 72/11 88/2013, 105/2014,
104/2016 др. закон и 108/2016), члана 3. став 4. Уредбе о
условима
прибављања
и
отуђења
непокретности
непосредном погодбом, давањем у закуп ствари у јавној
својини и поступцима јавног надметања и прикупљања
писмених понуда („Сл. гласник РС“, бр. 24/2012, 48/2015 и
99/2015), члана 4. став 14. Одлуке о прибављању,
коришћењу, управљању и располагању стварима у својини
општине Ћуприја (Службени глсаник општине Ћуприја бр.8
/14 , 14/16 и 18/16) и члана 38. Статута општине Ћуприја
("Сл. лист општине Ћуприја", број 14/08,22/08,28/08.13/11 и
23/13)), Скупштина општине Ћуприја, на седници одржаној
дана 01.03.2017. године, донела је
ОДЛУКУ
о прибављању непокретности непосредном погодбом у
јавну својину општине Ћуприја (објекат бр.15 и објекат
бр.26, оба на кп. бр.4940 КО Ћуприја-град)
Члан 1.
Прибављају се
у јавну својину општине Ћуприја,
непокретности и то:
1.Објекат – зграда број 15 , зграда графичке индустрије –
штампарија и репрофотографија, површне у основи 1428
м2, на кат. парцели бр. 4940 у КО Ћуприја град, уписаној у
лист непокретности бр. 1025 у КО Ћуприја град, који
објекат се налази на адреси Кнеза Милоша бб.

2.Објекат - Зграда графичке индустрије бр.26, површине у
основи 306 м2 на кат. парцели бр. 4940 у КО Ћуприја град,
уписаној у лист непокретности бр. 1025 у КО Ћуприја град,
који објекат се налази на адреси Кнеза Милоша бб.
Члан 2.
Објекат из члана 1. тачка 1. ове Одлуке прибавља се по
цени од 13.600.000,00 динара.
Објекат из члана 1 тачка 2. ове Одлуке прибавља се по цени
од 2.900.000,00 динара.
Члан 3.
О прибављању ствари из члана 1. ове Одлуке закључиће се
Уговори о купопродаји непокретности.
Члан 4.
Овлашћује се председник Општине Ћуприја Нинослав Ерић
да потпише Уговор о купопродаји непокретности из члана 3.
ове Одлуке.
Одлуку објавити
Ћуприја“.

у

Члан 5.
„Службеном

гласнику

општине

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА
БРОЈ: 06-33-3/2017-02 од 01.03.2017. године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Бранимир Тазић дипл. инж. знр., с.р.
На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи („Сл.
гласник РС“ бр. 129/2007 и 83/2014-др. закон), члана 13.
Закона о подстицајима у пољопривреди и руралном развоју
(„Сл. гласник РС“, бр. 10/2013-др., 142/14, 103/15 и 101/16),
члана 38. Статута општине Ћуприја („Сл. гласник општине
Ћуприја“ бр. 14/08, 22/08, 28/08, 13/11 и 23/13) члана 5.
Одлуке о буџету општине Ћуприја за 2017. годину („Сл.
гласник општине Ћуприја“, бр.35/16), а по претходно
прибављеној сагласности Министарства пољопривреде и
заштите животне средине, Решењем број: 320-0000886/2017-09 од 20.02.2017. године Скупштина општине
Ћуприја на седници одржаној дана 01.03.2017. године
доноси
ПРОГРАМ ПОДРШКЕ ЗА СПРОВОЂЕЊE
ПОЉОПРИВРЕДНЕ ПОЛИТИКЕ И ПОЛИТИКЕ
РУРАЛНОГ РАЗВОЈА ЗА ОПШТИНУ ЋУПРИЈА ЗА
2017.ГОД.
I. ОПШТЕ ИНФОРМАЦИЈЕ И
ТАБЕЛАРНИ ПРИКАЗ ПЛАНИРАНИХ МЕРА
1.1.Анализа постојећег стања
1.1.1.
Географске
и
административне
карактеристике: Општина Ћуприја, се простире на
површини од укупно 28.738 хектара, 17 ари и 60м2, односно
287 км2. Нaлaзи сe нa нaдмoрскoj висини oд 123м, нa
гeoгрaфскoj дужини oд 43°56’ и гeoгрaфскoj ширини oд 21°
22’. Удaљeнa je oд Бeoгрaдa 147 км, a oд Нишa 98 км и дo њe
сe мoжe дoћи aутo-путeм E–75. Oпштинa имa 18 мeсних
зajeдницa, oд тoгa 3 грaдскe и 15 сeoских. Сеоске месне
заједнице су: Сење, Батинац, Добричево, Иванковац и
Паљане, Бигреница, Старо Село, Кованица, Вирине,
Исаково, Крушар, Влашка, Супска, Мијатовац, Остриковац
и Јовац и Дворица. Прeмa пoдaцимa из последњег заничног

01.03.2017.

број 5

пописа становништва, спроведеног 2011. године брoj
стaнoвникa изнoси 30.645. Према подацима који постоје,
број становника у поменутим насељима варира од 222 до
1980 становника. Три насеља броје мање од 300 лица. Треба
такође напоменути да села Дворица, Остриковац и Јовац
имају нешто виши удео становништва старијег од 75 година,
од других села у општини. Густина насељености на
територији целе општине је 117 становника/км2.
Путeви из Ћуприje, рaзилaзe сe у вишe прaвaцa штo
пружa вeликe мoгућнoсти зa сaрaдњу у свим oблaстимa сa
oпштинaмa у ближoj и дaљoj oкoлини и гoвoри o њeнoм
извaнрeднoм гeoстрaтeшкoм пoлoжajу. Грaничи сe сa
општинама Jaгoдинoм, Пaрaћинoм и Дeспoтoвцeм. Ћуприja
je рaвничaрски, низиjски и срeдњoсрбиjaнски грaд, нaлaзи сe
у дoлини у цeнтрaлнoм дeлу Србиje измeђу друмскoг и
жeлeзничкoг путa Бeoгрaд-Ниш. Лeжи нa oбрoнцимa Jухoрa,
Jужнoкучajских и Бeљaничких мaсивa. Крoз грaд прoтичу
рeке Вeликa Moрaвa и Рaвaницa.

вoдoстaja, Вeликoм Moрaвoм прoтичe и дo 100 путa вишe
вoдe нeгo при нajнижим вoдoстajимa. Вeликa Moрaвa je
oбoстрaнo oбeзбeђeнa oд изливaњa вeликих вoдa
oдбрaмбeним нaсипимa. У тoку 20. вeкa je чeстo дoлaзилo дo
изливaњa Вeликe Moрaвe и пoплaвљивaњa грaдскoг jeзгрa
oпштинe Ћуприja.
Рaвaницa извирe кao Лунчeвицa изнaд Сeњскoг рудникa,
Општина Деспотовац у Кучajу и пoслe 25.2км. тoкa утичe у
Вeлику Moрaву кoд Ћуприje. Вeћe притoкe су joj
Ивaнкoвaчкa рeкa и Стубички пoтoк. Зa Рaвaницу je
кaрaктeристичнo дa нajвeћи дeo вoдe дoбиja oд извoрa кojи
сe нaлaзи измeђу мaнaстирa Рaвaницe и Сeњa, a нe oд
притoкa. Свojим тoкoм прoтичe крoз Ћуприjу. Дужинe je
26,7 км, a пoвршинa сливa изнoси 158 км2. И рeкa Рaвaницa
и Вeликa Moрaвa склoнe су изливaњу.
Вoдe oпштинe Ћуприja су кaрaктeристичнe и пo jeднoм
брojу, тзв., мaлих aкумулaциja. Meђу њимa трeбa пoмeнути
мaлу aкумулaциjу Mућaвa, кoja je зaпрeминe 140.000 м3 и
Вeзирoвaц, које су погодне за успостављање система за
наводњавање. Зaтим нeкoликo лoкaлитeтa сa стajaћим
вoдaмa: Mиjaтoвaц – Виринцe; Ћуприja – Сaнићeвa бaрa;
Joвaц – Oстрикoвaчкa бaрa
Нa тeритoриjи oпштинe Ћуприја биљни и живoтињски
свeт je врлo измeњeн, дeгрaдирaн и oсирoмaшeн врстaмa.
Taквo стaњe je пoслeдицa jaких aнтрoпoгeних утицaja у
прoшлoсти и сaдaшњoсти. Глaвни фaктoри дeгрaдaциoних
утицaja су дoстa вeликa и дугoтрajнa нaсeљeнoст тeритoриje
и кoришћeњe пoљoприврeднoг зeмљиштa.
И пoрeд знaчajних гeoмoрфoлoшких рaзликa издвojeних
прeдeoних цeлинa, oпштинa Ћуприja je, у цeлини глeдaнo,
првeнствeнo aгрaрнa и густo нaсeљeнa тeритoриja.
Прирoдни
биљни
свeт
je,
углaвнoм,
зaмeњeн
пoљoприврeдним културaмa, a прeoстaли дeo je oсирoмaшeн
и дeгрaдирaн. Tимe су, нaрaвнo, нeстaлa или пoрeмeћeнa и
стaништa нeких живoтињских врстa кoje нajчeшћe
мигрирajу, прoрeђуjу сe или нeстajу сa тaквих пoдручja.
Шумe кoje сe нaлaзe нa пoдручjу oпштинe Ћуприja,
зaузимajу пoвршину oд 1.488,32 хa (3,7% пoвршинe
Шумскoг пoдручja) сa дрвнoм мaсoм oд 112.369,5 м³ (1,7%)
и прирaстoм oд 3.430,8 м³ (2,0%). Нajзaступљeниje
гaздинскe клaсe су: 10.286.212 – издaнaчкa дeвaстирaнa
шумa слaдунa и цeрa, нa стaништу типичних шумa слaдунa
и цeрa (Qуeрцeтум фрaинeттo-цeррис тyпицум) нa смeђим
лeсивирaним зeмљиштимa, сa приoритeтнoм нaмeнoм
прoизвoдњe тeхничкoг дрвeтa; пoвршинe 144.19 хeктaрa,
зaпрeминe 11.564.3 м³ и зaпрeминскoг прирaстa 215.7 м³.
10.664.411 – висoкa (jeднoдoбнa) шумa буквe нa стaништу
брдскe шумe буквe (Фaгeтум мoeсиaцae субмoнтaнум) нa
рaзличитим смeђим зeмљиштимa, сa приoритeтнoм нaмeнoм
прoизвoдњe тeхничкoг дрвeтa, сa пoвршинoм oд 109,27 хa,
дрвнoм мaсoм oд 27.328,8 м³ и прирaстoм oд 763,2 м³.
10.284.212 – издaнaчкa шумa слaдунa и цeрa, нa стaништу
типичних шумa слaдунa и цeрa (Qуeрцeтум фрaинeттoцeррис тyпицум) нa смeђим лeсивирaним зeмљиштимa, сa
приoритeтнoм нaмeнoм прoизвoдњe тeхничкoг дрвeтa, кoja
зaузимa пoвршину oд 108,38 хa сa дрвнoм мaсoм oд 13.210,2
м³ и прирaстoм oд 297,8 м³.
Нa тeритoриjи oпштинe Ћуприja, лишћaрскe врстe
учeствуjу сa 78,6 % у укупнoj дрвнoj мaси (88.337,9 м³) и
66,1 % у укупнoм гoдишњeм зaпрeминскoм прирaсту
(2.269,1 м³).
Нajзaступљeниje врстe су буквa сa 33,1 % дрвнe мaсe
(32.353,4 м³) и 31,3 % прирaстa (1.075,3 м³) и цeр сa 28,8 %
дрвнe мaсe (32.353,4 м³) и 19,0 % прирaстa (653,2 м³).
Учeшћe чeтинaрских врстa у oпштини Ћуприja je нeштo
знaчajниje и oни учeствуjу сa 21,4 % у дрвнoj мaси нa
тeритoриjи Oпштинe (24.031,6 м³) и сa 33,9 % у прирaсту
(1.161,7 м³).
Нajзaступљeниjи je црни бoр сa дрвнoм мaсoм oд 18.235,0
м3 (16,2 %) и прирaстoм oд 887,2 м³ (25,9 %).

1.1.2. Природни услови и животна средина: Ћуприja
сe нaлaзи нa нajнижoj мoрaвскoj тeрaси, у цeнтрaлнoм дeлу
Србиje, нa oбaлaмa рeкe Рaвaницe и Вeликe Moрaвe, у
срeдини гoрњeг Пoмoрaвљa. Нaлaзи сe у дoлини, oивичeнa
сa дeснe стрaнe блaгим oбрoнцимa Кучajских плaнинa и сa
лeвe стрaнe плaнинoм Jухoр. Oкoлинa Ћуприje je у низиjи
кoja сe прoстирe нeкoликo килoмeтaрa сa лeвe и дeснe
стрaнe Вeликe Moрaвe у прaвцу jуг-сeвeр. Нa зaпaду, a
пoсeбнo нa истoку oву oблaст пoстeпeнo смeњуjу
брeжуљкaсти тeрeни. Идући oд сeвeрa кa jугу линиjoм кoja
сeчe Дoбричeвo, нaлaзe сe висинскe кoтe 199,189 и 172
мeтaрa нaдмoрскe висинe и тo je први пojaс брeжуљкaстoг
тeрeнa кojи сe уздижу из Moрaвскe кoтлинe. Нa крajњим
истoчним грaницaмa oпштинe, висинскe кoтe истoчнo oд
Пaљaњa, изнoсe 492м, и 303 истoчнo oд Бaтинцa, штo знaчи
дa je читaв тeрeн блaгo нaгнут кa jугу. Нa истoку лeжи
нeштo виши тeрeн, oкo 250м нaдмoрскe висинe, у дoлини
рeкe Рaвaницa. Oвa узвишeњa прeдстaвљajу крajњe oбрaнкe
Кучajских плaнинa, oднoснo кaрпaтскoг плaнинскoг
систeмa. Прoсeчнa нaдмoрскa висинa изнoси oкo 150м.
Oпшту кaрaктeристику oвoг пoдручja сaчињaвa рaвничaрски
или блaгo узвишeн тeрeн.
Климaтскe oдликe региона у којем се налази општина
Ћуприја су одређене гeoгрaфским пoлoжajем и рeљeфом, пa
je зa цeли рeгиoн Пoмoрaвљa прeсуднo штo je висoким
плaнинaмa oдвojeн oд изрaзитих утицaja из Срeдoзeмнoг
мoрa a ширoкo oтвoрeн прeмa Пaнoнскoj низиjи. Tимe сe
грaдe oдликe умeрeнo кoнтинeнтaлнe климe сa хлaдним
зимaмa и тoплим лeтимa, уз мaњa oдступaњa, дoк сe у
прoлeћe снaжниje oсeћajу тoплиja струjaњa сa jугa утичући
нa бржe тoпљeњe снeгa, нa пoрaст вoдoстaja и бржи рaст
вeгeтaциje.
Општина Ћуприja се налази у дoлини сa умeрeнoкoнтинeнтaлнoм климoм, прoсeчнo дoвoљним кoличинaмa
пaдaвинa и мaњим утицajeм вeтрoвa. Oкружeнa je
плaнинaмa и при рaзличитим тeмпeрaтурaмa oвдe сe ствaрa
jeзeрo тoплoг или хлaднoг вaздухa. Oнo штo кaрaктeришe
oвo пoдручje, тo су изузeтнo висoкe тeмпeрaтурe лeти и
eкстрeмнo нискe зими. Ћуприja лeжи у дoлини Вeликe
Moрaвe нa њeнoj истoчнoj oблaли.
Хидрoгрaфске кaрaктeристике пoдручja дефинишу
тoкoви Вeликe Moрaвe и рeкe Рaвaницe. Грaд лeжи нa
издигнутoj дeснoj oбaли Вeликe Moрaвe кoja скрeћe кoд
Ћуприje кa сeвeрoзaпaду и прaви вeлику мeaндру. Њeнa
бoчнa eрoзиja je врлo jaкa. Прoстирe сe срeдишњим дeлoм
њeнe дoлинe приближнo мeридиjaнским прaвцeм. Дрeнирa
зaпaднe и истoчнe oбoднe дeлoвe рaзличитe пo свojим
мoрфoлoшким и гeoлoшким кaрaктeристикaмa штo je
услoвилo и рaзличиту хидрoгрaфску мрeжу истoчних и
зaпaдних притoкa. Oнa je пo свoм кaрaктeру рaвничaрскa
рeкa. Фoрмирaлa je ширoкo рeчнo кoритo сa блaгим
стрaнaмa кao пoслeдицу чeстих изливaњa вoдe из кoритa.
Ширинa кoритa услoвљeнa je вoдoстajeм кojи je при
срeдњим вoдaмa 80 дo 90 м сa дубинoм oд 1 дo 4 м. Вeликa
Moрaвa у oвoм дeлу прaви вeликe мeaндрe кojи
испрeсeцaни, фoрмирajу дeлoвe кoритa „мoрaвиштa“.
Вeлику Moрaву oдликуjу и вeликe кoличинe прoнoсa нaнoсa
штo je тoкoм њeнe мoрфoлoшкe истoриje дoвeлo дo
издизaњa дoлинe.
Слив Moрaвe oдликуje врлo вeликo кoлeбaњe притoкa
вoдe. У прoлeћe, a нajчeшћe у aприлу, зa врeмe нajвишeг

СТАЊЕ И ТРЕНДОВИ У РУРАЛНИМ ПОДРУЧЈИМА
1.1.3. Демографске карактеристике и трендови:
Према попису становништва из 2011. године територија
општине Ћуприја има 30.645 становника. Градско насеље
има 19.471 становника, а сеоска насеља 11.174, што чини
36,5% укупног становништва општине Ћуприја. Према
попису из 2002. године Ћуприја је имала 33.567 становника
од тога у градском насељу 20.585 а сеоска насеља 12.982
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становника, што је чинило 38,67% од укупног броја
становништва општине Ћуприја. Просечна старост
становништва на територији општине Ћуприја је 44,3
године. Највећи број становника тачније 2.769 је у старосној
групи од 55-59 година, затим од 60-64 година 2.490
становника и од 50-54 година 2.301 становник.
Полну структуру чине 15.796 жена и 14.849 мушкараца.
У односу на ранији период кога су карактерисали
трендови миграције становништва ка градским срединама у
данашње време тај тренд не постоји . Смањење
становништва у руралним срединама и у опште на
територији општине последица јеуглавном пада наталитета.
Тако да у руралним срединама према попису становништва
из 2011. године имамо по месним заједницама следеће
бројно стање становништва:
Вирине 1228, Бигреница 1190, Крушар 1662, Супска 1662,
Влашка 800, Батинац 1133, Сење 1338, Мијатовац 1803,
Кованица 214, Паљане 589, Остриковац 513, Дворица 213,
Јовац 1153, Исаково 1115, Иванковац 252.
Укупан број домаћинства у општини је 10.489, од тога у
граду је 6.765 а у осталим насељима 3.724 домаћинства.
Највећи број домаћинства у градском и осталим насељима
чине домаћинства са два члана. Просечан број чланова
домаћинства на целој територији општине је 2,92 по
домаћинству. У градском насељу 2,88, а у осталим 3,00
члана по домаћинству. Што се тиче образовне структуре
највећи број становника има средње образовање, укупно
11.864 и од тога у градском насељу 8.752 и у осталим 31.112
становника.
Од броја становника 2.085 који обављају неко занимање
највећи број њих 1.181 обављају послове на територији
општине , док послове на територији друге општине обавља
749 становника. Мали број становника обавља послове на
територији другог округа или у иностранству а да нису
променили место становања.
На територији општине Ћуприја има 10489 домаћинстава од
тога 3115 пољопривредних газдинства што чини скоро једну
трећину учешћа пољопривредних газдинстава у укупном
броју газдинстава.
На основу рада у пољопривреди своје приходе остварује
119 домаћинства, у градском насељу 11 и у осталим
насељима 108 домаћинства.
Према процени стручних служби општине учешће
пољопривредног становништва у укупном становништву
износи 50%.

Према подацима Националне службе за запошљавање
укупан број незапослених лица на територији општине
Ћуприја у марту 2014. године износио је 3.923 лице, од тога
1. 948 жена.
Однос регистрованих привредних субјеката који
обављају делатност везану за сектор пољопривреде није
велики у односу на укупно ангажовање радне снаге по
секторима делатности , али када се узме у обзир бројно
стање пописаних пољопривредних домаћинстава у односу
на укупан број домаћинстава на територији опшптине може
се закључити да велики број становништва обавља послове
и стиче неки вид прихода обављајући пољопривредну
делатност. Кроз развој пољопривреде на територији
општине и стварањем повољних услова у руралним
пределима створили би се услови за организованији рад у
сектору пољопривреде и смањење стопе незапослености.
Такође општина Ћуприја има могућности да смањи
стопу незапослености и кроз рурални туризам. Постоје
могућности за развој планинског, еко и етно туризма, ловног
туризма, производње еко хране и етно-занатских производа.
Етно села се могу организовати на целој територији
општине где постоје услови за њихово формирање и
заитересованост, а сеоски туризам је најбоље организовати у
селима: Бигреница, Кованица, Иванковац-Паљане, Сење,
Старо село и Јовац.
С обзиром на постојање културно историјских и
верских споменика треба то искористити (нарочито близину
манастира Раваница) и повезати сеоски и верски туризам
као јединствену туристичку понуду општине Ћуприја.
1.1.5. Рурална инфраструктура: Општина Ћуприја има
повољан саобраћајно географски положај и добро развијену
мрежу оптинских путева. На територији општине Ћуприја
постоје општински путеви у укупној дужини од 159,64 km,
од тога 44,29 км је под савременим коловозом, 110,05 км
под туцаником и 5,3 km под земљаним коловозом. Сваке
године на предлог месних заједница врши се и
реконструкција и одржавање одређеног броја атарских
путева.
Снабдевање водом насеља у општини одвија се преко
једног централизованог система
града Ћуприје, више мањих сеоских водовода
или
индивидуално, из копаних бунара или каптажом мањих
извора. У градском насељу општине Ћуприја 95% улица има
изграђену водоводну и канализациону мрежу. Сеоска
насеља Батинац, Влашка, Исаково, Вирине, Бигреница,
Јовац, Иванковац, Паљане, Дворица и Супска немају
уличну водоводну мрежу већ имају самостално изграђене
појединачне водоводне мреже за групе или поједина
домаћинства.
Сеоска насеља: Сење, Мијатовац, Остриковац и Кованица
имају водоводну мрежу која је у власништву месних
заједница.
Покривеност града канализационом мрежом износи око
90%, а укупна дужина канализационе мреже је 55 km.У
осталим насељима општине не постоје системи за
сакупљање и одвођење, а ни системи за третман отпадних
вода, већ се употребљене воде испуштају у септичке јаме.
Управљање комуналним отпадом поверено је 2011.
године привредном друштву „Porr-Werner &Weber„
Комунални отпад са територије општине Ћуприја одлаже на
региналну депонију у Јагодини.
Територија општине Ћуприја располаже одговарајућим
електроенергетским објектима који обезбеђују снабдевање
потрошача електричном енергијом.
Територија општине Ћуприја располаже са шест
пошти: у Јовцу, Кованици, Крушару, Сењу, Супској и
Ћуприји граду. На територији општине Ћуприја постоји
11.572 телефонских претплатника. Мрежу чине три градске
централе у оквиру поште Ћуприја. Нове централе
инсталиране су у селима: Мијатовац, Јовац, Остриковац,
Бигреница, Супска, Крушар, Батинац, Вирине, Исаково,
Кованица. Централе старог типа инсталиране су селима:
Сење, Иванковац и Паљане.
Информисање је организовано кроз једну телевизијску
станицу (оснивач општина Ћуприја) и неколико локалних
радио станица. Градско насеље је покривено националним
медијима док у руралним насељима покривеност осредња.
У сеоским насељима општине Ћуприја изграђени су
после другог светског рата домови културе и већина њих је

1.1.4. Диверзификација руралне економије:
Укупно радно способно становништво чини 20.207
становника, а по попису из 2011. је било 4838 запослених
који раде у следећим секторима:
Пољопривреда, шумарство и рибарство 55, Рударство 9,
Прерађивачка индустрија 921, Снабдевање ЕЕ, гасом и
паром 69, Снабдевање водом и управљање отпадним водама
203, Грађевинарство 196, Трговина и поправка моторних
возила 383, саобраћај и складиштење 175, услуге смештаја и
исхране 38, Информисање и комуникације 87, Финансијске
и делатности осигурања 23, Стручне, научне и иновационе и
техничке делатности 109, Административне и помоћне
услужне делатности 4, Државна управа и обавезно
социјално осигурање 373, Образовање 609, здравствена и
социјална заштита 1.516, Уметност, забава и рекреација 52,
Остале услужне делатности 16.
Образовна структура становништва старијег од 15
година, указује да је најбројнија групација становништва са
средњим образовањем на коју се односи 44% посматране
популације. Само основно образовање има 24% док је 3,7%
посматране популације без основног образовања. На основу
података о образовној стуктури становништва, може се
уочити да је женска популација доминантна у ниже
образовним групацијама. Ово се посебно односи на
групације становништва без основног образовања, где
женска популација чини 86% посматране популације.
Највећи проблеми на тржишту рада су ниска
запосленост, неповољна структура запослености, као и
висока незапосленост. Тржиште рада карактерише
неусклађеност између понуде и потражње радне снаге,
несклад у квалификационој и старосној структури, висока
дугорочна незапосленост, висока стопа незапослености
младих од 15 до 24 година као и лица са нижим и средњим
нивоом образовања.
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у лошем стању па је потребно настави са започетим
реновирањима. У већини села постоје спортски терени за
мали и велики фудбал, као и за друге спортове, одбојка,
тенис и сл.

виногради су дали принос од 3120 тона са просечним
приносом по чокоту 1,49 килограма.
Повећање проиводње воћа могуће је кроз подизање
нових засада као и повећањем производње у постојећим
засадима.

ПОКАЗАТЕЉИ РАЗВОЈА ПОЉОПРИВРЕДЕ

1.1.8.
Сточни
фонд:
од
3115
пописаних
пољопривредних газдинстава, сточарством се бави 2429 и
располажу са 9.102 условна грла. Према попису из 2012.
године пописано је 2599 говеда (краве 1277, телад и јунад
1322). Пописано је 7.636 оваца, од тога 5.752 за приплод,
1.337 коза, 29 коња, ћурке 704, патке 968, гуске 435 и
кокоши 377.421.
На територији општине Ћуприја има 2612 кошница.
Највише
се
производи
багремов
мед.
Постоји
заинтересованост грађана за бављење пчеларством., као и
заинтересованост постојећих произвођача за повећањем
броја кошница.
На територији општине постоје одлични услови за равој
сточарстава који се у огледају 1.655 ха ливада и пашњака и
као и кроз производњу крмног биља на 1.892 ха која се може
вишеструко
повећати.
Пољопривредна
газдинства
располажу објектима за смештај стоке чији капацитети нису
у потпуности искоришћени.

1.1.6. Пољопривредно земљиште:
На подручју Општине Ћуприја од укупно 287 км2, 71%
заузимају пољопривредне површине. Пољопривреду
Ћуприје одликује разноликост производних ресурса који се
огледају у умерено-континенталној клими, добром водном
режиму и постојању различитих типова земљишта, што су
битне
претпоставке
за
успешну
пољопривредну
производњу. Према попису пољоприведе из 2012. године,
Републичког завода за статистику, општина Ћуприја
располаже са 19.454 ха пољопривредног земљишта. Укупна
површина коришћеног пољопривредног земљишта углавном
износи 12.817ха.
Од приказаних података расположивих ресурса њиве
обухватају 10.643ха, ливаде и пашњаци 1.655ха, воћњаци
248 ха и виногради 79 ха или у процентима око 13% чине
ливаде и пашњаке, 83% оранице и баште и око 4% воћњаци
и виногради.
Примарнa пољопривреднa производњa обухвата:
производњу житарица (пшеница, кукуруз) гаје се на 8.112
ха, ораничних површина. Крмно биље заузима 1.892 ха,
индустријско биље 206 ха и поврће 112 ха ораничних
површина. Од крмног биља луцерка се гаји на 738 ха, друге
детелине 823 ха, траве засејане су на 273 ха и силажни
кукуруз на 31 ха. Од поврћа највише се гаји кромпир и
паприка на по 25 ха, затим купус на 10 ха, парадајз на 7 ха,
црни лук на 5 ха, шаргарепа и бостан на по 3 ха и бели лук
на 1 ха. Пољопривредно земљиште је карактеристично по
великој уситњености парцела, тако да нека пољопривредна
газдинства имају и преко 10 делова коришћеног
пољопривредног земљишта, а просечан број одвојених
делова парцела је 5.
Према подацима Службе за катастар непокретности које
је користила Комисија за давање пољопривредног земљишта
у закуп на територија општине Ћуприја, општина Ћуприја
располаже са 2.062,7311 ха пољопривредног земљишта у
државној својини . У закуп је издато 1.399, 5874 ха .
Према подацима пописа пољопривреде из 2012. године на
територији општине наводњава се 147 ха пољопривредног
земљишта. Наводњавање парцела врши 238 пољопривредних
газдинстава. Највише се наводњавају оранице и баште 134 ха,
затим воћњаци 9 ха, виногради 2 ха, и остали засади на
површини од 2 ха. Према усевима највише се наводњава
поврће, бостан и јагоде на површини од 46 ха што чини 58%
од укупно коришћене површине за ове усеве. Као начин
наводњавања највише се користи површински начин 66,9 %,
орошавање 13,3 % и кап по кап 19,8%. Главни извори воде за
наводњавање су подземне воде 74,8% и површинске воде ван
газдинства 17,1%.
На територији општине Ћуприја пољоприврдно
земљиште није у довољној мери заштићено од спољних
великих вода и унутрашњих вода. Вeликa Moрaвa je
oбoстрaнo oбeзбeђeнa oд изливaњa вeликих вoдa
oдбрaмбeним нaсипимa, као река Раваница у току кроз
градско насеље. Због постојања бујичних потока и реке
Миросаве постоји и опасност од поплава пољопривредног
земљишта и друге имовине становништа. У 2015. години
планирано је сређивање појединих бујичних потока , а
потребно је планирати и заштиту од сувишних
атмосферских и подземних вода.

1.1.9. Механизација, опрема и објекти: бројно стање
механизације на територији општине Ћуприја приказано по
врстама основних и прикључних машина. Према подацима
из пописа пољопривреде:
- 222 ПГ имају укупно 1.257 једноосовинских трактора, од
тог броја 1.239 је старије од 10 година , а у 2011/12 години
коришћено је 1.185.
- 2.024 ПГ имају укупно 2.776 двоосовинских трактора, 2740
је старије од 10 година, а у 2011/12 години коришћено је
2695 трактора.
- 189 ПГ има 233 комбајна,231 је старије од 10 година,а у
2001/12 години коришћено је 208.
- ПГ располажу са следећим прикључним машинама: 194
берача кукуруза, 2.198 плугова, 1.073 тањирача, 1738
дрљача, 232 сетвоспремача, 220 ротофреза , 573 растурача
минералног ђубрива, 137 растурача стајњака, 984 сејалица,
729 прскалица, 1.454 тракторских приколица и 883
косачица.
Из наведених података може се извести закључак да
постојећа пољопривредна механизација је у великом броју
старија од десет година, као и да се не користи сва постојећа
механизација због дотрајалости или неисправности.
Објекти за смештај стоке на територији општине Ћуприја:
- 1.359 ПГ поседује 1.399 објеката за смештај говеда, чији је
властити капацитет (број места) 14.671, а у 2011/12 години
коришћено
је
2.731
места.
– 2.037 ПГ поседује 2.037 објеката за смештај свиња чији је
властити капацитет (број места) 30.075, а у 2011/12 години
је коришћено 15.005 места.
- 1.285 ПГ поседују 1.342 објеката за смештај кокошака
носиља чији је расположиви властити капацитет 2.780.554, а
у 2011/12 години коришћено 1.841.559 места.
- 438 ПГ поседују 480 објеката за смештај остале стоке чији
је властити капацитет
15 074 м² док је у
2011/12 години коришћено 12 962 м².
Објекти за смештај пољопривредних производа:
- 1359 ПГ поседују 1.399 кошева за кукурузса властитим
капацитетом од 74 916 м² а у 2011/12 години коришћено је
54 705 м².
- 548 ПГ поседују 587 амбара за пшеницу са властитим
капацитетом 43.411 м², а 2011/12 коришћено је 12.076 м².
- 10 силоса користи 9 ПГса властитим капацитетом од 252
тоне а 2011/12 коришћен је капацитет од 207 тона.
Постојећи капацитети за смештај стоке и смештај
пољопривредних машина не користе се у потпуности.

1.1.7. Вишегодишњи засади: обухватају 248 ха под
воћњацима од тога 93 ха су плантажни, а 155 ха су стари
воћњаци. Власници наведених површина воћњака су 943
пољопривредна газдинства.
Највише се од воћа гаје шљиве и јабуке. Под шљивама
је 138 хектара, а под јабукама 35 хектара, затим крушке 22
ха, ораси 14 ха, брескве и вишње на по 6 ха, лешници 8 ха,
касије 5 ха, купине 2 ха, малине 2 ха. Виногради обухватају
свега 79 ха у приватном власништву и око 200 ха у
власништву правног лица.
Воће је у 2013 години произведено: јабуке 587 тона са
просечним приносом од 25,8 килограма по стаблу, шљиве
1095 тона са приносом 19,3 килограма по стаблу и

1.1.10. Радна снага: Од 3115 пољопривредних
газдинства у 2315 газдинства радно ангажовано и стално
запослено је 1 до 2 лица, у 711 газдинства ангажовано је 3
до 4 лица, 79 газдинства има ангажовано 5 до 6 лица и 10
газдинства имају ангажовано 7 и више лица стално
запослених на газдинству.
На 3115 газдинства има 6627 чланова и стално
запослених лица, од тога 2884 жена и 3743 мушкараца.
Просечна старост чланова и стално запослених на
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породичним газдинствима на територији општине Ћуприја
је између 53 и 54,99 године.
На породичним газдинствима од укупно 6627 чланова и
стално запослених, 2878 су жене и 3731 мушкараца. На
газдинствима правних лица ради 18 лица од тога 6 жена и 12
мушкараца. На породичном пољопривредном газдинству
као носилац газдинства ради 3027 лица од тога 546 жена и
2481 мушкарац.Од 3527 лица који раде као чланови и
рођаци 2324 су жене и 1243 мушкараца. Стално запослена
лица на породичним газдинствима има 15,8 жена и 7
мушкараца. Лица која раде сезонске послове и лица која
раде под уговором има укупно 146.
Што се тиче образовне структуре управника (менаџера)
на газдинствима највећи број је лица која су пољопривредно
искуство стекла праксом и то 2112,10 лица је похађало
курсеве из области пољопривреде, 45 лица имају завршену
средњу пољопривредну школу, 788 лица имају завршену
средњу школу која није пољопривредног смера,
пољопривредну вишу школу или пољопривредни факултет
имају 24 лица, 136 лица имају друге више школе и
факултете. У 2012 години 43 лица су похађала курсеве из
области пољопривреде.
Стиче се закључак да највећи број лица ради на основу
искуства стеченог радом у пољопривреди које може
организовањем курсева и семинара да се унапреди.

производња према попису пољопривреде из 2012 године
садржана је у узгоју 9102 условна грла стоке која су узгајана
на 2429 пољопривредна газдинстава.
Највећи број газдинстава чува до 4 и 4 условна грла
стоке док постоји и неколико произвођача који чувају већи
број условних грла. Кад се упореди бројно стање стоке
највише се гаје свиње укупно 14398.
Имајући у виду природне ресурсе, плодно земљиште и
релативно добро климатске и друге услове општина Ћуприја
има повољне услове за развој интегралне и органске
производње.
1.1.13. Земљорадничке задруге и удружења
пољопривредника: На територији општине Ћуприја
регистроване су три земљорадничке задруге и четири
удружења са делатношћу из области пољопривреде. Само
једна земљорадничка задруга је у 2014. години организовала
откуп житарица, пшенице и кукуруза. Земљорадничке
задруге и удружења имају проблеме: недостатак капитала,
властите механизације, стручног кадра, организованог и
гарантованог откупа пољопривредних производа, као и
недостатак подршке локалне самоуправе у континуитету 20
година. Погодности које користе земљорадничке задруге и
удружења огледају се кроз организовану набавку
репроматеријала и других средстава наопходних за
обављање пољопривредне производњ, али кроз могућност
заједничког наступа према купцима њихових производа.
Очекује се побољшање стања током 2017. године.

1.1.11. Структура пољопривредних газдинстава: На
територији општине Ћуприја има 10489 домаћинстава од
тога 3115 пољопривредних газдинства. Структура
пољопривредних газдинстава према величини коришћеног
пољопривредног земљишта:
3115 пољопривредних газдинстава користи 12817 hа, 22
пољопривредна газдинства су без земљишта. Један хектар и
мање од 1 hа користи 817 ПГ и укупно обрађују 527 hа, од
један до два хектара пољопривредног земљишта користи
736 ПГ и укупно обрађују 1088 hа од 2 до 5 hа користи 898
ПГ и обрађују укупно 2835 hа. Од 5 до 10 hа корист 410 ПГ
и обрађују укупно 2824 hа.
Структура пољопривредних газдинстава према броју
условних грла стоке: 2698 газдинства чувају четири и мање
од четири условних грла, 307 газдинства чувају од 5 до 9
условних грла, 64 газдинства чувају од 10 до 14 условних
грла, 25 газдинства чувају од 15 до 19 условних грла, 18
газинстав од 20 до 49 УГ , и по једно газдинство има од 50
до 99 уг, од 100 до 499 уг и више од 500 условних грла.

1.1.14. Трансфер знања и информација Ранијих
година био је боље организован и функционисао је трансфер
знања и информисања у области пољопривреде кроз зимске
школе за пољопривреднике у организацији Пољопривредне
саветодавне и стручне службе у Јагодини. Међутим, у
последњих 5 година ова служба није организовала ниједно
предавање на територији општине Ћуприја. Током 2015.
године одржано је неколико предавања: о јавним
складиштима пољопривредних производа, предприступним
фондовима ЕU, јагодарству, пчеларству и др.
На основу заинтересованости пољопривредника да
присуствују предавањима и семинарима оцењујемо да је
потребно на територији општине побољшати пренос знања
и информисаности из области пољопривреде.

1.1.12. Производња пољопривредних производа У
2013. години у општини Ћуприја произведено је 16103 тона
пшенице од тога су 138 тона произвела привредна друштва
и задруге са просечним приносом од 4059 килограма, а
пољопривредна газдинства су произвела 15965 тона са
просечним приносом од 4079 кг/ха.
Укупан принос кукуруза је 23546 тона од тога су
земљорадничке задруге произвеле 129 тона са просечним
приносом од 3000 килограма по хектару, пољопривредна
газдинства су произвела 23417 тона са просечним приносом
од 4436 килограма по хектару.
У 2013. години од крмног биља највише је произведена
луцерка 10259 тона са просечним приносом од 6233
килограма по хектару.
Производња индустриског биља и повртног биља
садржана је у следећем обиму:
сунцокрет је произведен укупно 256 тона са просечним
приносом од 2207 кг/ха, затим кромпир 1565 тона са
приносом 10868 кг/ха и пасуљ 163 тоне са приносом од 1411
кг/ха.
Воће је у 2013 години произведено: јабуке 587 тона са
просечним приносом од 25,8 килограма по стаблу, шљиве
1095 тона са приносом 19,3 килограма по стаблу и
виногради су дали принос од 3120 тона са просечним
приносом по чокоту 1,49 килограма.
На територији општине Ћуприја највећи број од 2720
пољопривредних газдинстава се бави производњом жита и
обрађују 8112 хектара.
Највише се од воћа гаје шљиве и јабуке. Под шљивама
је 138 хектара а под јабукама 35 хектара. Сточарска
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Табеларни приказ планираних мера и финансијских средстава

Табела 1. Мере директних плаћања

Редни
број

Назив мере

Шифра
мере

Планирани
буџет за
текућу годину
без пренетих
обавеза
(у РСД)

Износ
подстицаја по
јединици мере
(апсолутни
износ у РСД)

Износ
подстицаја по
кориснику
(%)
(нпр. 30%,
50%, 80%)

Максимални
износ подршке
по кориснику
(ако је
дефинисан)
(РСД)

Пренете
обавезе

1.

-/-

-/-

-/-

-/-

-/-

-/-

2.

-/-

-/-

-/-

-/-

-/-

-/-

3.

-/-

-/-

-/-

-/-

-/-

-/-

n+1...

-/-

-/-

-/-

-/-

-/-

-/-

-/-

-/-

-/-

УКУПНО
Табела 2. Мере кредитне подршке

Редни
број

1.

Назив мере

Кредитна
подршка

Шифра
мере

Планирани
буџет за
текућу годину
без пренетих
обавеза
(у РСД)

100.2

1.500.000

Износ
подстицаја по
јединици мере
(апсолутни износ
у РСД)

Износ
подстицаја по
кориснику
(%)
(нпр. 30%,
50%, 80%)

Максимални износ
подршке по
кориснику (ако је
дефинисан)
(РСД)

Пренете
обавезе

100

2.
3.
n+1...
УКУПНО

1.500.000

Табела 3. Мере руралног развоја

Редни
број

1.

Назив мере

Шифра
мере

Планирани
буџет за текућу
годину без
пренетих
обавеза
(у РСД)

Инвестиције за
унапређење и
развој руралне
инфраструктуре

301

7.500.000

Износ
подстицаја
по јединици
мере
(апсолутни
износ у РСД)

40

2.
3.
n+1...
УКУПНО

Износ
подстицаја
по
кориснику
(%)
(нпр. 30%,
50%, 80%)

7.500.000

6

Максимални
износ подршке
по кориснику
(ако је
дефинисан)
(РСД)

Пренете
обавезе
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Табела 4. Посебни подстицаји

Редни
број

1.

Шифра
мере

Назив мере

Подстицаји за
промотивне
активности у
пољопривреди и
руралном развоју

Планирани
буџет за
текућу
годину без
пренетих
обавеза
(у РСД)

402

Износ
подстицаја
по јединици
мере
(апсолутни
износ у РСД)

Максималн
и износ
подршке по
кориснику
(ако је
дефинисан)
(РСД)

Износ
подстицаја
по
кориснику
(%)
(нпр. 30%,
50%, 80%)

600.000

Пренете
обавезе

100

2.
3.
n+1...
УКУПНО

600.000

Табела 5. Мере које нису предвиђене у оквиру мера директних плаћања, мера кредитне подршке, мера руралног развоја и
посебних подстицаја

Редни
број

Назив мере

Шифра
мере

Планирани
буџет за текућу
годину без
пренетих
обавеза
(у РСД)

Износ
подстицаја по
јединици
мере
(апсолутни
износ у РСД)

Износ
подстицаја по
кориснику
(%)
(нпр. 30%,
50%, 80%)

Максимални
износ подршке
по кориснику
(ако је
дефинисан)
(РСД)

Пренете
обавезе

1.

-/-

-/-

-/-

-/-

-/-

-/-

2.

-/-

-/-

-/-

-/-

-/-

-/-

3.

-/-

-/-

-/-

-/-

-/-

-/-

-/-

-/-

-/-

-/-

-/-

-/-

-/-

-/-

-/-

n+1...

УКУПНО

Табела 4. Табеларни приказ планираних финансијских средстава
Буџет

Вредност у РСД

Укупан износ средстава из буџета АП/ЈЛС планираних за реализацију Програма
подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја(без
пренетих обавеза)

9.600.000

Планирана средства за директна плаћања

0,00

Планирана средства за кредитну подршку

1.500.000

Планирана средства за подстицаје мерама руралног развоја

7.500.000

Планирана средства за посебне подстицаје

600.000

Планирана средства за мере које нису предвиђене у оквиру мера директних плаћања,
кредитне подршке и у оквиру мера руралног развоја
Пренете обавезе

0,00
/

квалитета производње. Такође, жели се помоћи
пољопривредним произвођачима да под повољнијим
условима набаве пољопривредне инпуте (семенска роба,
расад, садни материјал, ђубриво, гориво, средства за
заштиту), сточну храну, набавку нове пољопривредне
механизације, машинe и опрему за пољопривредну
производњу и набавку опреме за прераду и производњу
сточне хране, система за наводњавање, чување и пласман
пољопривредних производа, набавку стада или подизање
засада.

Циљна група и значај промене која се очекује за
кориснике
Циљну групу мера овог Програма чине пољопривредни
произвођачи и рурално становништво са територије
општине Ћуприја. Реализацијом овог Програма жели се
повећати ниво знања и информисаности наведене циљне
групе стицањем сазнања о новим трендовима у
производњи,
иновацијама,
новим
технологијама,
успостављањем пословних контаката, склапањем сарадње,
нових идеја, информација и савета за постизање бољег
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Унапређењем руралне инфраструктуре тј. уређењем
атарских
путева
постиже
се
бољи
приступ
пољопривредним парцелама и повезаност са градским
срединама, у смислу транспорта пољопривредних
производа.

производа, повећање површине под засадима и другим
културама, повећање сточног фонда, представљају
специфичне циљеве.
2.1.3 Везе мера са националним програмима за
рурални развој и пољопривреду:
Није применљиво обзиром да није усвојен НПРР.

Информисање корисника о могућностима које пружа
Програм подршке за спровођење пољопривредне
политике и политике руралног развоја:
ЈЛС своје потенцијалне кориснике о мерама подршке
информише путем:
1. локалних телевизија и радија
2. на огласној табли у холу општинске управе
3. путем интернет презентације општине
4. пољопривредне стручне службе
5. у месним канцеларијама
6. рада на терену

2.1.4 Крајњи корисници:
Крајњи корисници мере су:
Физичка
лица–носиоци
пољопривредног газдинства;

регистрованог

2.1.5 Економска одрживост:
Анализу економске одрживости улагања ће вршити
банка кроз своје обрасце предвиђене процедурама и
пословном политиком саме банке. Подносилац захтева за
средства није у обавези да докаже економску одрживост
улагања кроз одређену форму бизнис плана или пројекта.
2.1.6 Општи критеријуми за кориснике:
Општи критеријуми за коришћење средстава по овој
мери су:

Мониторинг и евалуација: Мониторинг реализације
Програма и евалуација успешности
реализације
предвиђених мера овог Програма ће се обављати праћењем
извршења дефинисаних индикатора за сваку меру. Такође,
извештајем о спровођењу мера пољопривредне политике и
политике руралног развоја за Општину Ћуприја који се
подноси Министраству се врши контрола и успешност
реализације програма.
II. ОПИС ПЛАНИРАНИХ МЕРА

-

Корисник
треба
да
има
регистровано
пољопривредно газдинство уписано у Регистар
пољопривредних газдинстава, са активним
статусом;

-

Корисник са пребивалиштем и производњом на
територији Oпштине Ћуприја;
Потписана изјава да не постоји захтев за
коришћење кредитне линије за исто улагање у
другим јавним фондовима;

-

2.1 Назив мере: КРЕДИТНА ПОДРШКА
Шифра мере: 100.2
Суфинансирање камата за пољопривредне кредите –
100.2.1
2.1.1 Образложење:
У складу са Законом о подстицајима у пољопривреди и
руралном развоју, јединице локалне самоуправе („Сл.
гласник РС“, бр. 10/2013-др. , 142/14, 103/15 и 101/16) могу
да утврђују мере које се односе на кредитну
подршку.Кредитна
подршка
ће
се
реализовати
суфинансирањем камата за пољопривредне кредите.
Пољопривреда је делатност у којој се ангажује велика
количина новчаних средстава сваке године, било да се ради
о улагању новца у репроматеријал, било да се ради о
улагању у нове засаде, основно стадо, наводњавање и остале
инвестиције. Констатни извори финансирања су не само
предуслов за повећање производње, већ и за одржавање већ
постојећег нивоа производње. Свако комерцијално
пољопривредно газдинство које жели да успешно послује,
пољопривредни кредит види као могућност обезбеђења
готовог новца и повећања профита. Међутим, тренутно
банке не препознају мала и средња газдинства, која
доминирају на територији града, као озбиљне клијенте, већ
као клијенте са већим степеном ризика. Ово произилази, пре
свега, из чињенице да се већи део прихода газдинства не
одвија преко рачуна. Поред високих каматних стопа јавља
се и неусклађеност рокова отплате са роковима прилива
средстава на пољопривредним
газдинствима и
неусклађеност грејс периода са врстом производње, односно
инвестицијом. Додатни проблем је и начин обезбеђења
кредита-хипотеке на објектима у руралним подручјима су
често неприхватљиво обезбеђене.
Ова мера је у складу са националном и локалном аграрном
политиком, односно Стратегијом пољопривреде и руралног
развоја 2014. – 2024.год.
Кредитна подршка путем суфинансирања камате за
пољопривредне кредите представља меру којом се
пољопривредним газдинствима омогућава лакши приступ
коришћењу кредита код пословних банака и на тај начин се
стварају повољнији економски услови за обезбеђење
неопходних инпута за постојећу производњу и
за
инвестиционе активности за започињање и унапређење
пољопривредне производње.

-

Корисник мора да испуни доспеле обавезе по
раније одобреним захтевима финансираним из
средстава буџета Општине Ћуприја.

2.1.7 Специфични критеријуми:
Ова мера има специфичан критеријум који се односи на
кориснике:
Корисник уписан у Регистар пољопривредних газдинстава
са седиштем и делатношћу на територији општине Ћуприја,
са активним статусом у складу са Правилником о упису у
регистар
пољопривредних
газдинстава
и
обнови
регистрације као и о условима за пасиван статус
пољопривредног газдинства (Сл.гласник РС 17/13, 102/15 и
6/16) може да користи кредитну подршку путем
суфинансирања камате само за улагање у основна или
обртна средства која користи у пољопривредној
производњи.
2.1.8 Листа инвестиција у оквиру мере
Шифра

Назив инвестиције

100.2.1

Суфинансирање камата за пољопривредне
кредите

2.1.9 Критеријуми селекције:
Редни
број
1.

Тип критеријума за
избор

Да/Не

Бодови

Нема посебних критеријума селекције.
2.1.10 Интензитет помоћи:
Интензитет помоћи је 100% од укупне номиналне каматне
стопе. Обавезе корисника кредита су накнаде и трошкови у
току одобравања и реализације кредита, а суфинансира се
номинална каматна стопа. Номинална каматна стопа мора
бити фиксна током периода отплате кредита.

2.1.2 Циљеви мере:
Позитиван
утицај
на
стабилност
дохотка
пољопривредних газдинстава и раст конкурентности уз
прилагођавање захтевима тржишта, повећање дохотка на
пољопривредним газдинствима су општи циљеви ове мере,
а модернизација производње и унапређивање квалитета
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треба да допринесе задовољењу потреба људи, развоју
услуга и размени производа и робе.
Технички ниво опремељености путне мреже је
низак услед недостатака финансијских средстава за
одржавање, што доводи до деградације постојеће путне
мреже и њеној неприступачности руралном становништву и
пољопривредним произвођачима.
Општина Ћуприја нема урађену Стратегију
руралног развоја, али у Стратегији одрживог развоја
општине Ћуприја поменута је инфраструктура у руралним
подручјима кроз приоритет: Јачање економског развоја кроз
подршку руралном развоју, привреди и туризму.
За реализацију ове мере предвиђено је укупно
7.500.000 динара и то за ревитализацију атарских путева
Овом мером ће бити унапређена путна мрежа руралних
подручја (атарски путеви) .

2.1.11 Индикатори-показатељи:
Редни број
Назив показатеља
1.

Број корисника кредитних
суфинансираном каматом

2.

Укупан
износ
пословне банке

ангажованих

линија

са

средстава

2.1.12 Административна процедура:
Општинска управа општине Ћупријa закључиће уговоре о
пословно-техничкој сарадњи са пословним банкама. Након
закључења уговора са пословним банкама, расписује се
јавни позив за пријављивање пољопривредних газдинстава
заинтересованих за суфинансирање камата на краткорочне
кредите за набавку репроматеријала (семенска роба, расад,
садни материјал, ђубриво, гориво, средства за заштиту),
сточне хране, набавку нове пољопривредне механизације,
машина и опреме за пољопривредну производњу и набавку
опреме за прераду и производњу сточне хране, чување и
пласман пољопривредних производа , система за
наводњавање, набавку стада или подизање засада, код
банака са којима су потписани уговори о пословнотехничкој сарадњи.
Пословне банке ће из свог потенцијала, одобравати
краткорочне
кредите
носиоцима
регистрованих
пољопривредних газдинстава са територије општине
Ћуприја, која су у активном статусу и која испуњавају
услове кредитне способности по актима пословне политике
банке.
Подносиоцу захтева за кредит (кориснику кредита), уколико
испуни услове кредитне способности по актима пословне
политике банке, може се одобрити само један кредит по
овом јавном позиву и то у пословној банци коју корисник
одабере а са којом је општина Ћуприја закључила Уговор о
пословно-техничкој сарадњи.
Износ кредита одобрава изабрана пословна банка
подносиоцу захтева са роком отплате до 12 месеци.
Општина Ћуприја ће субвенционисати камату у висини
100% каматне стопе банке.
Средства којима ће општина Ћуприја субвенционисати
каматe на додељене кредите износе 1.500.000 дин. и
обезбеђена су у буџету општине Ћуприја за 2017.год.
Општина Ћуприја ће спровести широку кампању
информисања путем средстава јавног информисања,
званичног сајта општине Ћуприја, огласне табле општине
Ћуприја, огласних табли месних заједница и у директном
контакту са пољопривредним произвођачима на терену.

2.2.2 Циљеви мере:

Побољшање услова живота и рада у руралним
подручјима;

Мање изражена миграција становништва из руралних
области.
2.2.3 Веза мере са националним програмима за рурални
развој и пољопривреду:
Није примењиво обзиром да није усвојен НПРР
2.2.4 Крајњи корисници:
Општина Ћуприја.
2.2.5 Економска одрживост:
Није примењиво на ову меру.
2.2.6 Општи критеријуми за кориснике:
Општи критеријуми за кориснике ове мере не постоје.
2.2.7 Специфични критеријуми:
Специфични критеријуми за кориснике ове мере не
постоје.
2.2.8 Листа инвестиција у оквиру мере:
Шифра
Назив инвестиције
инвестиције

301.2

Инвестиције у израду, унапређење или
проширење свих типова инфраструктуре
мањег обима, укључујући инвестиције у
обновљиве изворе енергије.

2.2.9 Критеријуми селекције: Јавна набавка.
2.2.10 Интензитет помоћи:
За планиране радове и
пројектну документацију општина Ћуприја је планирала
средства. Извори финансирања, односно планирана
вредност радова, средства из буџета Републике Србије за
2017. годину и други извори средстава, као и учешће
средстава буџета Републике Србије и средстава буџета
општине Ћуприја, за нове и започете, односно изведене
радове, односно улагања у 2017. години
ће бити
прецизирани Уредбом о утврђивању Програма извођења
радова на заштити, уређењу и коришћењу пољопривредног
земљишта и Конкурсом који расписује Министарство
пољопривреде и заштите животне средине.

2.2 Назив
мере:
ИНВЕСТИЦИЈЕ
ЗА
УНАПРЕЂЕЊЕ И РАЗВОЈ РУРАЛНЕ
ИНФРАСТРУКТУРЕ
Шифра мере: 301
Назив инвестициије: Инвестиције у израду, унапређење
или проширење свих типова инфраструктуре мањег
обима, укључујући инвестиције у обновљиве изворе
енергије.
Шифра инвестиције: 301.2

2.2.11 Индикатори/показатељи:
Редни
Назив показатеља
број
дужина израђене руралне
1.
инфраструктуре/атарских путева

2.2.1 Образложење: Рурална подручја у општини
Ћуприја карактерише недовољно изграђена и одржавана
инфраструктура (путна мрежа, електромрежа, комунална
инфраструктура). Поменути услови резултирају у отежаном
пословању
пољопривредних
произвођача,
лошијем
квалитету живота и рада на селу, мањим количинама
произведених пољопривредних производа и производима
лошијег квалитета. Постојећа рурална инфраструктура
негативно утиче на безбедност самих пољопривредника али
и на транспорт производа. Инфраструктурни услови који
смањују конкурентност пољопривреде у општини Ћуприја
су:
- Економска и социјална инфраструктура
руралних подручја је неразвијена и негативно утиче на
конкурентност и друштвено уређење руралних области;
- Саобраћајна инфраструктура, као основни
елемент руралне инфраструктуре и транспортног система

2.2.12 Административна процедура:
Реализацију ове мере ће спроводити ЈЛС-Oпштинска
управа општине Ћуприја и Управа за пољопривредно
земљиште Министарства пољопривреде и заштите животне
средине.Средства су планирана буџетом општине Ћуприја.
На основу закључака радних тела Савета месних заједница и
предлога који су донети на зборовима грађана који су
одржани у новембру 2016. године, Одсек за локално
економски развој општине Ћуприја ће, по приоритетима,
предложити где ће се реализовати инвестиције у израду,
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унапређење или проширење свих типова инфраструктуре
мањег обима, укључујући инвестиције у обновљиве изворе
енергије.
Ова мера ће се спроводити по основу Годишњег програма за
заштиту, уређење и коришћење пољопривредног земљишта
за 2017.год. и уредбе и конкурса Министарства
пољопривреде и заштите животне средине за активност –
Ревитализација атарских путева, где су средства обезбеђена
у буџету Републике Србије и буџету општине Ћуприја.
Општина Ћуприја са пројектном документацијом у вези
ревитализације
атарских
путева
конкурише
код
Министарства пољопривреде и заштите животне средине,
након чега се потписује Уговор о извођењу радова на
ревитализацији
атарских
путева.
У складу са Законом о јавним набавкама општина Ћуприја
објављује јавни позив и конкурсну документацију на
Порталу управе за јавне набавке и интернет страници
општине Ћуприја, за подношење понуда за јавну набавку
радова у вези ревитализације атарских путева. Наручилац
тј.општина Ћуприја након тога доноси Одлуку о избору
најповољније понуде и са извођачем радова потписује
Уговор о извођењу радова на изради руралне
инфраструктуре, тј. ревитализацији атарских путева на
територији општине Ћуприја.

2.3.3 Веза са мерама Националног програма за рурални
развој Републике Србије (НПРР)
Није применљиво обзиром да није усвојен НПРР.
2.3.4 Крајњи корисници:
Крајњи корисник за информативне активности као што су
сајмови, изложбе, студијска путовања и манифестације је
општина Ћуприја, а посредно су пољопривредни
произвођачи – носиоци регистрованих пољопривредних
газдинстава.
2.3.5 Економска одрживост: за економску одрживост није
потребан бизнис план или пројекат.
2.3.6 Општи критеријуми за кориснике:
За регистрована пољопривредна газдинства – активан статус
у 2017.год. Равномерна заступљеност пољопривредних
произвођача из свих села са територије општине Ћуприја.
2.3.7 Специфични критеријуми: /
2.3.8 Листа инвестиција у оквиру мере:
Шифра
инвестиције

2.3 Назив мере: ПОДСТИЦАЈИ ЗА ПРОМОТИВНЕ
АКТИВНОСТИ У ПОЉОПРИВРЕДИ И РУРАЛНОМ
РАЗВОЈУ

402.1

Шифра мере: 402
Назив инвестиције:Информативне активности: сајмови,
изложбе, манифестације, студијска путовања
Шифра инвестиције: 402.1
2.3.1 Образложење: Одрживи развој пољопривреде и
руралних подручја захтева да буде заснован на праћењу
нових технологија, стручном усавршавању и константном
трансферу знања и информација путем организовања и
учествовања на научно-стручним скуповима, семинарима,
радионицама, предавањима, манифестацијама, сајмовима,
студијским путовањима и изложбама из области
пољопривреде и руралног развоја. Пољопривредни
произвођачи и сеоско становништво веома тешко, без
икакве стручне помоћи примењују иновације у производњи,
пласману,
развоју
непољопривредних
делатности,
маркетингу и другим активностима везаним за развој
руралних
средина.Веома
мали
проценат
носиоца
пољопривредних газдинстава има стечено средње и високо
стручно образовање из области пољопривреде, а највећи део
истих имају стечено искуство из праксе.
Облици стицања нових знања – стручно оспособљавање и
активности биће усмерене на пољопривредне произвођаче,
сеоско становништво и на стручњаке из агросектора, из свих
пољопривредних и непољопривредних активности, који ће
стечена сазнања о новим трендовима у производњи,
иновацијама,
новим
технологијама,
успостављањем
пословних контаката, склапањем сарадње, нових идеја,
информација и савета за постизање бољег квалитета
производње, користити за даљи пољопривредни и рурални
развој на подручју општине Ћуприја.
Важан сегмент је и подршка промоцији развојних
потенцијала села, очување традиције, подизање нивоа
пласмана производа и услуга, образовање, здравство,
култура и спорт, који ће утицати на побољшање квалитета
живота сеоског становништва.

Назив инвестиције
Информативне
сајмови,
манифестације,
путовања

Износ

активности:
изложбе,
студијска

2.3.9 Критеријуми селекције: Јавна набавка.
2.3.10 Интезитет помоћи:
Oпштинa Ћуприја меру која се односи на информативне
активности: сајмовe, изложбе, манифестације, студијска
путовања, финансира до 100%.
2.3.11 Индикатори/показатељи:
Број организованих промотивних активности и број
организованих
посета
сајмовима,
изложбама,
манифестацијама, студијским путовањима итд.
2.3.12 Административна процедура:
Реализацију ове мере ће спроводити ЈЛС – Општинска
управа општине Ћуприја.
Средства за ову намену користиће се за финансирање и
подршку организацији студијских путовања како у земљи
тако и у иностранству, сајмова, манифестација, изложби,
стручних скупова, конференција, семинара, предавања,
стручних радионица, тренинга, специјализација и
информативних активности које су везане за стручно и
техничко
унапређење
сеоског
становништва,
пољопривредних произвођача, привредних субјеката из
области пољопривредне производње и пољопривредних
стручњака.
Избор пружаоца услуга вршиће се у складу са Законом о
јавним набавкама.
Комисију за набавку услуге превоза у поступку, образује
општина Ћуприја. Она одређује процењену вредност
набавке, одређује рок за достављање понуда, критеријуме за
избор понуде и економски најповољнију понуду, врши
избор најповољнијег понуђача и са њим склапа Уговор о
пружању услуга превоза пољопривредних призвођача, а
који ће вршити превоз пољопривредних произвођача на
сајмове, манифестације, изложбе, студијска путовања,
стручне скупове, семинаре, конференције итд.
Група за пољопривреду Одељења за друштвене делатности,
привреду и локални економски развој општине Ћуприја ће
преко средстава јавног информисања, интернет странице
Општине Ћуприја, огласне табле општине Ћуприја и месних
канцеларија обавештавати заинтересоване пољопривредне
произвођаче – носиоце регистрованих пољопривредних
газдинстава о свим промотивним активностима у
пољопривреди и руралном развоју као и датумима њихових
одржавања.

2.3.2 Циљеви мере: Meра треба да допринесе развоју
пољопривреде,
одрживом
развоју,
побољшање
биодиверзитета, а у ужем смислу повећању стручног знања
и вештина пољопривредних произвођача, примени нових
технологија и знања, јачању капацитета за прихватање
знања кроз развијање свести и мотивисаности за
образовањем.
Пољопривредни произвођачи који су актери промотивних
активности и раде на својој едукацији су много спремнији
да у своју пољопривредну производњу уведу нове сорте
семена, нове расе стоке, користе системе за наводњавање,
примене модерне начине производње и обраде земљишта,
производе у затвореном простору итд.
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III. ИДЕНТИФИКАЦИОНА КАРТA

Табела : Општи подаци и показатељи
Назив показатеља

Вредност,

Извор

опис
показатеља

податка
и година

ОПШТИ ПОДАЦИ
Административни и географски положај
Аутономна покрајина

/

рзс*

Регион

Регион Шумадије и
Западне Србије

рзс*

Област

Поморавље

рзс*

Град или општина

Ћуприја

рзс*

Површина

287km²

рзс*

Број насеља

16

рзс*

Број катастарских општина

17

рзс*

Број подручја са отежаним условима рада у пољопривреди
(ПОУРП) (1)

0

Демографски показатељи
Број становника

30.645

рзс**

Број домаћинстава

10.489

рзс*

Густина насељености (број становника/површина, km²)

106

Промена броја становника 2011:2002 (2011/2002*100 – 100)

-8,70%

рзс**

-13,93%

рзс**

Становништво млађе од 15 година (%)

12,94%

рзс**

Становништво старије од 65 година (%)

20,43%

рзс**

Просечна старост

42,93

рзс*

Индекс старења (2)

131,10

рзс*

Без школске спреме и са непотпуним основним образовањем (%)

793

рзс*

Основно образовање (%)

6.406

рзс*

Средње образовање (%)

11.864

рзс*

Више и високо образовање(%)

3.113

рзс*

Пољопривредно становништво у укупном броју становника(%)

50 %

процена

- у руралним подручјима АП/ЈЛС

Природни услови

Детељније
објашњено у анализи
постојећег стања у
тачки 1.1.2.
Природни услови и
животна средина

Рељеф (равничарски, брежуљкасти, брдски, планински)

Средње равничарски,
благо узвишен терен интерни

Преовлађујући педолошки типови земљишта и бонитетна

интерни
Преовлађује 3. и 4.
класа пољоприврдног

класа(3)
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земљишта

Клима (умерено-континентална, субпланинска ...)

Умереноконтинентална
клима, изузетно
високе температуре
лети, изразито ниске
зими, манји утицај
ветрова

интерни

Просечна количина падавина (mm)

662l/m²

интерни

Средња годишња температура (°C)

Хидрографија (површинске и подземне воде)

интерни
11,1 оС
Токови реке Велике
Мораве и реке
Раванице. Велика
Морава, бочна
ерозија врло јака,
различита
хидрографска мрежа
источних и западних
притока. Површинске
воде су
карактеристичне и по
броју малих
акумулација. Постоји
налазиште
олигоминералне
воде, одличне за
флаширање на
интерни
локацији АДА

Површина под шумом (ha)

5 456,53

рзс*

Површина под шумом у укупној површини АП/ЈЛС (%)

3,7% шумског
подручја

рзс*

Пошумљене површине у претходној години (ha)

3, 21

рзс*

Посечена дрвна маса (m3)

3 528

рзс*

Укупан број пољопривредних газдинстава:

3 115

рзс***

Број регистрованих пољопривредних газдинстава (РПГ):

1 723

Управа за

ПОКАЗАТЕЉИ РАЗВОЈА ПОЉОПРИВРЕДЕ
Стање ресурса

трезор(4)
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- породична пољопривредна газдинства (%)

98,66%

- правна лица и предузетници (%)

1,34%

Коришћено пољопривредно земљиште - КПЗ (ha)

12.817 hа

Учешће КПЗ у укупној површини ЈЛС (%)

8,01-10 %

Оранице и баште, воћњаци, виногради, ливаде и пашњаци,

рзс***

рзс***

остало (ha, %) (5)

12.817 hа

Жита, индустријско биље, поврће, крмно биље, остало
(ha, %) (6)

12.290 hа

Просечна величина поседа (КПЗ) по газдинству (ha)

4,11

рзс***

Обухваћеност пољопривредног земљишта комасацијом (ha)

/

интерни

Обухваћеност земљишта неким видом удруживања (ha)

/

интерни

Број пољопривредних газдинстава која наводњавају КПЗ

238

рзс***

Одводњавана површина КПЗ (ha)

/

интерни

Наводњавана површина КПЗ (ha)

147 hа

рзс***

рзс***

Површина пољопривредног земљишта у државној својини на

интерни

територији АП (ha) (7)

2.062,73 hа

Површина пољопривредног земљишта у државној својини која
се даје у закуп : (ha)

интерни
1.399,58 hа

- физичка лица %

71,55%

- правна лица %

28,45%

интерни

Говеда, свиње, овце и козе, живина, кошнице пчела (број)

9.102 УГ

Трактори, комбајни, прикључне машине (број)

Трактори и комбајни:
4.266
рзс***
Остало: 10.415

Пољопривредни објекти (број) (8)

7.254

рзс***

Хладњаче, сушаре, стакленици и пластеници (број)

320

рзс***

Употреба минералног ђубрива, стајњака и средстава за

16 355 ha

рзс***

заштиту биља (ha, број ПГ)

5 886

Број чланова газдинства (9) и стално запослених на газдинству:

6.627

рзс***

(на породичном ПГ: на газдинству правног лица/предузетника)

6609

рзс***

(ha)

рзс***

18

Годишње радне јединице (број) (10)

2 907

Земљорадничке задруге и удружења пољопривредника
(број) (11)

рзс***
интерни

7

Производња пољопривредних производа (количина): (12)
- биљна производња (t)

56.694

рзс***

- сточарска производња (t, lit. ком.)

9.102 УГстоке

интерни

232
Поште: 6
Претплатници:
11.572

рзс*

ПОКАЗАТЕЉИ РУРАЛНОГ РАЗВОЈА
Рурална инфраструктура
Саобраћајна инфраструктура
Дужина путева (кm) (13)
Поште и телефонски претплатници (број)
Водопривредна инфраструктура

13

рзс*
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Домаћинства прикључена на водоводну мрежу (број)

8 000

рзс*

Домаћинства прикључена на канализациону мрежу (број)

7 522

рзс*

Укупне испуштене отпадне воде (хиљ. m3)

1 021

рзс*

Пречишћене отпадне воде (хиљ. m3)

0

рзс*

Енергетска инфраструктура
Производња и снабдевање електричном енергијом (број) (14)

интерни

Социјална инфраструктура
Објекти образовне инфраструктуре (број) (15)

19

Број становника на једног лекара

144

рзс*
рзс*

Број корисника социјалне заштите

3 314

рзс*

118

рзс*

Диверзификација руралне
економије
Запослени у секторима пољопривреде, шумарства и
водопривреде (број) (16)

рзс***

Газдинства која обављају друге профитабилне активности
(број) (17)

213

рзс***

Туристи и просечан број ноћења туриста (18) на територији

886

рзс*

АП/ЈЛС (број)

3,1

Трансфер знања и информација

слаб ниво трансфера

Пољопривредна саветодавна стручна служба (да/не)

не

Пољопривредна газдинства укључена у саветодавни систем
(број) (19)

интерни
ПССС

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА
БРОЈ: 06-33-4/2017-02 ОД 01.03.2017. ГОДИНЕ
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Бранимир Тазић, дипл.инж.знр., с.р.
РЗС* - „Општине и региони у Републици Србији“, Републички завод за статистику, www.webrzs.stat.gov.rs
РЗС** - Попис становништва 2011, Републички завод за статистику, www.webrzs.stat.gov.rs
РЗС*** - Попис пољопривреде 2012 (Књига пописа 1 и Књига пописа 2), Републички завод за статистику, www.webrzs.stat.gov.rs
Навести да ли су на територији АП/ЈЛС идентификована насељена места или цела територија општине, односно сва насељена места на територији
општине која испуњавају бар један од критеријума наведених у Правилнику о подручјима са отежаним условима рада у пољопривреди („Службени
гласник РС“, број 29/13) која се могу окарактерисати као подручја са отежаним условима рада у пољопривреди (ПОУРП), имајући у виду да је
МПЗЖС посредством националног стратешког документа препознало потребу да се кроз систем подршке уваже отежавајуће околности за
пољопривредну производњу које постоје у овим подручјима.
2 Однос броја старог (60 и више година) и младог (0-19 година) становништва.
3 Према Правилнику о катастарском класирању и бонитирању земљишта („Службени гласник РС“, број 63/2014).
4 Организациона јединица Управе за трезор на територији ЈЛС.
5 Окућница, расадници и др.
6 Цвеће и украсно биље, угари и др.
7 Укључујући и утрине и пашњаке који су враћени сеоским заједницама на коришћење.
8 Пољопривредни објекти за смештај: стоке, пољопривредних производа на газдинству (кошеви за кукуруз, амбари и силоси), и пољопривредних
машина и опреме.
9 Укључујући и носиоца пољопривредног газдинства.
10 Јединица мере која представља количину људског рада утрошену за обављање пољопривредне делатности на газдинству; представља еквивалент
рада једног лица, тј. пуно радно време у једној години: 8 сати дневно, 225 радних дана у години.
11 Навести број регистрованих задружних организација и удружења пољопривредних произвођача, активно функционалних на територији АП/ЈЛС
12 Остварени обим производње најзначајнијих пољопривредних производа са становишта АП/ЈЛС.
13 Навести укупну дужину путева на територији АП/ЈЛС (укључујући државне путеве I и II реда и општинске путеве).
14 Навести број објеката за производњу (хидроелектране, термоелектране и др.), трансформацију и пренос електричне енергије на територији АП/ЈЛС.
15 Установе за децу предшколског узраста, основне и средње школе, високе школе и факултети на територији АП/ЈЛС.
16 На пољопривредним газдинствима и привредним друштвима, предузећима, установама, задругама, организацијама и др.
17 Осим пољопривредне, а у вези су са газдинством (нпр.прерада пољопривредних производа, рурални туризам, активности у шумарству, обрада
дрвета, народна радиност, производња енергије из обновљивих извора, узгој рибе и др.).
18 Домаћи и страни.
19 Навести број одабраних пољопривредних газдинстава која се интензивно прате више пута годишње и број осталих пољопривредних газдинстава
која се укључују у саветодавни систем на друге начине, углавном преко учешћа на групним предавањима и кроз повремене посете саветодаваца
пољопривредним газдинствима.
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На основу члана 13. Закона о улагањима
("Службени гласник РС" бр.89/15), члана 32. Закона о
локалној самоуправи ("Службени гласник РС", бр.129/2007
и 83/2014- др.закон) и члана 38. Статута општине Ћуприја
(„Службени гласник Општине Ћуприја“, бр.14/08, 22/08,
28/08, 13/11 и 23/13), Скупштина општине Ћуприја на
седници одржаној дана 01.03.2017. године доноси

Републици Србији се више не мери овај индикатор, па је као
алтернатива преузет један од такође често примењиваних
индикатора који се зове економски агрегат.
Економски агрегат се израчунава из производа укупног
броја запослених у општини Ћуприја и просечне бруто
зараде по једном запосленом. Он је збирни показатељ јер
даје заједничку вредност приказану у еврима која
представља резултат економске активности општине
Ћуприја.
Предности економског агрегата као индикатора јесу:
изразита јасност, јасан, лака израчунљивост и упоредивост.
Главни му је недостатак у томе што се заснива на просечним
вредностима (бруто зарада запослених), па је самим тим и
мање прецизан од бруто домаћег производа по глави
становника који представља укупну продукцију роба и
услуга по глави становника, остварену на нивоу општине,
без обзира на власништво.

ПРОГРАМ ЛОКАЛНОГ ЕКОНОМСКОГ РАЗВОЈА
ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА
за 2017. годину
1.

УВОДНА РЕЧ ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ

Почетак светске економске кризе 2008. године и наставак
кризе у свим годинама до данас, оставио је последице и на
привреду у општини Ћуприја. Раст је успорен, дошло је до
повећања незапослености и гашења многих локалних
компанија и предузећа.
Локална самоуправа је препознала значај развоја економије
и ставила је у први план остваривање економског развоја,
отварање нових предузећа, оживљавање угашених или
ослабљених предузећа, стварање јаке и разноврсне привреде
и стварање нових радних места за грађане Ћуприје.
Стратешки план је направљен према актуелним подацима и
приоритетима дефинисаним у времену његовог доношења,
али је у његовој реализацији могуће мењати поједине
сегменте, прилагођавајући га потребама. Овај стратешки
план представља развојни документ који ћемо обогаћивати
на основу искустава и потреба које се у његовој реализацији
буду откривене.
Постоји неколико чинилаца који Ћуприју позиционирају на
веома високо место на мапи Србије када говоримо о
потенцијалима за стране и домаће инвестиције. Првенствено
Општина Ћуприја поседује добар геостратешки положај,
налази се на самом паневропском Коридору X – друмском и
железничком, 145 км удаљена од Београда, односно 90 км
од Ниша. Овакав положај Ћуприје пружа потенцијалним
инвеститорима ефикасан промет роба уз ниске трошкове. На
првом месту ту је близина великих центара Београда,
Крагујевца и Ниша, као и два међународна аеродрома –
Београда и Ниша. Коридор 10 повезује Ћуприју са
Хрватском и Мађарском и целом западном Европом са једне
стране и са Македонијом, Бугарском, Грчком и даље на
исток са друге стране. Луке Копар (Словенија), Бар (Црна
Гора) и Солун (Грчка) су директна веза на прекоморски
транспорт.
Стабилност Србије, важност Србије као геополитичког
фактора на Балкану, бесцарински однос са Европском
унијом, Русијом и Турском условиће убразаном тражњом
инвеститора за реализацију пројеката на територији Србије.
Кључни инструмент за привлачење инвеститора биће
унапређена политика управљања грађевинским земљиштем
у индустријској зони, “Greenfield” и “Brownfieled” локације
и подстицаји на нивоу локалних и државних институција.
Реализацијом пројеката нове индустријске зоне, покретањем
стечајних поступака фирми које не послују а који су
власници потенцијалних “brownfield” локација спроведена
је прва фаза развоја потенцијала за привалачењем
инвеститора. У другој фази је потребно развити програмске
мере као подршка инвеститирима за реализацију пројеката.
Планиране програмске мере које су саставни део програма
локалног економског развоја општине Ћуприја, омогућиће
потенцијалним инвеститорима да уз смањне ризике отварају
своје производне погоне на територији општине Ћуприја. Из
свега набројаног се види снажно опредељење локалне
самоуправе да се Ћуприја врати на пут раста и развоја, да се
допринесе стварању јаких приврeдних субјеката, да се
оствари извоз и створе нове вредности и да Ћуприја буде
средина задовољних и остварених грађана.

Привредни субјекти
Предузећа
Према подацима Агенције за привредне регистре за 2016.
годину, на територији општине Ћуприја пословало је
укупно 367 предузећа, и то:
Извор: Агенција за привредне регистре
Преглед броја предузећа по секторима делатности:
Прерађивачка индустрија 63
Трговина 75
Саобраћај 25
Изградња,грађевинарство 24
(Извор: Агенција за привредне регистре)
На основу прегледа предузећа по секторима делатности,
може се закључити да у оквиру сектора трговине послује
20% укупног броја предузећа. Трговину прати сектор
прерађивачке индустрије 17%. Знатно мање учешће у
посматраној структури се односи на сектор саобраћаја,
складиштења и веза – 6,8% и сектор послова изградње и
грађевинарства – 6,5% свих предузећа општине.
Посматрањем индустрије општине Ћуприја, могу
се уочити главне тачке ослонаца привреде општине и главни
потенцијали развоја. Уочљиво је да, од активних предузећа
у оквиру прерађивачке индустрије, највећи број производи
основне метале и стандардне металне производе. Следи
производња прехрамбених производа и пластике. Учешћа
осталих подсектора прерађивачке индустрије у погледу
броја предузећа знатно су мања.
Пољопривреда
Пољопривреда је грана привреде која у укупном
дохотку општине, после трговине остварује највеће учешће
у односу на остале привредне гране општине. Средства за
развој и унапређење пољопривреде општине Ћуприја
обезбедиће се у Буџетском фонду за развој пољопривреде.
Сврха оснивања Буџетског фонда за развој пољопривреде је
подстицај за развој пољопривреде као и подршка за
спровођење пољопривредне политике за подручје општине
Ћуприја. Средства буџетског фонда користиће се у складу
са Програмом развоја пољопривреде као и подршке за
спровођење пољопривредне политике који доноси
Скупштина општине Ћуприја уз претходну сагласност
Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде.
Фонд се оснива на неодређено време.
Средства за рад фонда обезбеђују се из:
1. апропријација обезбеђених у оквиру буџета
општине Ћуприја за текућу годину,
2. прихода остварених на основу међународне,
региопналне и локалне сарадње и сарадње са републичким
органима на програмима, пројектима и другим
активностима у подстицају развоја пољопривреде,
3. прилога, донација, поклона и помоћи,
4. средстава остварених на конкурсима (домаћим
и иностраним) за програме и пројекте и
5. других средстава у складу са законом.

2. АНАЛИЗА ПОСТОЈЕЋЕГ СТАЊА СА ОСВРТОМ
НА УОЧЕНЕ ПРОБЛЕМЕ

Кретање запослености
Општина Ћуприја је, као и већина локалних
самоуправа у Србији, била погођена економском кризом
деведесетих година прошлог века. Стагнацијом великих
друштвених система, носилаца привредног развоја, долази
до пада боја запослених, па се проблем увећања броја

Економска реалност општине може се измерити на више
начина и путем више економских показатеља. Најчешће
примењивани и најпоузаднији економски индикатор
сигурно је бруто домаћи производ по глави становника
(GDP per capita). Међутим, од пре извесног времена у
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незапослених лица јавио као један од кључних проблема
општине.
Програм локално економског развоја за 2017. годину могао
би имати пресудну улогу у даљем унапређењу пословне
климе на територији општине Ћуприја и осигурати
дугорочнан допринос свеобухватном привредном и сваком
другом развоју Ћуприје. Приметно је да већ постоји благи
тренд побољшања пословне климе у Ћуприји, у односу на
претходни период и израда Програма може и треба да буде
кључни корак ка дефинитивном трасирању пута ка
перманентном расту производних и осталих делатности у
Ћуприји.

одлуке комисије која је формирана за доделу ових
средстава,
1.3. Подстицаји
за
самозапошљавање у сарадњи са
Националном службом за запошљавање.
2. Мера привлачења инвеститора – реализује се :
2.1.
Обезбеђењем грађевиснког земљишта које је
инфраструктурно опремљено,
2.2. Обезбеђењем отуђења грађевинског земљишта у јавној
својини општине Ћуприја по цени која је мања од тржишне
или без накнаде,
2.3 Обезбеђивањем закупа на одређено време и опремањем
пословног простора за различите намене
2.4. Обезбеђивање средстава за набавку опреме (машине,
алати, остала опрема) неопходне за проширење капацитета
или започињање производње,
2.5. Обезбеђивањем подстицаја за почетна инвестициона
улагања (материјална и нематеријална имовина) и нова
радна места повезана са почетним улагањем.

3. ЦИЉЕВИ ПРОГРАМА
Општи циљ програма: Допринос економском развоју
Ћуприје и стварању повољнијег пословног окружења.
Специфични циљеви програма:
1. Стварање услова за оснивање нових предузећа, нових
радних места и нових производа на територији општине
Ћуприја,
креирањем
локалног
финансијског
и
административног оквира за доделу подстицаја.
2.
Позиционирање општине Ћуприја као снажног
привредног центра у Југоисточној Европи и пожељне
средине за инвестирање, пословање и живот.
3.
Подстицај увођењу нових технологија и иновација у
производне процесе у функцији стварања нових вредности и
повећања извоза са територије општине Ћуприја.
4. Стварање привлачнијег пословног амбијента за домаће
и стране улагаче.
Циљеви су формулисани на такав начин да буду јасни и
проверљиви, односно да их је могуће квантификовати
кроз мерљиве индикаторе, као што су: број нових
запослених, број нових предузећа, број нових производа, и
сл. Наведеним се постиже пуна контрола
трошења
средстава уз увек доступан преглед ефеката програмског
трошења средстава.

3. Мера подршке развоју конкурентности се реализује
путем следећих активности:
3.1. Развоја производних иновација које имају могућност
директне примене и дефинисане користи у ланцу вредности
производа,
3.2. Развоја коператива, кластера и других облика
удруживања са циљем заједничког наступа на трећим
тржиштима или код доминантног купца,
3.3. Добијања међународних сертификата са циљем
омогућавања изласка домаћих компанија на инострана
тржишта.
Сви подстицаји изузев подстицаја који се додељују кроз
сарадњу локалне самоуправе и Националне службе за
запошљавање, се додељују по унапред утврђеним
критеријумима, на основу унапред извршене анализе (по
систему трошкова и користи) за локалну самоуправу, а
по приципу ''ДОК СЕ НЕ УТРОШЕ СРЕДСТВА''.
Анализу спроводи локална самоуправа, преко Комисије за
доделу средстава коју формира општинско Веће општине
Ћуприја. Одлуку о додели подстицаја доноси Скупштина
општине Ћуприја на предлог општинског Већа а на основу
препоруке Комисије.
Послoвни субјект мора имати регистровано седиште или
огранак на територији општине Ћуприја.
Заинтересовани пословни субјект општини Ћуприја уз
претходно одређену конкурсну документацију, обавезно
доставља бизнис план у коме се морају јасно видети: број
нових радних места, просечни лични доходак, вредност
укупне инвестиције, фазе реализације бизнис плана и
оквирна вредност извозних активности уколико постоје, као
и други елементи неопходни за сагледавање исплативости
инвестиције и резултата давања подстицаја
Средства за реализацију Програма локалног економског
развоја (у даљем тексту: средства) обезбеђују се у буџету
општине Ћуприја.
Средства се могу користити за финансирање инвестиционих
пројеката и пројеката којима се подстиче конкурентност у
производном сектору и сектору услуга које могу бити
предмет међународне трговине у складу са законом и
другим позитивним прописима.
Право на учествовање у поступку доделе средстава имају
инвеститори – домаћи и страни, мала и средња предузећа и
предузетници који имају инвестиционе пројекте и пројекте
којима се подстиче конкурентност у секторима за које
се у складу са Програмом локалног економског развоја
обезбеђују средства и који се пре почетка реализације
инвестиционог пројекта пријаве за доделу средстава, на
начин и под условима предвиђеним Програмом и Одлуком о
условима и начину реализације Програма.
Висина средстава која могу бити додељена за реализацију
мера – Привлачење инвеститора одређује се у складу са
оправданим
трошковимa
улагања
и директним и
индиректним ефектима улагања и у односу на висину
предвиђене инвестиције.
Средства се могу одобрити путем следећих инструмената:
а) различитих подстицаја,
б) давањем грађевинског земљишта са умањењем или без
накнаде,

4. ЦИЉНЕ ГРУПЕ ПРОГРАМА
Кључне циљне групе и корисници програмских
мера су:
- Домаћи инвеститори,
- Страни инвеститори,
- Мала и средња предузећа,
- Предузетници.
Циљне групе су све оне које могу бити корисници
подстицаја у складу са Програмом. Домаћи инвеститори
су тако дефинисани у најширем смислу овог појма – дакле
сви инвеститори из Србије, а посебно у области наменске
индустрије, уколико отварају предузеће на територији
општине Ћуприје. Посебно нам је жеља и тежња да се овим
Програмом подстакну инвестиције локалних
ћупријских
предузећа у нове производе и нове делатности. Такође,
Програм посебно узима у обзир било какво укључивање
ћупријске привреде, било као добављача или подизвођача у
некој фази производног процеса.
5. ПЛАНИРАНЕ ПРОГРАМСКЕ МЕРЕ
Програмске мере смо концепцијски поделили на три кључна
типа подршке привредним активностима на територији
општине Ћуприја – Подстицање запошљавања, Привлачење
инвеститора и Подстицање конкурентности.
Разрадом горе поменутих типова подршке дошли смо до
следећих дванаест позитивних програмских мера којима
изражавамо тежњу локалне самоуправе, да се иницирају,
подстакну или стимулишу привредне активности:
1. Мера Подстицање подстицања запошљавања –
реализује се у сарадњи са Националном службом за
запошљавање, кроз следће активности:
1.1 Подстицаји који за циљ имају обуку, доквалификацију
или преквалификацију у сарадњи са Националном службом
за запошљавање или другом референтном институцијом или
правним лицем, лиценцираним или сертификованим за
обуку будућих запослених лица различитих струка,
1.2 Подстицаји за додатно запошљавање у сарадњи са
Националном службом за запошљавање или на основу
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в) инфраструктурним опремањем земљишта са умањењем
или без накнаде и,
г) кроз одрицање осталих изворних прихода јединице
локалне самоуправе.
Општина Ћуприја у складу са својим могућностима и
расположивим средствима у буџету одређује инструмент
доделе средстава.
6.

МЕРЕ

подручју најмање пет година, а у случају малих и средњих
привредних субјеката три године након завршетка пројекта,
2) корисник средстава дужан је да обезбеди учешће од
најмање 25% оправданих трошкова улагања из сопствених
средстава или из других извора који не садрже државну
помоћ.
3) да се достигнути број запослених код корисника
средстава након реализације инвестиционог пројекта не
смањује у периоду од пет година, а у случају малих и
средњих привредних субјеката три године,
4) да улагање мора да резултира нето повећањем броја
запослених у привредном субјекту у поређењу са просечним
бројем запослених у протеклих 12 месеци, а у случају
да се неко радно место затвори у том периоду, мора се
одузети од броја новоотворених радних места,
5) да радно место буде непосредно повезано са почетном
инвестицијом, а да исто буде отворено у року од три
године од почетка инвестиције.
Корисник средстава, након постизања пуне запослености,
према претходно утврђеном броју новозапослених, у складу
са уговором о додели средства (у даљем тексту: Уговор),
дужан је да сваком запосленом редовно исплаћује зараду у
складу са прописима којима се уређују радни односи, у
износу који је најмање за 20% већи од минималне зараде у
Републици Србији прописане за месец за који се исплаћује
зарада, за свo уговорено време у складу са овом одлуком.
Инвеститор мора обезбедити банкарску гаранцију на износ
вредности подстицаја, као меру обезбеђења за општину
Ћуприју.
Инвеститор мора задржати делатност најмање 5 година.
Средства за реализацију Мере за привлачење инвеститора
обезбеђују се у Одлуци о буџету општине Ћуприја.

ЗА ПОДСТИЦАЊЕ ЗАПОШЉАВАЊА

Подстицаји који за циљ имају обуку, доквалификацију или
преквалификацију у сарадњи са Националном службом за
запошљавање или другом референтном институцијом или
правним лицем, лиценцираним или сертификованим за
обуку будућих запослених лица различитих струка;
Подстицаји за додатно запошљавање у сарадњи са
Националном службом за запошљавање или на основу
одлуке комисије која је формирана за доделу ових
средстава;
Подстицаји за самозапошљавање у сарадњи са Националном
службом за запошљавање, се у свему спроводе у складу са
усвојеним локалним акционим планом запошљавања.
7.

МЕРЕ ЗА ПРИВЛАЧЕЊЕ ИНВЕСТИЦИЈА

Средства за спровођење ових мера се могу доделити за:
1) Пројекте у производном сектору, код
којих
оправдани трошкови улагања износе најмање у динарској
противвредности 50.000 ЕУР по средњем курсу Народне
банке Републике Србије на дан подношења пријаве и којима
се обезбеђује отварање најмање 10 нових радних места. За
ову врсту пројеката је могућа висина додељених средстава
до 50% вредности оправданих трошкова улагања.
2) Пројекте у сектору услуга чија је минимална вредност у
динарској противвредности 25.000 евра по средњем курсу
Народне банке Републике Србије на дан подношења
пријаве и којим се обезбеђује отварање најмање 10 нових
радних места. За ову врсту пројеката је могућа висина
додељених средстава до 40% вредности оправданих
трошкова улагања.
Оправданим трошковима улагања сматрају се следећи
трошкови улагања :
1) почетна
инвестициона
улагања (материјална и
нематеријална имовина):
Имовина која се стиче куповином мора бити нова,
изузев у случају када се државна помоћ додељује малим и
средњим привредним субјектима. У случају преузимања,
износ средстава за чије је стицање државна помоћ већ
била одобрена пре куповине, одбија се од укупног износа.
Трошкови везани за стицање имовине која је под закупом,
осим земљишта и зграда, су оправдани само ако закуп има
облик финансијског лизинга и садржи обавезу куповине
имовине, на крају периода закупа.
2) трошкови бруто зарада за нова радна места повезана са
почетним улагањем.
3) оправдани трошкови у малим и средњим привредним
субјектима су и трошкови
припреме
студија
и
консултантских услуга који су повезани са почетним
улагањем ако висина државне помоћи износи до 50%
стварно насталих трошкова.
4) у случају куповине привредног субјекта, који је затворен
или би био затворен уколико не би био купљен, оправдани
трошкови су трошкови куповине имовине тог привредног
субјекта од трећег лица по тржишним условима.
5) трошкови закупа пословних просторија у којима се
реализује инвестициони пројекат, под условом да период
закупа од завршетка инвестиционог пројекта није краћи од
пет година за велике привредне субјекте, односно није
краћи од три године, за мале и средње привредне субјекте.
Укупан износ средстава, која се могу доделити у складу са
Програмом локалног економског развоја и Одлуком о
условима и начину реализације Програма локалног
економског развоја, одређује се у апсолутном износу, уз
обезбеђивање поштовања максималног
дозвољеног
интензитета у складу са постојећим прописима који уређују
доделу државне помоћи.
Средства могу бити додељена под следећим условима:
1) да инвестицијa и новоотворена радна места повезана
са предметном инвестицијом морају опстати у истом

Мере:
Мера 2.1. Обезбеђењем грађевиснког земљишта које је
инфраструктурно опремљено,
Ова мера се реализује изградњом инфраструктурних објекта
(саобраћајница, водоводне мреже, електродистрибутивне
мреже...) неопходних за изградњу на грађевинском
земљишту у приватној својини (својини инвеститора).
Изградња инфраструктурних објеката се финансира из
буџета општине Ћуприја.
Мера 2.2. Обезбеђењем отуђења грађевинског земљишта у
јавној својини општине Ћуприја по цени која је мања од
тржишне или без накнаде
Грађевинско земљиште у јавној својини општине Ћуприја
се отуђује у складу са позитивним законским прописима
којима је регулисана област планирања и изградње (Закон о
планирању и изградњи, пратеће уредбе и други подзаконски
акти). Грађевинско земљиште у јавној својини општине
Ћуприја отуђује се по цени која је мања од тржишне или без
накнаде на основу одлуке Скупштине Општине Ћуприја, а
по добијању претходне сагласности Владе Републике
Србије. Пре доношења одлуке о отуђењу грађевинског
земљишта у јавној својини по цени која је мања од тржишне
или без накнаде израђује се Елаборат о оправданости
отуђења грађевинског земљишта.
Мера 2.3. Обезбеђивањем закупа на одређено време и
опремањем пословног простора за различите намене
Појашњење:
Општина Ћуприја може обезбедити
заинтересованом
правном простор неопходан за проширење или започињање
пословног процеса.
Обезбеђени простор за проширење или започињање
пословног процеса, може бити халски простор у својини
општине Ћуприја или халски простор који би општина
Ћуприја закупила или сносила део трошкова закупа за
потребе потенцијалног инвеститора чији је капитал у
целости или делимично у власништву Републике Србије или
општине Ћуприја.
Овај подстицај је новчани и додељује се правном лицу за,
које има јасну намеру да закупи простор за производну или
другу делатност. У случају закупа зграда, закуп се мора
наставити најмање пет година, односно три године за мале и
средње привредене субјекте, након предвиђеног датума
завршетка пројекта улагања.
Уколико се подстицај односи на закуп простора –
инвеститор пре добијања подстицаја од стране општине
Ћуприја, доставља доказ да су измирени сви трошкови
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коришћења
простора
(електрична
енергија,
вода,
канализација, гас, телефон и други режијски трошкови који
ће нужно настати коришћењем простора), осим закупнине.
Мера 2.4. Обезбеђивање средстава за набавку опреме
(машине, алати, остала опрема) неопходне за проширење
капацитета или започињање производње.
Општина Ћуприја може доделити подстицај пословном
субјекту у виду суфинансирања набавке опреме неопходне
проширење или започињање производног процеса
пословног субјекта. Процес производње привредног
субјекта који је конкурисао мора бити у пословним
просторијама које су у власништву или закупу, што се
доказује уговором о закупу који не може бити краћи од
периода трајања подстицаја. Уз осталу претходно
дефинисану конкурсну документацију пословни субјект
посебно кроз бизнис план који се односи на коришћење
опреме коју намерава да набави мора навести податке да ли
набавка опреме утиче на запошљавање нових радника, да ли
утиче на повећање извоза и податке о пореклу
опреме.
2.5. Oбезбеђивањем подстицаја за почетна
инвестициона улагања (материјална и нематеријална
имовина) и нова радна места повезана са почетним
улагањем

у оквиру анализе исплативости буду јасно доказани
(кроз одговарајућу документацију или додатни елаборат)
сви елементи који указују на оригиналност решења.
Пословни субјект мора обезбедити банкарску гаранцију на
износ вредности подстицаја, као меру обезбеђења за
општину Ћуприја у укупном трајању од 3 године.
Општина Ћуприја може доделити подстицај пословном
субјекту за подршку развоја коператива, кластера и других
облика удруживања са циљем заједничког наступа на
трећим тржиштима или код доминантног купца кроз
суфинансирање дела трошкова који настају као резултат
рада различитих облика удруживања само уколико је кроз
бизнис план и анализу (трошкова и користи) недвосмислено
доказано да без заједничког наступа не би било могуће
остварити пласман робе на трећим тржиштима или код
доминантног купца. Ова мера може трајати најдуже годину
дана.
Општина Ћуприја може доделити подстицај пословном
субјекту
за
суфинансирање
трошкова
стицања
међународних сертификата са циљем омогућавања изласка
домаћих компанија на инострана тржишта, уколико се
одговарајућим бизнис планом и анализом недвосмислено
докаже исплативост таквог улагања тј. нужност стицања
оваквог сертификата за излазак на инострано тржиште.
Износ овог суфинансирања је до 50% директних трошкова
сертификације.

Појашњење:
На основу овог инструмента врши се додела државне
помоћи. Државна помоћ односи се на инвестициона улагања
која могу бити улагања у материјална средства (машине,
алати, остала опрема) и нематеријална средства неопходна
за проширење капацитета и започињање производње.

9. МЕХАНИЗМИ ДОДЕЛЕ И ПРАЋЕЊА ТРОШЕЊА
СРЕДСТАВА
Посебно битан сегмент реализације Програма представљају
механизми за доделу средстава и механизми за праћење
трошења средстава, као квалитативна основа за поштовање
закона и важан радни оквир. Поступак доделе средстава ће
бити заснован на следећим основама:
1. Образовање компетентне Комисије за доделу
средстава
2. Спровођење поступка за доделу средстава у
складу са одлукама Скупштине општине Ћуприја
3. Доношење одлуке о додели средстава од
стране Скупштине општине Ћуприја

8. МЕРА ПОДРШКЕ РАЗВОЈУ КОНКУРЕНТНОСТИ
Ова мера се реализује у складу са правилима за доделу
државне помоћи мале вредности. За реализацију мера за
подстицање конкурентности средстава се могу одобрити за
следеће оправдане трошкове:
Трошкови иновација – трошкови инструмената, трошкови
уговорних истраживања, техничког знања и патената који су
купљени и лиценцирани, саветодавне услуге, оперативни
трошкови, израде техничке студије изводљивости,
Трошкови развоја кoоператива, кластера, инкубатора –
улагање у опремање, у зграде, имовину, трошкови
запослених лица, канцеларија, оперативни трошкови,
усавршавање и сл.
Трошкови повезани са добијењем различитих сертификата.
Државна помоћ мале вредности не може да се додели за
подстицање извоза, односно за делатности које директно
утичу на обим извоза, успостављање и функционисање
дистрибутивне мреже или за покриће других текућих
расхода (оперативних трошкова) привредног субјекта
повезаних са извозним активностима и за давање предности
домаћим производима у односу на увозне производе.
Помоћ за покриће трошкова учествовања на сајмовима,
односно за надокнаду трошкова израде студија или пружања
саветодавних услуга потребних за увођење новог или
постојећег производа на новом тржишту у другој држави не
сматра се помоћи за подстицање извоза.
Мере:
3.1. Развоја производних иновација које имају могућност
директне примене и дефинисане користи у ланцу вредности
производа,
3.2. Развоја коператива, кластера и других облика
удруживања са циљем заједничког наступа на трећим
тржиштима или код доминантног купца,
3.3. Добијања међународних сертификата са циљем
омогућавања изласка домаћих компанија на инострана
тржишта.
Појашњење:
Под тржишном или производном иновацијом у смислу ове
мере се подразумева иновативно производно или тржишно
решење које се први пут примењује на подручију
Републике Србије или најмање први пут на територији
општине Ћуприја. Општина Ћуприја може доделити
субвенцију пословном субјекту у виду суфинансирања
делимичног развоја и примене производне или тржишне
иновације, уколико се кроз бизнис план може показати
директна исплативост иновативног решења. Приликом
доделе ове врсте субвенције посебно ће се водити рачуна да

1.Образовање компетентне Комисије за доделу
средстава, која ће имати председника и 4 члана. Комисија ће
давати предлог за доделу средстава, а у складу са усвојеном
Одлуком о буџету општине Ћуприја и Програмом.
2. Поступак доделе средстава
2.1.
Јавни позив
Додела средстава спроводи се у складу са јавним
позивом и овим Програмом.
Општина Ћуприја на својој интеренет страници
објављује јавни позив.
- Јавни позив садржи:
1) назив и седиште органа који објављује јавни
позив;
2) назив и седиште органа коме се достављају
пријаве;
3) критеријуме за доделу средстава;
4) рок и начин за достављање пријава;
5) трајање јавног позива;
6) адресу на којој се могу добити обавештења у
вези са учествовањем у поступку
доделе средстава и податке о лицу за контакт;
7) друге информације од значаја и интереса за
инвеститоре
и кориснике средстава и
8) датум, место и начин отварања пријава.
Јавни позив може садржати и друге елементе у
складу са одлуком о реализацији овог Програма.
Одлука о додели средстава за улагања од
посебног значаја, доноси се без јавног позива.
Улагањима од посебног значаја сматрају се она
улагања која као таква на основу достављеног бизнис плана
и све пратеће документације то утврди Скупштина општине
Ћуприја посебном одлуком.
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Претходни поступак и пријава за доделу

којој су издата и преведена на српски језик од стране
овлашћеног преводиоца.
Пријава за улагање од посебног значаја подноси
се уз сву напред наведену пратећу документацију.

средстава
Инвеститор доставља Општини Ћуприја писмо о
намерама.
Писмо о намерама обавезно садржи основне
податке о инвестиционом пројекту:
-планирану висину улагања, планирани број
нових радних места повезаних са инвестиционим пројектом,
планиране трошкове бруто зарада за нова радна места
повезана са инвестиционим пројектом у двогодишњем
периоду након достизања пуне запослености, уз навођење
јединице локалне самоуправе у којој инвеститор планира да
реализује инвестициони пројекат.
Општина Ћуприја може захтевати и додатна
објaшњења од инвеститора који је доставио писмо о
намерама.
За улагања од посебног значаја, Општина Ћуприја
може посебном одлуком а на основу података из писма о
намерама одредити и документацију која ће се подносити
уз образац пријаве и бизнис план.
Пријава за доделу средстава по јавном позиву (у
даљем тексту: Пријава) подноси се
Општини Ћуприја на прописаном обрасцу, на
српском језику. Образац пријаве прописује се одлуком о
начину реализације Прорама локално економског
развоја.

2.3 Утврђивање испуњености формалних услова
за доделу средстава по јавном позиву и додела средстава
Орган Општинске управе одређене одлуком о
реализацији Програма локано економског развоја Општине
Ћуприја утврђује испуњеност формалних услова за доделу
средстава.
Напред наведени орган одбацује неблаговремене
Пријаве.
Ако Пријава не испуњава услове, Орган
Општинске управе одређене одлуком о реализацији
Програма локано економског развоја Општине Ћуприја
одбацује Пријаву као непотпуну и доставља је подносиоцу
Пријаве уз образложење,у року од 15 дана од дана окончања
јавног позива и доставља је подносиоцу Пријаве уз
образложење,у року од 15 дана од дана окончања јавног
позива.
Приговор на напред наведену одлуку може се
поднети Општинском Већу Општине Ћуприја у року од
осам дана од дана пријема обавештења. Општинско Веће
одлучује о приговору, и доставља одговор подносиоцу
Пријаве у року од 30 дана од дана пријема приговора.
Пријаве које су благовремене, потпуне и
допуштене пазматрају се у року од 30 дана од дана
окончања јавног позива.
Инвеститор, односно Корисник средстава у Обрасцу пријаве
за доделу средства подстицаја изјављује да:
-није привредни субјекат у тешкоћама у смислу Уредбе,
-нема доспеле,а неизмирене обавезе према Републици
Србији,
-није у претходних 12 месеци пре подношења Пријаве
смањио број запослених за 10% и више,
-није основан од стране Републике Србије, аутономне
покрајине или јединице локалне самоуправе, односно да
Република Србија, аутономне покрајине или јединице
локалне самоуправе немају учешће у власништву, а ако јесте
да је прибавио претходну сагласност Владе,
-није у обавези повраћаја недозвољене државне помоћи,
-је инвестициони пројекат у сектору за који је додела
средстава по Уредби дозвољена,
-су све информације, прикази и пратећи документи
истинити, веродостојни и потпуни,
-су све копије приложених докумената оверене копије
оригиналнних докумената.
Стручну анализу инвестиционог пројекта врши Комисија
коју формира Скупштина општине Ћуприја и исту доставља
на даљу процедуру и надлежност Општинском Већу
општине Ћуприја и Скупштини општине Ћуприја.
Конкурс за доделу подстицајних
средстава,
расписује се у складу са Одлукама Скупштине општине
Ћуприја. Комисија за доделу средстава би се састајала
периодично, зависно од броја пристиглих пријава. Конкурс
мора бити објављен у средствима јавног информисања и
web страници општине Ћуприја. Саставни део конкурсне
документације мора бити изјава о истинитости пријављених
података, коју потписује и оверава правно лице које
конкурише за доделу средстава по некој од предложених
мера, а као мера обезбеђења за општину Ћуприја.

Уз Пријаву се обавезно подноси :
1) инвестициони пројекат за чију реализацију се
конкурише за доделу средстава по јавном позиву;
2)
оригинал
или
оверена
фотокопија
регистрованих финансијских извештаја Инвеститора за
претходне три године пословања, са налазом овлашћеног
ревизора (ако постоји законска обавеза прибављања налаза
овлашћеног ревизора), а страно правно лице подноси
оригинал или оверену фотокопију и оверени превод на
српски језик (уз налаз овлашћеног ревизора, ако је то у
складу са националним законодавством страног предлагача
инвестиционог пројекта, или изјаву инвеститора да није
обавезан да прибавља извештај овлашћеног ревизора);
3) оригинал или оверена фотокопија извода из
Регистра привредних субјеката, који подноси инвеститор са
седиштем у Републици Србији, односно извод из
одговарајућег регистра државе у којој страни инвеститор
има седиште, не старији од три месеца, оверен од стране
надлежног органа, као и оверени превод извода на српски
језик ;
4) доказ да против привредног субјекта није
покренут претходни стечајни поступак, реорганизација,
стечај или ликвидација у складу са прописима којима се
уређују стечај и ликвидација;
5) писану изјаву да за реализацију истог
инвестиционог пројекта, односно за исте оправдане
трошкове није додељена, а ако јесте, по ком основу и у
којем облику и износу је додељена државна помоћ из буџета
Републике Србије, аутономне покрајине или јединице
локалне самоуправе;
6) доказ о измирењу обавеза по основу пореза,
царина и доприноса у Републици Србији, а за стране
инвеститорекоји нису пословали у Републици Србији
потписану изјаву да инвеститор није пословао у Републици
Србији и да нема ни резидентни ни нерезидентни порески
идентификациони број додељен у складу са прописима
којима се уређује порески поступак и пореска
администрација;
7) извод из Централног регистра обавезног
социјалног осигурања којим се утврђује број запослених и
врста радног ангажовања код корисника средстава у
тренутку подношења пријаве;
8) доказ да одговорно лице привредног друштва
није правоснажно осуђивано за кривична дела против
привреде,
имовине,
недозвољене
трговине
и
противслужбене дужности;
9) доказ да се против одговорних лица у
привредном субјекту не води кривични поступак;
10) доказ да привредни субјект није осуђиван за
кривично дело извршено у обављању привредне делатности.
Документа која подноси страни привредни
субјект морају бити оверена у складу са прописима државе у

3. Скупштина општине Ћуприја доноси Одлуку о додели
средстава, на основу предлога добијеног од стране
Комисије за доделу средстава.
Након Одлуке о додели средстава, приступа се склапању
уговора са изабраним правним лицима. Уговор који
општина Ћуприја склапа
са инвеститором не сме
одступити, у форми и садржини у односу на модел уговора
који је саставни део конкурсне документације, односно
пословни субјект мора бити упознат са моделом уговора пре
него што конкурише за доделу средстава.
Механизам праћења трошења средстава заснива се на
комисијском раду.
Образовање компетентне Комисије за надзор, која ће
вршити контролу и обилазак правних лица која су добила
средства од општине Ћуприја. Ова комисија даје мишљење
и предлог мера уколико је начињен прекршај у трошењу
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одобрених средстава. Комисију за надзор чине председник и
2 члана.
Правно лице које је користило подстицај из неке од
предложених мера је у обавези да поднесе наративни и
финансијски извештај о утрошку добијених средстава.
Модел извештаја одређује Комисија за надзор. Комисија за
надзор врши преглед добијених извештаја, по потреби
захтева појашњење или допуну извештаја и врши обилазак
правних лица.
Према одредбама Закона о улагањима, која каже да је
јединица локалне самоуправе дужна да води евиденцију
улагања од локалног значаја, Програм предвиђа да овај
сегмент евиденције за општину Ћуприја обавља општинско
одељење за финансије, а у складу са поменутим Законом о
улагањима и подзаконским актима који ће уследити.
Комисију за доделу средстава и Комисију за надзор чине
различити чланови, односно не може исто лице бити члан
обе комисије истовремено, чиме се спречава сукоб
интереса и транспарентнији је процес одлучивања.
Комисију за доделу средстава образује Скупштина општине
Ћуприја, а Комисију за надзор образује општинско веће
општине Ћуприја.

На основу члана 13. Закона о улагањима
(Службени гласник РС бр.89/15) и члана 38. Статута
општине Ћуприја („Службени гласник Општине Ћуприја“,
бр.14/08, 22/08, 28/08, 13/11 и 23/13), Скупштина општине
Ћуприја на седници одржаној дана 01.03.2017. године
доноси
ОДЛУКУ
О УСЛОВИМА И НАЧИНУ РЕАЛИЗАЦИЈЕ
ПРОГРАМА ЛОКАЛНОГ ЕКОНОМСКОГ РАЗВОЈА
ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА ЗА 2017. ГОДИНУ
I УВОДНЕ ОДРЕДБЕ
Предмет уређивања
Члан 1.
Овом одлуком уређују се услови, начин и
поступак реализације Програма локалног економског
развоја општине Ћуприја за 2017.годину, критеријуми за
доделу средстава из буџета општине Ћуприја, праћење и
контрола реализације програма и пројеката за које су
средства додељена у складу са овом одлуком, као и друга
питања од локалног значаја, а која имају повољан утицај на
отварање нових радних места, пренос нових знања и
технологија, привредни и укупни економски
развој
општине.
Овом
одлуком
се
уређује
регионална
инвестициона државна помоћ и де минимис државна помоћ.

10. ЗАКЉУЧАК
Овај Програм реализоваће се путем механизама
који ће се предвидети у Одлуци о условима и начину
реализације Програма локалног економског развоја за 2017.
годину, која представља општи акт у оквиру шеме државне
помоћи.
Државна помоћ се образложеном одлуком
Скупштине општине Ћуприја може доделити и у облику
индивидуалне државне помоћи.
Индивидуална државна помоћ додељује се на основу
овог Програма одлуком Скупштине општине и уговором о
додели индивидуалне државне помоћи, уз претходну
сагласност Комисије за контролу државне помоћи.
Општина Ћуприја у свим сегментима рада и пословања
пролази кроз период тешке транзиције и са јасном намером
да постане модеран и развијен град и локална заједница. Да
би се остварили циљеви које смо поставили неопходно
је започети са програмским активностима на привлачењу
инвестиција, а у функцији развоја локалне привреде,
стварања нових вредности и нових радних места.
Реализација Програма локалног економског развоја
општине Ћуприја је почетни корак и нешто што мора
наставити да постоји и у наредним годинама, па и
деценијама, да би се остварили што крупнији ефекти и да би
Ћуприја била неповратно на путу раста и развоја и стварања
нових вредности.
Реализација програмских мера је један од механизама да
локална самоуправа усмери привредна кретања у
позитивном смеру и да се развије већа отпорност Ћуприје на
сва негативна економска кретања, било у националним,
било у светским оквирима.
Предлагач је покушао да развије позитивне механизме
доделе и контроле трошења подстицајних средстава, као и
да материју свеобухватно обради и разради, а све у
складу са позитивном праксом и позитивним законским
решењима, за која се мора нагласити да тек настају и на
нивоу Републике Србије.
Оваj програм објавити у "Службеном гласнику општине
Ћуприја".

Члан 2.
Улагања представљају имовинска права која има
или контролише, директно или индиректно, страни или
домаћи улагач на територији општине Ћуприја, а за чије
стицање улагач ангажује средства (улагање у зграде,
производне погоне, машине и опрему, нове производне
капацитете, постојеће производне капацитете у складу са
законом којим се уређују страна улагања и другим
прописима).
Улагач јесте свако правно или физичко лице које
улаже на територији општине Ћуприја у складу са законом.
Појмови чије је значење одређено законом и
другим прописима којима се уређују улагања домаћих и
страних физичких лица имају исто значење у реализацији
Програма локалног економског развоја општине Ћуприја.
II МЕРЕ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОГРАМА
ЛОКАЛНОГ ЕКОНОМСКОГ РАЗВОЈА ОПШТИНЕ
ЋУПРИЈА ЗА 2017. ГОДИНУ
Члан 3.
Мере реализације Програма локалног економског развоја:
1. Привлачење инвеститора реализује се на следећи начин:
Инфраструктурним опремањем грађевинског земљишта
Отуђењем грађевинског земљишта у јавној својини
општине Ћуприја по цени која је мања од тржишне или без
накнаде
- Обезбеђивање простора неопходног за проширење или
започињање пословног процеса
Надокнадом трошкова закупа непокретнсоти:
- Обезбеђивање средстава за набавку опреме (машине,
алати, остала опрема) неопходне за проширење капацитета
или започињање производње
- Обезбеђивањем подстицаја за почетна инвестициона
улагања (материјална и нематеријална имовина) и нова
радна места повезана са почетним улагањем

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА
БРОЈ: 06-33-5/2017-02 од 01.03.2017. године

2. Подстицање конкурентности реализује се кроз подршку:
- Производних иновација које имају могућност директне
примене и дефинисане користи у ланцу вредности
производа
- Подршку развоја коoператива, кластера и других облика
удруживања са циљем заједничког наступа на трећим
тржиштима или код доминантног купца
Добијања међународних сертификата са циљем
омогућавања изласка домаћих компанија на инострана
тржишта.

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Бранимир Тазић, дипл.инж.знр, с.р.
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III ВИСИНА СРЕДСТАВА И ПРАВО
УЧЕШЋА У ПОСТУПКУ ДОДЕЛЕ
СРЕДСТАВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ
ПРОГРАМА ЛОКАЛНОГ ЕКОНОМСКОГ
РАЗВОЈА ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА ЗА 2017. ГОДИНУ

IV МЕРА – ПРИВЛАЧЕЊЕ ИНВЕСТИТОРА –
ИНВЕСТИЦОНИ ПРОЈЕКТИ, РОК ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ,
УСЛОВИ И КРИТЕРИЈУМИ ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА
Пројекти за које се могу доделити средства
Члан 8.

Извори и намена средстава
Члан 4.
Средства за реализацију Програма локалног
економског развоја општине Ћуприја за 2017. годину (у
даљем тексту: средства) обезбеђују се у буџету општине
Ћуприја.
Средства се могу користити за финансирање
инвестиционих пројеката и пројеката којима се подстиче
конкурентност у производном сектору и сектору услуга које
могу бити предмет међународне трговине у складу са
законом и другим прописима.
Право на учествовање у поступку доделе средстава
Члан 5.
Право на учествовање у поступку доделе
средстава имају инвеститори – домаћи и страни, мала,
средња и велика предузећа и предузетници који имају
инвестиционе пројекте и пројекте којима се подстиче
конкурентност у секторима за које се у складу са Програмом
локалног економског развоја општине Ћуприја за 2017.
годину обезбеђују средства и који се пре почетка
реализације инвестиционог пројекта пријаве за доделу
средстава, на начин и под условима предвиђеним овом
одлуком.
Изузимање од права на доделу средстава
Члан 6.
Од права на доделу средстава изузимају се
субјекти који средства не могу добити из буџета Републике
Србије у складу са законом и другим прописима, и то
привредним субјектима који обављају делатности у
секторима челика, синтетичких влакана и угља, као ни
привредним субјектима у тешкоћама.
Од права на доделу средстава изузимају се
следећи инвеститори и корисници средстава:
1. Привредни субјекти у тешкоћама, у смислу
прописа којима се уређују правила за доделу државне
помоћи
2. Привредни субјекти који имају доспеле, а
неизмирене обавезе у Републици Србији
3. Привредни субјекти код којих је број
запослених смањен за 10% у или више током 12 месеци пре
подношења пријаве за доделу средстава
4. Привредни субјекти у којима
Република
Србија, аутономна покрајина или јединица локалне
самоуправе има учешће у власништву
5. Који је у обавези повраћаја недозвољене
државне помоћи
6. Привредни субјекти којима је био раскинут
уговор о додели подстицајних средстава.
Изузетно од става 2 тачка 4. овог члана,
инвеститор, односно корисник средстава може бити
привредно друштво чији је оснивач Република Србија,
аутономна покрајина или јединица локалне самоуправе ако
пре подношења пријаве за доделу средстава прибави
претходну сагласност Владе.

Средства се могу доделити за:
1) пројекте у производном сектору код којих оправдани
трошкови улагања износе најмање 50.000 евра у динарској
противвредности по средњем курсу Народне банке
Републике Србије на дан подношења пријаве и којима се
обезбеђује отварање најмање 10 нових радних места и то до
50% од оправданих трошкова улагања;
2) пројекте у сектору услуга чија је минимална вредност
25.000 евра у динарској противвредности по средњем курсу
Народне банке Републике Србије на дан подношења пријаве
и којим се обезбеђује отварање најмање 10 нових радних
места и то до 40% од оправданих трошкова улагања.
Укупан износ средстава која се могу доделити у
складу са Програмом локалног економског развоја општине
Ћуприја за 2017. годину и овом одлуком одређује се у
складу са расположивим средствима предвиђеним Одлуком
о буџету општине Ћуприја.
Износ средстава која се додељују за реализацију
мере Привлачење инвеститора се израчунава на бази
комбинације метода оправданих трошкова за почетна
улагања и процењених трошкова зараде за новоотворена
радна места повезана са улагањем у двогодишњем периоду .
Корисник средстава дужан је да обезбеди учешће
од најмање 25% опрaвданих трошкова из сопствених
средстава или из других извора који не садрже државну
помоћ.
Услови за доделу средстава
Члан 9.
Средства могу бити додељена под следећим
условима:
1) да инвестиција и новоотворена радна места повезана са
овом инвестицијом морају опстати у истом подручју
најмање пет година, а у случају малих и средњих
привредних субјеката три године, након завршетка пројекта,
2) да се достигнути број запослених код корисника
средстава након реализације инвестиционог пројекта не
смањује у периоду од најмање пет година, ако је у питању
велики привредни субјект, односно у периоду од најмање
три године, ако је у питању мали и средњи привредни
субјект,
3) да улагање мора да резултира нето повећањем броја
запослених у привредном субјекту у поређењу са просечним
бројем запослених у протеклих 12 месеци, а у случају да се
радно место затвори у том периоду, мора се одузети од броја
новоотворених радних места,
4) да радно место буде непосредно повезано са почетном
инвестицијом, а отворено је у року од три године, од
завршетка инвестиције.
5) да износ оправданих трошкова зараде запослених у
периоду од две године не премашује износ од 50 % укупних
оправданих трошкова у том периоду
Корисник средстава, након постизања пуне
запослености, у складу са уговором о додели средства (у
даљем тексту: Уговор), дужан је да сваком запосленом
редовно исплаћује зараду у складу са прописима којима се
уређују радни односи, у износу који је најмање за 20% већи
од минималне зараде у Републици Србији прописане за
месец за који се исплаћује зарада, за све уговорено време у
складу са овом одлуком.
Уколико се средства додељују малим и средњим
привредним субјектима иста се не могу доделити
привредном субјекту уколико се пре почетка реализације
пројекта није јавио као потенцијални корисник државне
помоћи, на начин и под условима одређеним Одлуком
скупштине општине којом се покреће поступак доделе
средстава.
Средства се по основу ове Одлуке не могу
доделити великом привредном субјекту пре него што се,
поред услова из става 3. овог члана, увидом у документацију
добијену од корисника, не утврди да додела ове државне
помоћи утиче на:
1) знатно повећањe величине пројекта, или

Висина средстава која могу бити додељена
Члан 7.
Висина средстава која могу бити додељена за
реализацију мере Привлачење инвеститора и мере
Подстицање конкурентности одређује се на основу
оправданих трошкова улагања и директних и индиректних
ефеката улагања и у односу на висину инвестиције.
Средства се могу одобрити путем следећих
инструмената:
- подстицаја,
- давањем грађевинског земљишта са умањењем или без
накнаде,
- инфраструктурним опремањем земљишта са умањењем
или без накнаде,
- кроз одрицање осталих изворних прихода јединица
локалне самоуправе.
Општина Ћуприја у складу са расположивим
средствима у буџету за сваку годину одређује инструмент
доделе средстава.
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2) знатно повећањe укупног износа средстава које корисник
улаже у пројекат, или
3) знатно повећањe брзине реализације пројекта, или
4) реализацију пројекта, који без доделе државне помоћи не
би могао да буде остварен.
Средства не могу бити додељена привредним
субјектима у тешкоћама.

малим и средњим привредним субјектима. У случају
преузимања износ средстава за чије је стицање државна
помоћ већ била одобрена пре куповине, одбија се од
укупног износа.
- Трошкови везани за стицање имовине која је под
закупом, осим земљишта и зграда су оправдани само ако
закуп има облик финансијског лизинга и садржи обавезу
куповине имовине, на крају периода закупа.
- У случају закупа земљишта и зграда, закуп се
мора наставити најмање пет година након предвиђеног
датума завршетка пројекта улагања, односно три године за
мале и средње привредне субјекте.
Трошкови који се односе на набавку
транспортних средстава и опреме не сматрају се оправданим
трошковима са становишта ове одлуке и регионалне
инвестиционе државне помоћи.
Оправдани трошкови улагања у набавку нематеријалне
имовине за велике привредне субјекте износе до 50%
укупних оправданих трошкова улагања, а за мале и средње
привредне субјекте до 100%.

Рок за реализацију пројекта
Члан 10.
Рок за реализацију пројекта и отварање нових
радних места је најдуже три године од дана закључења
Уговора, а који се након закључења може продужити
највише на пет година, по образложеном захтеву корисника
средстава, ако Комисија за доделу средстава оцени да су
околности које су довеле до потребе за продужењем рока
објективне и да је продужење рока оправдано и
сврсисходно, односно да се тиме на најефикаснији начин
постижу циљеви утврђени Програмом локалног економског
развоја општине Ћуприја за 2017.годину.
Ако Комисија за доделу средстава оцени да су
потребе за продужењем рока оправдане и сврсисходне,
приступа се изменама и допунама Уговора у складу са
образложеним захтевом или се подносилац захтева
обавештава о одбијању захтева уз образложење о разлозима
за одбијање.

Средства за улагање у нематеријалну имовину
Члан 13.
Средства додељена на основу ове одлуке а, намењена
улагању у нематеријалну имовину могу да се доделe под
следећим условима:
1) да се средства искључиво користе у привредном
субјекту који је корисник регионалне државне помоћи,
2) да се обрачунава амортизација у складу са важећим
прописима,
3) да се средства налазе и остају у имовини тог
привредног субјекта, односно да су исказана у његовом
билансу стања најмање пет година (односно три године за
мале и средње привредне субјекте),
4) да су средства купљена од трећег лица по тржишним
условима.

Kритеријуми за анализу квалитета пројеката
Члан 11.
Критеријуми за анализу квалитета инвестиционог
пројекта су:
1) референце инвеститора (препознатљивост на тржишту,
референце клијената, досадашња искуства и успешност у
реализацији инвестиционих пројеката и сл.);
2) проценат незапослених лица чије квалификације
одговарају делатности инвеститора, односно корисника
средстава у укупном броју лица на евиденцији Националне
службе за запошљавање на територији општине Ћуприја;
3) број, односно проценат висококвалификованих радника
који се запошљавају реализацијом инвестиционог пројекта;
4) висина и врста инвестиције;
5) технолошки ниво делатности која је предмет улагања, у
складу са класификацијом Евростата;
6) претходна сарадња са добављачима и планирани удео
домаћих добављача;
7) ефекти инвестиције на запослене (обуке радника и
просечна висина зарада);
8) претходни и планирани обим међународног и укупног
промета (пре и након инвестиционог пројекта);
9) утицај инвестиционог пројекта на повећање
конкурентности и излазак на нова тржишта;
10) финансијско-тржишна оцена инвестиционог пројекта
(извори финансирања, ликвидност, профитабилност, период
повраћаја инвестиције и др.);
11) одрживост инвестиционог пројекта по свим пословним
параметрима, укључујући и кредибилну анализу тржишта
пласмана и набавке.
Податке из става 1. тачка 2) овог члана
Национална
служба
за
запошљавање
доставља
Министарству надлежном за послове привреде (у даљем
тексту: Министарство) на његов детаљан и јасно дефинисан
захтев.
Oправдани трошкови
Члан 12.
За реализацију мере Привлачење инвеститора
средства се могу одобрити за следеће оправдане трошкове:
- Трошкове улагања у почетна инвестициона
улагања (материјална и нематеријална имовина) и нова
радна места повезана са почетним улагањем.
- Оправдани трошкови у малим и средњим
привредним субјектима су и трошкови припреме студија и
консултантских услуга који су повезани са почетним
улагањем ако висина државне помоћи износи 50% од
стварно насталих трошкова.
- У случају куповине привредног субјекта, који је
затворен или би био затворен уколико не би био купљен,
оправдани трошкови су трошкови куповине имовине тог
привредног субјекта од трећег лица по тржишним условима.
- Имовина која се стиче куповином мора бити
нова, изузев у случају када се државна помоћ додељује

V МЕРА – ПОДСТИЦАЊЕ КОНКУРЕНТНОСТИ
Члан 14.
Ова мера се реализује у складу са правилима за
доделу државне помоћи мале вредности (де минимис
државна помоћ).
За реализацију ове мере средства се могу
одобрити за следеће оправдане трошкове: трошкове
иновација
(трошкови
инструмената,
уговорних
истраживања, техничког знања и патената који су купљени
и лиценцирани, саветодавних услуга, оперативни и
трошкови израде техничке студије изводљивости), трошкове
развоја кооператива, кластера, инкубатора (улагање у
опремање, зграде, имовину, канцеларија, усавршавање,
оперативни и трошкови запослених лица) и трошкове
настале за добијање сертификата.
Члан 15.
Де минимис државна помоћ не може да се додели
за подстицање извоза, односно за делатности које директно
утичу на обим извоза, успостављање и функционисање
дистрибутивне мреже или за покриће других текућих
расхода (оперативних трошкова) привредног субјекта
повезаних са извозним активностима и за давање предnости
домаћим производима у односу на увозне производе.
Помоћ за покриће трошкова учествовања на
сајмовима, односно за надокнаду трошкова израде студија
или пружања саветодавних услуга потребних за увођење
новог или постојећег производа на новом тржишту у другој
држави не сматра се помоћи за подстицање извоза из става
1. овог члана.
VI ПОСТУПАК ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА
Јавни позив
Члан 16.
Додела средстава спроводи се у складу са јавним
позивом и овом одлуком.
Јавни позив објављује се по Одлуци Скупштине
Општине Ћуприја, на предлог Општинског већа општине
Ћуприја.
Текст јавног огласа објављује се и на интернет
страници Општине Ћупрја.
Јавни оглас нарочито садржи:
1) назив и седиште органа који објављује јавни позив;
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2) назив и седиште органа коме се достављају пријаве;
3) критеријуме за доделу средстава;
4) рок и начин за достављање пријава;
5) трајање јавног позива;
6) адресу на којој се могу добити обавештења у вези са
учествовањем у поступку
доделе средстава и податке о лицу за контакт;
7) друге информације од значаја и интереса за инвеститоре
и кориснике средстава и
8) датум, место и начин отварања пријава.
Јавни позив може садржати и друге елементе .
Уколико јавни позив буде расписан за меру
подстицање конкурентности у њему мора бити назначено да
се средства добијају у складу са де минимис државном
помоћи.
Изузетно, одлука о додели средстава за улагања
од посебног значаја, може бити донета без јавног позива и
мора се пријавити Комисији за контролу државне помоћи
пре доделе средстава.
Улагањима од посебног значаја сматрају се она
улагања која као таква на основу достављеног бизнис плана
и све пратеће документације то утврди Скупштина општине
Ћуприја посебном Одлуком.

6) доказ о измирењу обавеза по основу пореза, царина и
доприноса у Републици Србији, а за стране инвеститорекоји
нису пословали у Републици Србији потписану изјаву да
инвеститор није пословао у Републици Србији и да нема ни
резидентни ни нерезидентни порески идентификациони број
додељен у складу са прописима којима се уређује порески
поступак и пореска администрација;
7) извод из Централног регистра обавезног социјалног
осигурања којим се утврђује број запослених и врста радног
ангажовања код корисника средстава у тренутку подношења
пријаве;
8) доказ да одговорно лице привредног друштва није
правоснажно осуђивано за кривична дела против привреде,
имовине, недозвољене трговине и за дела против службене
дужности;
9) доказ да се против одговорних лица у привредном
субјекту не води кривични поступак;
10) доказ да привредни субјект није осуђиван за кривично
дело извршено у обављању привредне делатности.
Инвеститор, односно Корисник средстава у Обрасцу пријаве
за доделу средства подстицаја изјављује да:
-није привредни субјекат у тешкоћама ,
-нема доспеле, а неизмирене обавезе према Републици
Србији,
-није у претходних 12 месеци пре подношења Пријаве
смањио број запослених за 10% и више,
-није основан од стране Републике Србије, аутономне
покрајине или јединице локалне самоуправе, односно да
Република Србија, аутономна покрајина или јединица
локалне самоуправе немају учешће у власништву, а ако јесте
да је прибавио претходну сагласност Владе,
-није у обавези повраћаја недозвољене државне помоћи,
-је инвестициони пројекат у сектору за који је додела
средстава по Уредби дозвољена,
-су све информације, прикази и пратећи документи
истинити, веродостојни и потпуни,
-су све копије приложених докумената оверене копије
оригиналних докумената
Документа која подноси страни привредни
субјект морају бити оверена у складу са прописима државе у
којој су издата и преведена на српски језик од стране
овлашћеног преводиоца.
Пријава за улагање од посебног значаја подноси
се уз сву напред наведену пратећу документацију и
евентуалну допунску документацију у складу са посебном
одлуком из члана 17. ове Одлуке.
Даном подношења пријаве сматра се дан пријема
Пријаве од стране писарнице општинске управе општине
Ћуприја.
Утврђивање испуњености формалних услова за доделу
средстава
Члан 19.
Комисија за доделу средстава општине Ћуприја
утврђује испуњеност формалних услова за доделу средстава
у складу са овом одлуком и достављеном Пријавом.
Комисија за доделу средстава одбацује
неблаговремене Пријаве.
Ако Пријава не испуњава услове из члана 18. ове
Одлуке, Комисија за доделу средстава одбацује Пријаву као
непотпуну и доставља је подносиоцу Пријаве уз
образложење у року од 30 дана, од дана окончања јавног
позива.
Ако Пријава не испуњава услове у складу са чл.
5., 6. и 8. ове одлуке Комисија за доделу средстава одбацује
Пријаву као недопуштену и доставља је подносиоцу Пријаве
уз образложење у року од 30 дана.
Приговор на одлуку Комисије за доделу средстава
општине Ћуприја из става 2, 3. и 4. овог члана може се
поднети Општинском већу општине Ћуприја у року од осам
дана, од дана пријема обавештења Комисије за доделу
средстава.
Општинско веће општине Ћуприја одлучује о
приговору из става 5. овог члана, и доставља одговор
подносиоцу пријаве у року од 15 дана од дана пријема
приговора.
Пријаве које су благовремене, потпуне и
допуштене Комисија за доделу средстава општине Ћуприја,
разматра у року од 30 дана од дана окончања јавног позива.

Члан 17.
За улагања од посебног значаја, Скупштина Општина
Ћуприја може посебном одлуком а на основу података из
писма о намерама одредити и документацију која ће се
подносити уз образац пријаве и бизнис план.
Писмо о намерама садржи : планирану висину
улагања, планирани број нових радних места повезаних са
инвестиционим пројектом, планиране трошкове бруто
зарада за нова радна места повезана са инвестиционим
пројектом у двогодишњем периоду након достизања пуне
запослености, уз навођење јединице локалне самоуправе у
којој инвеститор планира да реализује инвестициони
пројекат.
Писмо о намерама се доставља надлежном
Одељењу за за друштвене делатности, привреду и локални
економски развој општине Ћуприја које може захтевати и
додатна објaшњења од инвеститора који је доставио писмо о
намерама.
Пријава за доделу средстава
Члан 18.
Пријава за доделу средстава по јавном позиву (у
даљем тексту: Пријава) подноси се Комисији за доделу
средстава општине Ћуприја на прописаном обрасцу, на
српском језику.
Образац пријаве прописује за доделу средстава подстицаја је
саставни део ове Одлуке (Прилог бр.1)
Уз Пријаву се обавезно подноси :
1) бизнис план за инвестициони пројекат за чију реализацију
се конкурише за доделу средстава по јавном позиву;
2) оригинал или оверена фотокопија регистрованих
финансијских извештаја Инвеститора за претходне три
године пословања, са налазом овлашћеног ревизора (ако
постоји законска обавеза прибављања налаза овлашћеног
ревизора), а страно правно лице подноси оригинал или
оверену фотокопију и оверени превод на српски језик (уз
налаз овлашћеног ревизора, ако је то у складу са
националним
законодавством
страног
предлагача
инвестиционог пројекта, или изјаву инвеститора да није
обавезан да прибавља извештај овлашћеног ревизора);
3) оригинал или оверена фотокопија извода из Регистра
привредних субјеката, који
подноси инвеститор са седиштем у Републици Србији,
односно извод из одговарајућег регистра државе у којој
страни инвеститор има седиште, не старији од три месеца,
оверен од стране надлежног органа, као и оверени превод
извода на српски језик ;
4) доказ да против привредног субјекта није покренут
претходни стечајни поступак, реорганизација, стечај или
ликвидација у складу са прописима којима се уређују стечај
и ликвидација;
5) писану изјаву да за реализацију истог инвестиционог
пројекта, односно за исте оправдане трошкове није
додељена, а ако јесте, по ком основу и у којем облику и
износу је додељена државна помоћ из буџета Републике
Србије, аутономне покрајине или јединице локалне
самоуправе;
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Анализа поднетог пројекта
Члан 20.
Комисија за доделу средстава општине Ћуприја
врши стручну анализу пројеката у складу са Програмом
локалног економског развоја за 2017. годину и овом
одлуком а на основу достављених Пријава.
Стручна анализа обавезно садржи анализу
могућег износа средстава која се могу доделити.
Стручна анализа се може поверити стручном
експерту или консултанту, физичком или правном лицу које
има адекватне међународне референце у случају
комплекснијег и сложенијег пројекта.
Комисија за доделу средстава може прибавити и
друге потребне податке од релевантних институција, и
захтевати додатна објашњења од инвеститора чија је
Пријава благовремена и задовољава услове у складу са овом
Одлуком.
Комисија за доделу средстава
Члан 21.
Комисију за доделу средстава општине Ћуприја
образује Скупштина општине Ћуприја.
Комисија за доделу средстава има председника и
четири члана.
Мандат Комисије за доделу средстава траје
четири године.
Чланови Комисије за доделу средстава могу
имати заменике.
По окончању рада, Комисија за доделу средстава
доставља предлог за доделу средстава Скупштини општине
Ћуприја.
Нацрт Одлуке о додели средстава на основу
предлога из претходног става овог члана израђује Одељењу
за друштвене делатности, привреду и локални економски
развој.
Скупштина општине Ћуприја доноси одлуку о
додели средстава
у складу са овом одлуком и
расположивим буџетским средствима на предлог Комисије
за доделу средстава.
Комисија за доделу средстава доноси одлуке
већином гласова од укупног броја чланова.
Одлука из става 7. овог члана садржи нарочито
податке о пројекту и његовим елементима битним за
поступак уговарања доделе средстава, инвеститору односно
кориснику средстава, о висини додељених средстава,
средствима обезбеђења за додељена средства и њиховог
рока важења, односно разлоге због којих средства нису
додељена.
Предлог мера из става 8. овог члана припрема
Комисија за доделу средстава општине Ћуприја, а на основу
извештаја о праћењу инвестиционих пројеката.
Одељење за друштвене делатности, привреду и
локални економски развој пружа административно-техничку
помоћ и предлаже председнику, или овлашћеном члану
Комисије за доделу средстава сазивање седнице Комисије,
припрема материјале за одлучивање и разматрање на
седницама Комисије, даје потребне информације о статусу
инвестиционих пројеката, припрема записнике са седница, и
поступа по одлукама Комисије и Скупштине општине
Ћуприја.
Свим учесницима у поступку доделе средстава
Комисија за доделу средстава доставља образложену одлуку
Скупштине Општине Ћуприја у року од 15 дана од дана
доношења одлуке Скупштине Општине Ћуприје.
Комисија за доделу средстава може да предложи
измену рокова, смањење износа додељених средстава
сразмерно смањењу уговорних обавеза, признавање
делимичног испуњења уговорних обавеза, а по
образложеном предлогу корисника средстава, укључујући и
предлоге за измене и допуне или раскид Уговора о додели
средстава и доноси закључке и препоруке о даљим
активностима на отклањању евентуалних проблема у
спровођењу пројеката.
Комисија за доделу средстава доноси пословник о
свом раду.
Приговор на одлуку о додели средстава
Члан 22.
Приговор на одлуку Скуштине општине Ћуприја
доставља се Комисији за доделу средстава у року од осам
дана од дана пријема одлуке, о ком приговору Скупштина

општине Ћуприја одлучује у року од 15 дана, од дана
пријема приговора.
Уколико Скупштина општине Ћуприја не одлучи
о приговору из става 1. овог члана у року предвиђеним овом
Одлуком сматраће се да је приговор одбијен.
VII УГОВОР И НАЧИН ИСПЛАТЕ СРЕДСТАВА
Уговор о додели средстава
Члан 23.
Средства у складу са овом одлуком додељују се
Уговором којим се уређују међусобна права и обавезе у вези
са коначном одлуком о додели средстава који закључују
Општина Ћуприја и корисник средстава.
Инвестициони пројекат којим се Инвеститор
пријављује за доделу средстава по овој одлуци, чини
саставни део Уговора.
Општина може да раскине уговор у свакој фази
извршења ако утврди да корисник средстава не испуњава
услове утврђене Уговором и ако је Комисија за надзор
општине Ћуприја донела одлуку о раскиду.
Када постоје оправдани разлози да ће негативне
последице неизвршења уговорених обавеза од стране
корисника средстава наступити пре седнице, Општинско
веће, на предлог Комисије за надзор општине Ћуприја, може
донети одлуку у форми закључка да се раскине уговор, а
надлежно Одељење за финансије општинске управе
општине Ћуприја да наплати средстава обезбеђења о чему
се Општинско веће обавештава на првој наредној седници.
Уговор о додели средстава за улагања
Члан 24.
Текст уговора о додели средстава утврђује
Скупштина општине Ћуприја.
Уговор из става 1. овог члана нарочито садржи:
предмет, висину и динамику улагања и број нових радних
места са динамиком запошљавања, рок за реализацију
инвестиционог пројекта, врсту и износ додељених
средстава, динамику и начин исплате додељених средстава,
односно других подстицаја, средства обезбеђења у корист
Општине Ћуприја - банкарска гаранција и друга питања од
значаја за реализацију тог уговора.
Уговором се може уговорити, у складу са
одлуком Скупштине општине, да се додела средстава врши
трансфером средстава за измирења обавеза улагача домаћем
физичком или правном лицу.
Исплата додељених средстава
Члан 25.
Исплата додељених средстава врши се у складу са
Уговором.
Уз захтев за исплату средстава доставља се и
документација којом се доказује извршење обавезе за чије се
испуњење тражи исплата средстава или чије је испуњење
услов за трансфер средстава.
Средства обезбеђења
Члан 26.
Корисник средстава је дужан да приложи
банкарску гаранцију издату од пословне банке која послује
на територији Републике Србије, безусловну и плативу на
први позив у корист Општине Ћуприја.
Исплаћена средства морају бити обезбеђена
банкарском гаранцијом, у складу са Уговором.
Поред банкарске гаранције, корисник средстава
дужан је да приложи две регистроване и потписане бланко
соло менице са потписаним меничним овлашћењем у циљу
наплате законске затезне камате, у складу са законом који
утврђује висину стопе законске камате, а у случају
неиспуњења уговорних обавеза.
Законска затезна камата обрачунава се за период
од дана исплате сваке појединачне рате до дана повраћаја
укупног износа исплаћених средстава.
У случају неиспуњења уговорних обавеза, или
делимичног испуњења уговорних за финансије, може по
основу издате банкарске гаранције, и бланко соло менице,
да наплати средства до висине износа исплаћених средстава
и прописане законске затезне камате.
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7) друге информације од значаја за реализацију предметног
пројекта и Програма локалног економског развоја општине
Ћуприја за 2017. годину који могу бити угрожени
поступањем корисника средстава.

VIII ИЗВЕШТАВАЊЕ О ИЗВРШАВАЊУ УГОВОРНИХ
ОБАВЕЗА И РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОЈЕКАТА
Комисија за надзор
Члан 27.
Комисију за надзор општине Ћуприја образује
Општинско веће.
Комисија за надзор има председника и два члана.
Мандат Комисије за надзор траје четири године.
Чланови Комисије за надзор могу имати
заменике.
Комисија за надзор доноси одлуке већином
гласова од укупног броја чланова.
Комисија за надзор општине Ћуприја ће вршити
контролу свих извештаја добијених од Корисника средстава
и периодично пратити реализацију одобрених пројеката и
испуњење обавезе од стране корисника средстава, а на
основу извештаја добијених од корисника средстава, као и
других информација и података које прикупи у поступку
контроле извршења уговорних обавеза и праћења.
Председник или члан Комисије за надзор
општине Ћуприја не може бити истовремено и председник
или члан Комисије за доделу средстава општине Ћуприја,
чиме се спречава потенцијални сукоб интереса.
Комисија за надзор доноси пословник о свом
раду.

Члан 30.
Привлачењем
инвеститора,
Обавезује
се
Општинска управа општине Ћуприја-Одељење за финансије
да води евиденцију улагања од локалног значаја и
потрошњу средстава у складу са Законом о улагањима и
Програмом локалног економског развоја општине Ћуприја
за 2017. годину.
Ступање на снагу
Члан 31.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана, од дана
објављивања у "Службеном гласнику Општине Ћуприја".
СКУПШТИНА ОПШТИНА ЋУПРИЈА
БРОЈ: 06-33-6/2017-02 од 01.03.2017. године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Бранимир Тазић, дипл. инж. знр., с.р.
На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи
(''Сл.гласник РС'',бр.129/07 и 83/2014-др.закон), члана 38.
Статута
општине
Ћуприја
(''Сл.гласник
општине
Ћуприја'',бр.14/08,22/08,28/08,13/11 и 23/13) и члана 51.
Пословника Скупштине општине Ћуприја (''Сл.гласник
општине Ћуприја'', бр. 13/2016 и 16/2016), Скупштина
општине Ћуприја на седници одржаној дана 01.03.2017.
године, донела је
РЕШЕЊЕ

Извештаји које подноси корисник средстава
Члан 28.
Корисник средстава дужан је да Комисији за
надзор и Одељењу за друштвене делатности, привреду и
локални економски развој достави:
1) извештај независног ревизора о пословању на крају сваке
године, укључујући и период из члана 11. ове одлуке који
садржи посебан налаз о степену испуњења обавеза из
Уговора и Пријаве;
2) извештај независног ревизора на крају инвестиционог
периода о испуњености свих обавеза корисника средстава
утврђених Уговором и Пријавом, заједно са извештајем
овлашћеног проценитеља о вредности унете половне
опреме;
3) извештај овлашћеног проценитеља о вредности друге
унете имовине, ако постоји;
4) извештај са подацима о броју запослених, висини
исплаћених зарада, пореза и доприноса за све запослене, за
сваки месец, у року од месец дана након исплате последње
зараде у току пословне године, укључујући и период из
члана 11. став 1. тачка 2. и члана 11. став 2. ове одлуке, са
документацијом, односно исправама којима
се доказују наводи из тог извештаја.
Извештаје из става 1. Комисија за надзор
доставља Општинском већу.

ДАЈЕ СЕ сагласност на Финансијски план за
2017.годину Центра за социјални рад ''Ћуприја'' у Ћуприји,
који је усвојио Управни одбор Центра за социјални рад
''Ћуприја'' у Ћуприји Одлуком број: 01-06-129/1 од
27.01.2017. године.
Ово решење објавити у ''Службеном гласнику
општине Ћуприја''.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА
БРОЈ: 06-33-7/2017-02 ОД 01.03.2017.године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Бранимир Тазић, дипл.инж.знр, с.р.
На основу члана 32. Закона о локалној
самоуправи (''Сл.гласник РС'', бр. 129/07 и 83/2014др.закон), члана 38. Статута општине Ћуприја (''Сл.гласник
општине Ћуприја'', бр. 14/08, 22/08, 28/08, 13/11 и 23/13) и
члана 51. Пословника
Скупштине општине Ћуприја
(''Сл.гласник општине Ћуприја'', бр. 13/2016 и 16/2016),
Скупштина општине Ћуприја на седници одржаној дана
01.03.2017. године, донела је

Контрола над реализацијом пројеката
Члан 29.
Комисија за надзор општине Ћуприја прати
динамику реализације пројекта и испуњавање уговорних
обавеза корисника средстава и о томе сачињава извештај
који доставља Општинском већу.
Извештај из става 1. овог члана садржи податке и
информације о свим елементима пројекта, а обавезно
садржи:
1) резиме извештаја независног ревизора, односно
проценитеља, са посебним освртом на податке релевантне за
праћење извршења уговорних обавеза корисника;
2) информације о висини улагања корисника средстава у
односу на елементе улагања наведене у Пријави на основу
које је донета одлука о додели средстава;
3) информације о кретању броја нових радних места
отворених код корисника средстава и висине исплаћених
зарада;
4) преглед блокада по текућим рачунима корисника
средстава, ако их је било;
5) упозорење о одступањима у извршењу уговорних обавеза
од стране корисника средстава и критичним роковима за
извршење активности додатне контроле;
6) информације о проблемима са којима се инвеститор,
односно корисник средстава сусреће при реализацији
инвестиционог пројекта, а на основу извештаја које
доставља корисник средстава;

РЕШЕЊЕ
ДАЈЕ СЕ сагласност на Финансијски план
Предшколске установе ''Дечја радост''- Ћуприја за
2017.годину, који је донео Управни одбор Предшколске
установе ''Дечја радост''-Ћуприја Одлуком бр: 76/2017 од
07.02.2017.године.
Решење објавити у ''Службеном гласнику
општине Ћуприја''.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА
БРОЈ: 06-33-8/2017-02 ОД 01.03.2017.године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Бранимир Тазић, дипл.инж.знр, с.р.
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На основу члана 38. Закона о јавним предузећима
(„Службени гласник РС“. бр. 15/16), члана 32. став 1. тачка
9. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС “
бр. 129/07 и 83/2014),
Уредбе о мерилима за именовање
директора јавног предузећа ( „ Службени гласник РС“ број
65/16) члана 38. тачка 10. Статута општине Ћуприја
(„Службени гласник општине Ћуприја“ бр. 14/08, 22/08 ,
28/08, 13/11 и 23/13), Скупштина општине Ћуприја на
седници одржаној дана 01. 03. 2017. године доноси

Пријаве на јавни конкурс подносе се Комисији ,
путем поште или лично преко Услужног центра Општинске
управе општине Ћуприја, на адресу :
Скупштина општине Ћуприја, Комисија за
спровођење конкурса за избор директора јавних предузећа
чији је оснивач општина Ћуприја, са назнаком: Пријава на
јавни конкурс за именовање директора ЈКП“ Равно 2014“
Ћуприја-не отварати.
Улица 13. октобра број 7, 35230 Ћуприја
Одељење за друштвене делатности, привреду и
локално економски развој је задужено за техничку обраду
података.

ОДЛУКУ О СПРОВОЂЕЊУ ЈАВНОГ
КОНКУРСА ЗА ИМЕНОВАЊЕ ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ
КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА „РАВНО 2014“
ЋУПРИЈА

Члан 7.
По истеку рока за подношење пријава Комисија
прегледа све приспеле пријаве и поднете доказе и саставља
списак кандидата међу којима се спроводи изборни
поступак
Кандидатима међу којима се спроводи изборни
поступак доставља се писано обавештење о томе кад
отпочиње изборни поступак, најмање осам дана пре
отпочињања изборног поступка.
Комисија у изборном поступку оцењује стручну
оспособљеност, знања и вештине кандидата.
Изборни поступак спроводи се на основу Закона о
јавним предузећима („Службени гласник РС“, број 15/16 ),
Уредбе о мерилима за именовање директора јавног
предузеће ( „ Службени гласник РС“ број 65/16) и на основу
ове Одлуке.
Члан 8.
Стручна оспособљеност кандидата проверава се
увидом у податке и усмено, у разговору са кандидатом.
Увидом
у
податке
оцењује
се
стручна
оспособљеност кандидата стечена високим образовањем и
стручна оспособљеност стечена радним искуством.
Усмено у разговору са кандидатом , Комисија
оцењује стручну оспособљеност кандидата на основу
његових одговора на питања која се односе на програм
пословања, корпоративно управљање и унапређење рада и
развоја јавног предузећа.
Члан 9.
Комисија усменом провером оцењује знања
кандидата провером: познавања једне или више области из
које је делатност за чије обављање је основано Јавно
предузеће ,односно познавање других делатности које
обавља јавно предузеће, познавање прописа којима се
уређују услови и начин обављања делатности од општег
интереса, понавање области корпоративног управљања и
општих прописа о раду.
Провера знања једног или више страних језика
врши се усменим или писаним путем . Проверу врши
стручно лице у разговору са кандидатом или провером
одговора на тесту , који стручно лице саставља.
Провера знања рада на рачунару проверава се
симулацијом, односно практичним радом на рачунару, у
стандардним програмима за обраду текста , електронску
комуникацију и претраживање интернета . Проверу врши
стручни лице.

Члан 1.
Овом Одлуком расписује се јавни конкурс и
покреће процедура за избор и именовање директора Јавног
комуналног предузећа „ РАВНО 2014“ Ћуприја. ( у даљем
тексту: Јавно предузеће)
Члан 2.
Директор јавног предузећа обавља следеће послове:
1) представља и заступа јавно предузеће;
2) организује и руководи процесом рада;
3) води пословање јавног предузећа;
4) одговара за законитост рада јавног предузећа;
5) предлаже дугорочни и средњорочни план пословне
стратегије и развоја јавног предузећа и одговоран је за
њихово спровођење;
6) предлаже годишњи, односно трогодишњи програм
пословања и одговоран је за његово спровођење;
7) предлаже финансијске извештаје;
8) извршава одлуке надзорног одбора;
9) бира представнике јавног предузећа у скупштини
друштва капитала чији је једини власник Јавно предузеће.
10)доноси акт о систематизацији,
11) врши друге послове одређене законом, оснивачким
актом и статутом јавног предузећа.
Члан 3.
Саставни део ове Одлуке је Оглас јавног конкурса
који садржи: податке о јавном предузећу , пословима,
условима за именовање директора, месту рада, стручној
оспособљености, знањима и вештинама које се оцењују у
изборном поступку и начину њихове провере , року у коме
се подносе пријаве , податке о лицу задуженом за давање
обавештења о јавном конкурсу , адресу на коју се пријаве
подносе , као и податке о доказима који се прилажу уз
пријаву.
Члан 4.
Оглас о јавном конкурсу објављује се у
„Службеном гласнику Републике Србије“, „ Службеном
гласнику општине Ћуприја“ , и у најмање једним дневним
новинама које се дистрибуирају на целој територији
Републике Србије, у року који не може бити дужи од осам
дана од дана доношења Одлуке о спровођењу јавној
конкурса за именовање директора јавног комуналног
предузећа“ Равно 2014“Ћуприја .
Оглас о јавном конкурсу објављује се на интернет
страници општине Ћуприја са напоменом датума када је
оглас објављен у „Службеном гласнику РС“.

Члан 10.
Вештине кандидата оцењују се писаним путем ,
преко стандардизованих тестова провером : вештине
аналитичког резоновања и логичког закључивања, вештине
руковођења, организационих способности , вештине
стратешког планирања и управљања и вештине управљања
ресурсима. Проверу вештина врши стручно лице.
Усменом провером у разговору са кандидатом
комисија ће оцењивати вештину комуникације у
међуљудским односима.

Члан 5.
Јавни конкурс спроводи Комисија за спровођење
конкурса за избор директора јавних предузећа чији је
оснивач општина Ћуприја - у даљем тексту: Комисија.
Комисију именује Скупштина општине Ћуприја.
Комисија има пет чланова, од којих је један председник.
Комисија је независна и самостална у раду.
Председник и чланови комисије не могу бити
народни посланици, посланици у скупштини аутономне
покрајине, одборници у скупштинама јединица локалне
самоуправе, као ни постављена лица у органима државне
управе, органима аутономне покрајине или органима
јединица локалне самоуправе.

Члан11.
У току усмене провере кандидата сваки члан
комисије оцењује сваки одговор кандидата појединачно,
оценом од један до три.
Питања за усмену проверу Комисија припрема
унапред.
Члан 12 .
По спроведеном изборном поступку комисија
саставља ранг листу са највише три кандидата која су са

Члан 6.
Рок за подношење пријава на јавни конкурс је 30
дана од дана објављивања јавног конкурса у „Службеном
гласнику Републике Србије“.

26

01.03.2017.

број 5

најбољим резултатом испунила мерила за избор директора
јавног предузећа.
Ранг листу из става 3. овог члана и записник о
спроведеном изборном поступку Комисија доставља
Општинској управи општине Ћуприја.
Општинска управа општине Ћуприја припрема
предлог акта о именовању првог кандидата са ранг листе и
доставља га заједно са ранг листом Скупштини општине
Ћуприја ради усвајања. Скупштина општине Ћуприја
одлучује о именовању доношењем решења о именовању
предложеног кандидата.
Члан 13.
Решење о именовању директора са образложењем
објављује се у „Службеном гласнику РС“ и у „Службеном
гласнику општине Ћуприја“.
Решење о именовању директора са образложењем
објављује се на интернет страници општине Ћуприја.
Решење о именовању директора коначно је.
Решење о именовању доставља се лицу које је
именовано и свим другим кандидатима који су учествовали
у изборном поступку у складу са одредбама закона којим се
уређује општи управни поступак.
Кандитат који је учествовао у изборном поступку
има право да поднесе захтев за увид у конкурсну
документацију.
Комисија је дужна да у року од два дана од пријема
захтева, кандидату из става 4. овог члана омогући увид у
конкурсну документацију , у присуству члана Комисије.

Поред претежне делатности Јавно комунално предузеће
обавља и комуналне делатности: пречишћавање и одвођење
атмосферских и отпадних вода, управљање гробљима и
погребне услуге, управљање пијацама, обезбеђивање јавног
осветљења, одржавање улица и путева и одржавање јавних
зелених површина. Пословно седиште јавног комуналног
предузећа је у Ћуприји у улици Гробљанска бб.
2.Радно место за које се врши избор, мандат и место рада:
Директор
јавног
комуналног
предузећа
„Равно
2014“Ћуприја.Именује се на период од 4 године. Место
рада је у Ћуприји.
3.Послови директора Јавног предузећа: Представља и
заступа јавно предузеће, организује и руководи процесом
рада,води пословање јавног предузећа, одговара за
законитост рада јавног предузећа, предлаже дугорочни и
средњорочни план пословне стратегије и развоја јавног
прдузећа и одговоран је за њихово спровођење, предлаже
годишњи, односно трогодишњи програм пословања и
одговоран је за његово спровођење, предлаже финансијске
извештаје, извршава одлуке надзорног одбора,бира
представнике јавног предузећа у скупштини друштва
капитала чији је једини власник јавно предузеће, доноси акт
о систематизацији, врши друге послове одређене законом,
оснивачким актом и статутом јавног предузећа.
4.
Услови за именовање:
1) Да је лице које учествује на конкурсу пунолетно и
пословно способно;
2) да има стечено високо образовање на основним студијама
у трајању од најмање четири године, односно на основним
академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ
бодова, мастер академским студијама, мастер струковним
студијама, специјалистичким академским студијама или
специјалистичким струковним студијама;
3) да има најмање пет година радног искуства на пословима
за које се захтева високо образовање из подтачке 2) ове
тачке;
4) да има најмање три године радног искуства на пословима
који су повезани са пословима Јавног предузећа ;
5) да познаје област корпоративног управљања;
6) да има радно искуство у организовању рада и вођењу
послова;
7) да није члан органа политичке странке, односно да му је
одређено мировање у вршењу функције у органу политичке
странке;
8) да није осуђивано на казну затвора од најмање шест
месеци;
9) да му нису изречене мере безбедности у складу са
законом којим се уређују кривична дела, и то: обавезно
психијатријско лечење и чување у здравственој установи,
обавезно психијатријско лечење на слободи,обавезно
лечење наркомана,обавезно лечење алкохоличара,забрана
вршења позива, делатности и дужности.
5. Стручна оспособљеност , знања и вештине које се
проверавају у изборном поступку и начин провере:Стручна
оспособљеност кандидата проверава се увидом у податке и
усмено, у разговору са кандидатом.
Усменом провером оцењују се знања кандидата провером:
познавања делокруга рада Јавног комуналног предузећа,
познавање прописа којима се уређују услови и начин
обављања делатности од општег интереса, познавање
области корпоративног управљања и општих прописа о раду
и вештина комуникације у међуљудским односима.
Провера знања једног или више страних језика врши се
усменим или писаним путем ,провера знања рада на
рачунару проверава се симулацијом, односно практичним
радом на рачунару.
Вештине кандидата оцењују се писаним путем , преко
стандардизованих тестова провером : вештине аналитичког
резоновања и логичког закључивања, вештине руковођења,
организационих способности , вештине стратешког
планирања и управљања и вештине управљања ресурсима.
6. Рок за подношења пријава на јавни конкурс и садржина
пријава: Рок за подношење пријава је 30 дана од дана
објављивања јавног конкурса у „Службеном гласнику
Републике Србије“.
Пријава на конкурс садржи: име и презиме кандидата, датум
и место рођења, адресу становања, податке о образовању,
податке о врсти и дужини радног искуства с кратким
описом послова на којима је кандидат радио, податке о

Члан 14.
Именовани кандидат дужан је да ступи на функцију
у року од осам дана од дана објављивања решења о
именовању у „ Службеном гласнику РС“.
Рок из става 1. овог члана Скупштина општине
Ћуприја може продужити из оправданих разлога за још
осам дана.
Ако именовани кандидат не ступи на рад у року
који му је одређен, Скупштина општине Ћуприја именује
следећег кандидата са ранг листе.
Ако нико од кандидата са ранг листе не ступи на рад у
року који је одређен, спроводи се нови јавни конкурс.
Директор jавног предузећа заснива радни однос на
одређено време.
Члан 15.
Ако Комисија утврди да ниједан кандидат који је
учествовао у изборном поступку не испуњава услове за
именовање, спроводи се нови јавни конкурса, у складу са
законом.
Јавни конкурс из става 1. овог члана расписује се у
року од 30 дана од дана када је Комисија утврдила да
ниједан кандидат не испуњава услове за именовање.
Члан 16.
Ова Одлука ступа на снагу даном објављивања у
„Службеном гласнику општине Ћуприја“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА
БРОЈ: 06-33-9/2017-02 од 01 .03. 2017. год.
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Бранимир Тазић, дипл.инж.знр., с.р.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА ЋУПРИЈА
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
ЋУПРИЈА
Број:06-33-9/2017-02
Датум:01.03. 2017. год.
На основу члана 25. и члана 36. Закона о јавним
предузећима („Службени гласник РС“, број 15/16)
,Скупштина општине Ћуприја, оглашава:
ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ИМЕНОВАЊЕ ДИРЕКТОРА
ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА „РАВНО 2014“
ЋУПРИЈА
1.
Подаци о Јавном предузећу: Јавно комунално
предузеће „ РАВНО 2014“ Ћуприја. Претежна делатност је:
3600, сакупљање, пречишћавање и дистрибуција воде.
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стручном усавршавању и податке о посебним областима
знања. Пријаве се подносе у затвореним ковертама.
7. Докази који се прилажу уз пријаву:Извод из матичне
књиге рођених, доказ о пословној способности, диплома о
стручној спреми, исправе којима се доказује радно искуство
са високим образовањем , радно искуство на пословима који
су повезани са пословима јавног предузећа, и радно
искуство у организовању рада и вођењу послова ( радна
књижица и потврде, решења, уговори о раду и други акти
из којих се види на којим пословима, са којом стручном
спремом и у ком периоду је стечено радно искуство),
оверена изјава у суду или општини да лице није члан органа
политичке странке, односно акт надлежног органа
политичке странке да је лицу одређено мировање у вршењу
функције у органу политичке странке, доказ од надлежног
органа да лице није осуђивано на казну затвора од најмање
шест месеци, доказ од надлежног органа да му нису
изречене мере безбедности у складу са законом којим се
уређују кривична дела, и то: обавезно психијатријско
лечење и чување у здравственој установи, обавезно
психијатријско лечење на слободи,обавезно лечење
наркомана, обавезно лечење алкохоличара, забрана вршења
позива,
делатности
и
дужности.
Сви докази прилажу се у оригиналу или у фотокопији која је
оверена у општини или суду, односно код јавног бележника.
8. Адреса за пријем пријава:Пријаве на јавни конкурс
подносе се Комисији , путем поште или лично преко
Услужног центра Општинске управе општине Ћуприја, на
адресу: Скупштина општине Ћуприја, Комисија за
спровођење конкурса за избор директора јавних предузећа
чији је оснивач општина Ћуприја ,са назнаком: Пријава на
јавни конкурс за именовање директора ЈКП“ Равно 2014“
Ћуприја-не отварати,улица 13. октобра број 7, 35230
Ћуприја
9. Лице задужено за давање обавештења о јавном конкурсу:
Председник Комисије за спровођење конкурса за избор
директора, телефон 035/ 8470-447
Напомена:Пријаве уз које нису приложени сви тражени
докази у оригиналу или овереној фотокопији, као и
непотпуне, неразумљиве и неблаговремене пријаве биће
одбачене закључком против кога није допуштена посебна
жалба.

САДРЖАЈ
Одлука о задуживању општине Ћуприја за финансирање
дефицита текуће ликвидности
Одлуку о прибављању непокретности непосредном
погодбом у јавну својину општине Ћуприја (објекат 15 и
објекат 26, кп бр 4940 КО Ћуприја град)
Програм подршке за спровођење пољопривредне
политике и политике руралног развоја за општину
Ћуприја за 2017.годину
Програм локалног економског развоја општине Ћуприја
за 2017.годину
Одлука о условима и начину реализације програма
локалног економског развоја општине Ћуприја за
2017.годину
Решење (Сагласност ФИнансијски план Центра за
социјални рад)
Решење (Сагласност Финансијски план Предшколске
установе)
Одлука о спровођењу јавног конкурса за именовање
директора ЈКП Равно 2014
Јавни конкурс за именовање директора ЈКП Равно 2014

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Бранимир Тазић, дипл.инж.знр., с.р.
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