
На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи 
(Службени гласник РС бр.129/07 и 83/14-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 19.04.2016 године 

доноси  

ОДЛУКУ 

о усвајању Стратегије развоја индустијског парка Ћуприја 

  

Члан 1. 

Усваја се Стратегија развоја индустријског парка 

Ћуприја. 

Члан 2. 

Стратегија развоја индустијског парка Ћуприја је 

саставни део ове одлуке. 

Члан 3. 

           Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном гласнику општине Ћуприја“. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА 

БР. 06-62- 6/2016-02  ДАНА 19.04.2016 године 

 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА 

Драган Николић дипл. правник, с.р. 

 

Прилог бр.1.  

 

СТРАТЕГИЈА РАЗВОЈА ИНДУСТРИЈСКОГ ПАРКА 

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 19.04.2016 године доноси  

 

ОДЛУКУ 

 О ПОДСТИЦАЈИМА  

 

I. УВОДНЕ ОДРЕДБЕ  

Предмет уређивања 

Члан 1. 

Овом Одлуком уређују се врста, висина и обим 
средстава за доделу подстицаја за директне инвестиције у 

привредне делатности на територији општине Ћуприја (у 

даљем тексту: „Општина“), критеријуми и поступак за 
остваривање права на подстицај, праћење и контрола 

реализације пројекта за који су додељена средства подстицаја и 

друга питања од значаја за доделу средстава подстицаја.  
 

Право на подстицај  

Члан 2. 

Право на подстицај остварује привредно друштво 

које врши директну инвестицију у привредну делатност на 
територији Општине, у поступку и под условима прописаним 

овом Одлуком (у даљем тексту: „Корисник“).  

Под привредном делатношћу из претходног става 
сматра се инвестиција у производном сектору и сектору услуга 

које могу бити предмет међународне трговине. 

 
 

 

 

II. ВРСТА, ОБИМ И КРИТЕРИЈУМИ ЗА ДОДЕЛУ 

ПОДСТИЦАЈА 

 Врста и обим подстицаја  

Члан 3.  

 

Општина обезбеђује следеће врсте подстицаја:  

 
1) Надокнаду трошкова закупа некретнина неопходних 

за реализацију инвестиционог пројекта до износа тржишне 

вредности закупа,.        
Подстицаји који се обезбеђују у складу са овом Одлуком 

улазе у обим средстава која представљају државну помоћ, у 

складу са прописима којима се уређује државна помоћ. 
 

Критеријуми   

Члан 4.  

Подстицаји из члана 3. додељиваће се у циљу 

реализације инвестиционог пројекта који подразумева 

отпочињање индустријске производње и запошљавање најмање 
50 запослених на неодређено време на реализацији предметног 

инвестиционог пројекта у периоду од три месеца од дана 

стицања права закупа, уз обавезу одржавања броја запослених 
у периоду трајања подстицаја.    

 

III. ПOСТУПАК 

Комисија 

Члан 5. 

 

Поступак о додели права на подстицај и контролу 

трошења средстава подстицаја спроводи Комисија, коју 

именује Oпштинско веће општине Ћуприја. 
Комисија из става 1. овог члана састоји се од 

председника и шест чланова од којих већину чланова чине 

запослени у Општинској управи општине Ћуприја. 
Општински орган управе надлежан за послове 

економског развоја обавља административно-техничке и 

стручне послове за Комисију, предлаже председнику сазивање 
седнице Комисије, припрема нацрте одлука Комисије, 

припрема материјале за разматрање и одлучивање на 

седницама Комисије, даје потребне информације о статусу 
инвестиционих пројеката, припрема записнике са седница и 

поступа по одлукама Комисије. 

 

Јавни позив 

Члан 6.  

              Поступак доделе права на подстицај спроводи се на 
основу јавног позива који садржи: 

 

1) назив и седиште тела коме се достављају пријаве;  
2) критеријуме за доделу подстицаја;  

3) рок и начин за достављање пријава на јавни позив;  

4) адресу на којој се могу добити обавештења у вези са 
учествовањем у поступку доделе подстицаја и податке о лицу 

за контакт;  
5) друге информације од значаја и интереса за Корисника; и  

6) датум, место и начин отварања пријава.  

 
          Јавни позив из претходног става овог члана расписује 

Општинско веће општине Ћуприја на основу предлога 

Комисије. 
Одлука о додели средстава за улагања од посебног 

значаја, доноси се без јавног позива. 
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Инвестиције од посебног значаја 

Члан 7. 

Инвестицијама од посебног значаја сматрају се 

инвестиције којима се обезбеђује више од 200 нових радних 

места, као и инвестиције којима се повећава инвестициона 

атрактивност Општине.   

 

Услови за учествовање у поступку 

Члан 8. 

Право учешћа у поступку доделе подстицаја има 

привредни субјект: 
1) који је регистрован у Агенцији за привредне регистре;  

2) који је поднeо инвестициони  пројекат који је у складу са 

овом уредбом;  
3) над њим није покренут претходни стечајни поступак, 

реорганизација, стечај или ликвидација, у складу са прописима 

којим се уређују стечај и ликвидација;  
4) који није осуђиван за кривично дело извршено у обављању 

привредне делатности; 

5) који је измирио све обавезе по основу пореза, царина и 
доприноса;  

6) који, у периоду од 12 месеци који претходи подношењу 

пријаве, није смањио број запослених у општини за 10% и 
више;  

7) који није у тешкоћама, у складу са прописима којима се 

уређују правила за доделу државне помоћи;  
8) који није у обавези враћања недозвољене државне помоћи.  

 

Члан 9. 

Комисија ће одбацити пријаву које не испуњавају 

услове из члана 8. ове Одлуке, у року од 15 дана од дана 
окончања јавног позива. 

Подносилац има право приговора на одлуку 

Комисије о одбацивању пријаве у року од 8 дана од пријема 
одлуке Комисије о одбацивању пријаве. 

 Општинско веће општине Ћуприја доноси одлуку о 

приговору у року од 15 дана од дана пријема приговора.  
 Предлог одлуке по пријави која је благовремена и 

потпуна, Комисија доставља Општинском већу општине 

Ћуприја заједно са нацртом уговора о додели подстицаја у року 
од 30 дана од дана окончања јавног позива. 

 

Одлучивање о додели подстицаја 

Члан 10. 

Одлуку о додели подстицаја доноси Општинско веће 

општине Ћуприја,  у складу расположивим буџетским 

средствима и у року од 60 дана од истека рока за подношење 

пријаве.  

Одлука из става 1. овог члана садржи податке о 
инвестиционом пројекту и  елементима битним за поступак 

уговарања доделе средстава, о инвеститору односно кориснику 

средстава, о висини додељених средстава, средствима 
обезбеђења за додељена средства, односно разлозима због 

којих средства нису додељена. 

Одлука из става 1. овог члана је коначна. 
Одредбе овог члана сходно се примењују и у случају 

одлучивања о додели средстава подстицаја за улагања од 

посебног значаја. 
 

IV. УГОВОР О ПОДСТИЦАЈИМА 

Уговор о додели средстава подстицаја 

Члан  11. 

Међусобна права и обавезе Општине и Корисника 

подстицаја уређују се уговором о додели средстава подстицаја.  
Уговор о додели средстава подстицаја обавезно 

садржи: предмет, висину и динамику улагања и број нових 

радних места, врсту и обим подстицаја, динамику исплате 
додељених средстава, као и информације о средствима 

обезбеђења, обавези извештавања, контроли извршења 

уговорних обавеза, раскиду уговора, вишој сили, заштити 
животне средине и заштити на раду, решавању спорова и друга 

питања од значаја за реализацију тог уговора. 

Саставни део уговора о додели средстава подстицаја 
је део бизнис плана који се односи на висину, структуру и 

динамику улагања, план и динамику запошљавања и 

пројектоване бруто зараде и планирани удео домаћих 
добављача у основној сировини. 

Уговор о додели средстава подстицаја у име 

Општине Ћуприја потписује Председник општине Ћуприја. 
 

Контрола и праћење извршења уговорних обавеза 

Члан 12. 

Комисија прати извршење уговорних обавеза и 

реализацију инвестиционог пројекта за који је додељен 

подстицај.  

V ЗАВРШНА ОДРЕДБА 

Ступање на снагу 

Члан 13. 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном гласнику општине Ћуприја“. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА 

БР. 06-62-7/2016-02   ДАНА 19.04.2016 године 

 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА 

Драган Николић дипл. правник, с.р.  

На основу чл. 60.Закона о пољопривредном 

земљишту (''Сл.гласник РС'', број. 62/06,65/08-други 

закон,41/09 и 112/2015), чл.38.Статута општине Ћуприја 
(''Сл.гласник општине Ћуприја'' број. 14/08,22/08,28/08,13/11 и 

23/13) и чл. 51 Пословника Скупштине општине Ћуприја 

(''Сл.гласник општине Ћуприја'' број. 14/2012), Скупштина 
општине Ћуприја на седници одржаној дана 19.04.2016.године, 

донела је  

 

ПРОГРАМ ЗАШТИТЕ,УРЕЂЕЊА И КОРИШЋЕЊА 

ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА ЗА ТЕРИТОРИЈУ 

ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА ЗА 2016.ГОДИНУ 

УВОД 

 

                   Овим Програмом даје се преглед површина 
пољопривредног земљишта по катастарским општинама, 

класама и културама, анализа стања заштите и уређења 

пољопривредног земљишта  у државној својини на територији 
општине Ћуприја. 

 

                   Општина Ћуприја се простире на површини од 
укупно 19346,4985 хектара,обрадивог пољопривредног 

земљишта по различитим класама и културама, према изворима 

из РГЗ- Служба за катастар непокретности Ћуприја од чега је 
пољопривредног земљишта у државној својини има укупно 

2060 хектара,32 ара и 00 квадрата. 

                   Пољопривредно земљиште у државној својини 
према Програму заштите, уређења и коришћења 

пољопривредног земљишта у државној својини на територији 

Општине Ћуприја за 2016 годину издаваће се путем јавног 

надметања којих има 346 укупне површине 1516,1473 хектара,. 

                    У програму за 2016 годину утврђени су радови на 

заштити, уређењу и коришћењу пољопривредног земљишта на 
територији општине Ћуприја и то: 

 

- Уређење атарских путева 
- Наводњавање пољопривредног земљишта 

- Обележавање пољопривредног земљишта у државној 

својини 
- Опремање пољочуварске службе 

- Опремање противградне службе 
- Побољшавање квалитета пољопривредног земљишта 

- Контрола плодности пољопривредног земљишта 

- Остало 
 

                 Обим врста и динамика извођења, условљена је 

тренутним стањем земљишта,обимом и динамиком прилива 
средстава за ове намене, рокова за доношење Програма и 

давања у закуп пољопривредног замљишта у државној својини.  

                 На расписан позив за остваривање права пречег 

закупа  по програму за 2016 годину ,пријавио се један држалац 

животиња- сточар, са 20 условних грла и за давање у закуп без 

накнаде по члану 61,ст. 1и 2 (Закон о измена и допуна закона о 
пољопривредном земљишту) пријавио се Казнено поправни 

завод Ћуприја.  

ПРИЛОГ БР.2. Табеле 
Овај Програм објавити у ''Службеном гласнику општине 

Ћуприја''. 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА 

БРОЈ: 06-62-2/2016-02 од 19.04.2016.године 

 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Драган Николић,дипл.правник, с.р. 
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На основу члана 38. Статута општине Ћуприја( „ Сл-

гласник општине Ћуприја“ број 14/08, 22/08, 28/08, 13/11, 
23/13) члана 6. Одлуке о оснивању буџетског фонда за развој 

пољопривреде општине Ћуприја („Сл.гласник општине 

Ћуприја“ број 7/14, 21/14) Скупштина општине Ћуприја на 

седници одржаној дана 19.04.2016. године доноси: 

 

Програм коришћења средстава буџетског фонда за 

развој пољопривреде за 2016. годину 
 

Одлуком о буџету општине Ћуприја за 2016. годину 
(„Сл.гласник општине Ћуприја“ број 30/2015) планирана су 

средства за Програм 5 -развој пољопривреде општине Ћуприја 

у износу од 15.000.000,00 динара. 
Средства за развој пољопривреде користиће се кроз 

реализацију следећих програмских активности. 

Конто 

 

 

ПА 0101-0001 ПА Унапређење услова за 
пољопривредну делатност 

 

Износ у 

РСД 

451100 Текуће субвенције јавним нефинансијским 
предузећима  

6.600.000,00 

 свега за програмску активност 0101-0001 6.600.000,00 

 
ПА 0101-0003 Рурални развој 

 

423900 Остале опште услуге     600.000,00 

424900 Остале специјализоване услуге  400.000,00 

425100 Текуће поправке и одржавање зграда и 

објеката  

7.300.000,00 

426300 Материјал за образовање и усавршавање 
запослених  

100.000,00 

 свега за програмску активност 0101-0003 8.400.000,00 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА 

Број: 06-62-3/2016-02 од 19.04.2016. године 

 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Драган Николић, дипл.правник, с. р. 

 На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи 

(''Сл.гласник РС'' бр. 129/07), 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. 14/2012), 
Скупштина општине Ћуприја на  седници одржаној  дана 

19.04.2016. године, донела је 
 

Р Е Ш Е Њ Е 

 

     ДАЈЕ СЕ  сагласност на Измену и допуну 

финансијског плана Установе за спорт СЦ ''АДА'' Ћуприја за 

2016.годину,број: 503/16 од 25.03.2016.године, који је усвојио 
Управни одбор Одлуком  број: 504/16 од 25.03.2016.године.  

Ово решење објавити у ''Службеном гласнику 

општине Ћуприја''. 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА 

БРОЈ: 06-62-4/2016-02 ОД 19.04.2016.године 

 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Драган Николић, дипл.правник, с.р. 

 

 

 

 

 
 

 

На основу 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.14/2012), Скупштина 
општине Ћуприја на  седници одржаној  дана 19.04.2016. 

године, донела је 

Р Е Ш Е Њ Е 

 

 Даје се сагласност на  Одлуку о изменама и допунама 

Статута Установе културе ''Ћуприја'' -Ћуприја, број 61/16 од 
11.04.2016.године, са изменом да уместо ''члан. 8,9. и 10'', стоји 

''члан 9.,10. и 11''. 

Ово решење објавити у Службеном гласнику 
општине Ћуприја 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА 

БРОЈ: 06-62-8/2016-02 ОД 19.04.2016.године 

ПРЕДСЕДНИК  СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Драган Николић,дипл.правник, с.р. 

На основу 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. 14/2012), Скупштина 

општине Ћуприја на седници одржаној  дана 19.04.2016. 

године, донела је 
 

Р Е Ш Е Њ Е 

 

 УСВАЈА  се  Извештај о спроведеним поступцима 

давања у закуп пољопривредног земљишта у државној својини 

и издатим парцелама за 2015./2016.годину за општину Ћуприја 
, број: Сл. од 18.04.2016.године. 

Решење објавити у ''Службеном гласнику општине 

Ћуприја''. 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА 

БРОЈ: 06-62-9/2016-02 ОД 19.04.2016.године 

 

ПРЕДСЕДНИК  СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Драган Николић,дипл.правник, с.р. 

 

САДРЖАЈ 

Одлука о усвајању Стратегије развоја индустријског 

парка Ћуприја 1 

Одлука о подстицајима 1 

Програм заштите, уређења и коришћења 

пољопривредног земљишта за територију општине 

Ћуприја за 2016.годину 2 

Програм коришћења средстава буџетског фонда за 

развој пољопривреде за 2016.годину 3 

Решење (Сагласност финансијски план СЦ Ада) 3 

Решење (Сагласност измена статута Установе 
културе) 3 

Решење (извештај о спроведеним поступцима давања 

у закуп пољ.земљишта) 3 

ПРИЛОГ бр1. Стратегија развоја индустријског парка 
Ћуприја 

ПРИЛОГ бр.2 Програм коришћења средстава буџетског 

фонда за развој пољопривреде за 2016.годину 

 

 

 
 


