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ОПШТИНА
ЋУПРИЈА
Ова Бро шу ра је из ра ђе на у окви ру Link Up! Ser bia II про јек та, ко ји фи нан си ра Аустриј ска 
раз вој на аген ци ја (АDА), сред стви ма Аустриј ске раз вој не са рад ње (АDC) у из но су од 
1,669,454 ми ли о на евра. Про је кат спро во ди Ме ђу на род ни цен тар за раз вој Ми гра ци о не 
по ли ти ке (ICMPD) у са рад њи са Ми ни стар ством за европ ске ин те гра ци је Ре пу бли ке Ср
би је као кључ ним на ци о нал ним парт не ром, као и са дру гим кључ ним им пле мен та ци о ним 
парт не ри ма, тј. 6 ре ги о нал них раз вој них аген ци ја у Ср би ји и При вред ном ко мо ром Ср би
је. Оп шти циљ про јек та је под сти ца ње тран сна ци о нал них пред у зет нич ких ак тив но сти са 
и кроз срп ску ди ја спо ру у Аустри ји, Швај цар ској и Не мач кој (DACH зе мље) олак ша ва њем 
при сту па зна њу, мре жа ма и фи нан сиј ским ре сур си ма.
Са др жај овe бро шу ре је ис кљу чи ва од го вор ност Ре ги о нал не аген ци је за еко ном ски 
раз вој Шу ма ди је и По мо ра вља и ни на ко ји на чин не мо же од ра жа ва ти ста во ве Ме ђу
на род ног цен тра за раз вој ми гра ци о не по ли ти ке (ICMPD) и Аустриј ске раз вој не са рад ње 
(АDC).



Оп шти на Ћу при ја има од
ли чан ге о стра те шки по ло жај. 
На ла зи се у сре ди шњем де лу 
гор њег По мо ра вља, сме ште на 
у до ли ни, опа са на бла гим об
рон ци ма Ку чај ских пла ни на и 
пла ни ном Ју хор. Град се на ла зи 
на 43°55’23.4” се вер не ге о граф
ске ши ри не и 21°22’7.2” ис точ не 
ге о граф ске ду жи не и на 116 m 
ап со лут не над мор ске ви си не. 
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Јед на од глав них европ ских са
о бра ћај ни ца, Ко ри дор 10 ко ји спа ја 
ис точ ну са за пад ном Евро пом, пре
се ца те ри то ри ју оп шти не Ћу при ја. 

Са су сед ним оп шти на ма је 
до бро по ве за на мре жом др жав
них пу те ва II А ре да (158, 160, 186, 
187) и II Б ре да (383, 386).

По вољ ном по ло жа ју до при
но си и ма ги страл на дво ко ло сеч на 
пру га Су бо ти ца – Бе о град – Ниш, 
ко ја је ме ђу на род ног ка рак те ра 
Е85 (Бу дим пе штаСу бо ти цаБе
о градНишСко пљеСо лун–Ати
на) и про ла зи кроз те ри то ри ју са
ме оп шти не. Уда ље ност Ћу при је 
од Бе о гра да из но си 147 km, а од 
Ни ша 89 km; од аеро дро ма „Кон
стан тин Ве ли ки” у Ни шу уда ље на 
80 km и од аеро дро ма „Ни ко ла 
Те сла” у Бе о гра ду 180 km.
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У пе ри о ду из ме ђу 1960. и 1990. го ди не под руч је Ћу при је би ло је ва жно еко ном ско 
сре ди ште бив ше Ју го сла ви је:

Име
компаније Производња

Број
запослених

1989

Тренутни
бројзапо
слених

Тренутнистатус

МИП (укљу
че но ви ше 
ен ти те та)

По прав ка же ле знич
ких во зи ла; Про
из вод ња оста лих 
ме тал них ре зер во
а ра, ре зер во а ра и 

кон теј не ра; ме тал не 
кон струк ци је и де
ло ви кон струк ци ја; 

ли ве ње гво жђа, итд.

 око 800 208

Не ки де ло ви су 
ак тив не по слов не 

ком па ни је у при ват
ном вла сни штву а 
не ки су у сте ча ју

Vel mor trans 
(укљу че но 
ви ше ен ти

те та)

Тран спорт (пре воз 
пут ни ка, ре монт, ту
ри зам и уго сти тељ

ство)

око 400 0
Не ки де ло ви су у 
сте ча ју, ре струк ту
ри ра њу, ак тив но

 Selk 911
Ше ће р и ли мун ска 

ки се ли на

Око 1.000
Фа бри ка ше

ће ра 700
Дистрибуција 

лимунске 
киселине 300

0

При ва ти за ци ја: 
УНИ ПРОММЕ ТА

ЛИ ДОО ЋУ ПРИ ЈА 
(Ак тив но при вред но 

дру штво у при ват
ном вла сни штву)

Mla dost
Гра фич ка де лат ност, 

оста ла штам па
око 350 /

Сте чај  Дру штве но 
пред у зе ће

Ra va ni ca
Фабрика 

кондиторских 
производа 

Око 400 113
Ак тив но при вред но 

дру штво

Укупно 2950 321

Пре ма по да ци ма Аген ци је за при вред не ре ги стре, у оп шти ни Ћу при ја у 2019. 
го ди ни би ло је укуп но 330 ак тив них при вред них дру штва и 1011 ак тив них пред у
зет ни ка. Про из вод ну де лат ност оба вља око 28 % при вред них дру шта ва, а оста так 
се ба ви услу жним де лат но сти ма и тр го ви ном. Нај ве ћи број при вред них дру шта ва 
се ба ви пре храм бе ном ин ду стри јом и про из вод њом про из во да од ме та ла и др ве та, 
док су оста ли сек то ри за сту пље ни у ма њем бро ју.



Расположивараднаснага
Уку пан број ста нов ни ка 30.645: 

Рад ни кон тин гент (15–64 год) 17.718 • 
Број не за по сле них 2.608 (НСЗ, 31.08.2020) • 
Нај ве ћи број у ста ро сној гру пи од 30–54 год са сред њо школ• 
ским образовањем и без струч не спре ме 
173 осо бе са ви ском струч ном спре мом• 
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Kом па ни је ко је су пре по зна ле пред но сти ула га ња у оп шти ни Ћу при ја су:

Раваницадоо 113
Прехрамбена индустрија

StandardFurniture, Швајцарска  290
Производња намештаја

ВПЋуприја 139
Водоснабдевање

MIPProcessEquipment 110
Металопрерада

Гилегас 60
Трговина горивом

МИПРШВ 76
Металопрерада

МИПТимо 44
Металопрерада

ЦХКомерц 30
Транспорт

НИПСпасић 31
Производња пластике

FekaAutomotiv, Турска 40
Aутоиндустрија/делови

Eurofiber, Кина 30
Производња вештачких влакана

SMPautomotiv, Немачка 75
(део  Motherson Group)
Аутоиндустрија

Deheus, Холандија 30
Производња хране за животиње

Lidl, Немачка
купили парцеле, добили грађевинску 
дoзволу за изградњу маркета

QuantoxTechnology, Србија 20
ИТ сектор



ТИПИЧНИМЕСЕЧНИТРОШКОВИПЛАТА
Ми ни мал на бру то пла та 370 €• 
Про сеч на пла та рад ни ка у про из вод њи 450 €• 
Про сеч на пла та ад мин. рад ни ка 550 €• 
Рад на не де ља 40 ча со ва 8 са ти/не де ља• 
Пре ко вре ме ни рад 4 са та/дан• 
Број сме на Мак си мал но 3• 
ПДВ 20 %• 
По рез на до бит  15 %• 

КОМУНАЛНИТРОШКОВИСАПДВ-ом
Стру ја 0,1 €/kWh• 
Гас 0,3 €/m• 3

Во да 0,77 €/m• 3

Ка на ли за ци ја 0,47 €/m• 3

ИНВЕСТИЦИОНЕМОГУЋНОСТИ

ПРОДАЈА/РЕВИТАЛИЗАЦИЈААУТОБУСКЕСТАНИЦЕ
На са мом ула зу у Ћу при ју, 300 m од ауто пу та, по год на ло ка ци ја и за • 
пре во зни ке и за пут ни ке
Про стор ауто бу ске ста ни це са пе ро ни ма од 8 ha и ви ше спрат на по• 
слов на згра да
Објекти Аутобуске станице у вла сни штву 1/1 пред у зе ћа Вел мо транс • 
плус у сте ча ју
По треб не су до дат не ин ве сти ци је• 
Постојећа документација: ПГР на се ља Ћу при ја• 
Локација потпуно инфраструктурно опремљена. Гасноди стри бутивна • 
мрежа до паркинга, могуће проширење.
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ИНДУСТРИЈСКИПАРКДОБРИЧЕВО-ИЗГРАДЊАОБЈЕКТАИНДУСТРИЈСКЕ
ПРОИЗВОДЊЕ

Gre en fi eld ло ка ци ја од 637 ha, у пре те жно др жав ном вла сни штву – ло ка ци ја ви• 
со ког при о ри те та Вла де РС
1 km од Е75• 
Постојећа документација: ПДР Ин ду стриј ски парк Добричево• 
Мо гућ ност фор ми ра ња пар це ле за про да ју у скла ду са по тре ба ма ин ве сти то ра• 
По чет на це на по про це ни ЛПА је 5,5 евра/m• 2

*Локација проглашена локацијом високог приоритета од стране Владе Републике Србије. За улагања 
од посебног значаја за Републику Србију постоји могућност добијања бесплатног земљишта у складу 
са Законом о улагањима.
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ИНДУСТРИЈСКАЗОНАМИНЕЛ
Слободна Gre en fi eld ло ка ци ја од 7,5 ha у јав ној сво• 
ји ни оп шти не Ћу при ја – це ла зо на има 242 ha
Ло ка ци ја из ме ђу аутопу та E75 и др жав ног пу та II • 
ре да 158 Ћу при ја – Па ра ћин
3km од цен тра Ћу при је и 5 km од цен тра Па ра ћи на• 
Постојећа документација: П ГР град ског на се ља Ћу• 
при ја, 3.1. Ин ду стриј ска зо на
По чет на це на по про це ни ЛПА је 5,5 евра/m• 2

Ко му нал на ин фра струк ту ра у пот пу но сти из гра ђе на • 

*Изграђена фабрика Фека аутомотив која је почела са радом. Компаније Гомеx и Геровит купиле су парцеле 
на овој локацији, као и неколико ћупријских фирми.



ИЗГРАДЊА/РЕВИТАЛИЗАЦИЈАИНДУСТРИЈСКИХИ
КОМЕРЦИЈАЛНИХОБЈЕКАТАНАЛОКАЦИЈИНЕКАДАШЊЕ
фАБРИКЕШЕЋЕРА

Brow nfi eld ло ка ци ја од 24 ha 6 a и 27 m• 2 при ват ној сво ји ни 
на ула ску у Ин ду стриј ску зо ну Ми нел
По де ље на у 3 пар це ле са 55 обје ка та укуп но• 
Ло ка ци ја из ме ђу аутопу та E75 и др жав ног пу та II ре да 158 • 
Ћу при ја – Па ра ћин
2.5 km од цен тра Ћу при је • 
Постојећа документација: П ГР на се ља Ћу при ја• 
Ко му нал на ин фра струк ту ра у пот пу но сти из гра ђе на • 



РЕВИТАЛИЗАЦИЈАПОСЛОВНОГПРОСТОРА–УПРАВНАЗГРАДА
АНГРОПРОМЕТ

Brow nfi eld ло ка ци ја у при ват ној сво ји ни• 
Дво спрат на згра да П + 2, површина 753.97 m• 2

Ло ка ци ја је на др жав ном пу ту II ре да 158 Ћу при ја – Па ра ћин • 
800 m од цен тра Ћу при је и 800 m од ауто пу та E75 • 
Постојећа документација: ПГР град ског на се ља Ћу при ја • 
Ко му нал на ин фра струк ту ра ком плет но из гра ђе на • 
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ПРОДАЈАОБЈЕКТАРОБНЕКУЋЕ„МЕРКАТОР”
Обје кат у при ват ној сво ји ни 1/1 АИК бан ка, пра во ко• 
ри шће ња над зе мљи штем, јав на сво ји на, РС
Ви ше спрат на згра да (П+ ПР +СП2 + ПК + 2), по вр ши не • 
2145 m2

Стро ги цен тар Ћу при је• 
1.4 km од ауто пу та Е75• 
Постојећа документација: ПГР град ског на се ља Ћу• 
при ја
Ко му нал на ин фра струк ту ра у пот пу но сти из гра ђе на• 
https://www.aik ban ka.rs/ne po kret no sti/imo vi nau• 
svo ji niban ke/pro da ja/ma lo pro daj nipro sto ri/cu ri ja
rob naku camer ka tor

Контакт
Општина Ћуприја

13. Октобар бр.7
35230 Ћуприја, Србија

Тел: 381 35 8470 248, +381 35 8470 631
Факс: +381 35 8476 530
Email: info@cuprija.rs

Mинистарство за европске интеграције
Република Србија

Austrian
Development
Cooperation


