
На основу Програма мера подршке за спровођење пољопривредне политике и политике 

руралног развоја општине Чајетина за 2018. годину, усвојеног на Седници скупштине 

општине Чајетина  26. aприла 2018., а на основу сагласности Министарства пољопривреде 

и заштите животне средине Републике Србије Привредно друштво за развој пољопривреде 

општине Чајетина, Златиборски Еко Аграр ДОО, објављује 

 

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ПОДСТИЦАЈ 

У ОБЛАСТИ   СЕОСКОГ ТУРИЗМА 
 

Редни  број 

 

                     Назив инвестиције у оквиру мере 
 

 

302.2 Подршка активностима везаним за рурални туризам 

302.5. Инвестиције у изградњу и/или опремање и стварање  нових 

производа и услуга у руралним подручјима 

302.6 Изградња објеката за оснивање продајних места на газдинствима за 

директну продају пољопривредних и традиционалних занатских 

производа и сувенира у појединачном или удруженом интересу 

произвођача 
 

   Износ  

повраћаја/ 

подстицај  

 

                                              50%  

  
 

Прихватљиви корисници су: 

 

• Регистровано пољопривредно газдинство са активним 

статусом;  

• Категорисано сеоско туристичко домаћинство за пружање туристичких услуга на 

подручју општине Чајетина; 

 

• Подносилац пријаве мора имати пребивалиште на територији 

Општине Чајетина; 
 

• Подносилац пријаве има пребивалиште у истом насељу у коме се налази објекат за 

обављање делатности у сеоском туризму; 

 

• Објекат се налази изван МЗ Златибор и МЗ Чајетина; 

 



• У 2018. години право по основу ове мере могу користити и некатегорисана сеоска 

домаћинства 

 

 
 
 Уз захтев се прилаже: 

• Фотокопија личне карте носиоца регистрованог пољопривредног газдинства; 

• Фотокопија картице из банке са бројем наменског рачуна; 

• Оверен Уговор о туристичком посредовању који је склопљен са локалном 

туристичком  организацијом, туристичком  агенцијом , привредним субјектом или 

другим правним лицем регистрованим за обављање привредне делатности; 

• Уверење из локалне пореске да је подносилац захтева измирио обавезе по основу 

локалних јавних прихода; 

• Као доказ куповине мора приложити рачун који гласи на име и фискални 

рачун(готовинско плаћање) или извод и налог за плаћање оверен од стране банке, 

уплатница, (безготовинско плаћање), уговор за извођачем радова 

• Решење о категоризацији сеоског туристичког домаћинства; 

• Извод из регистра пољопривредних газдинстава о статусу газдинства за 2018, као и 

потврда о члановима пољопривредног газдинства за 2018.. годину који издаје 

Управа за трезор; 

• Потврда о пријави почетка извођења радова. 

 

*Максимални износ подстицаја по једном газдинству у 2018. години за категорисана 

сеоска туристичка домаћинства износи 200.000,00 динара, а за некатегорисана 

домаћинства износи 100.000.,00 минималан износ по рачуну/фактури 5.000,00 динара.  

*Лица до 40 година, жене носиоци пољопривредног газдинства, присутни  на предавањима  

које организује ПД ”Златиборски еко аграр”, остварују додатних 5 % подстицаја. 

*За изградњу објекта за који се подноси субвенција потребна је  грађевинска дозвола, а за 

адаптацију објекта употребна дозвола. 

*Јавни позив ће трајати до утрошка средстава 

* Рачуни за реазлизовану инвестицију у оквиру ове мере се прихвататају од 01.јануара 

2018. 

 

Корисник 
подстицаја 

Врста програма 
и подстицаја 

Прихватљиве 
инвестиције 



 
Категорисано 
сеоско туристичко 
домаћинство 

Подршка 
активностима везаним 
за рурални туризам 

1)Трошкови маркетинга, као што 
су штампање пропаганндног 
материјала, стварање/одржавање 
сајта 
 

 

 Инвестиције у 
изградњу и/или 
опремање и стварање  
нових производа и 
услуга у руралним 
подручјима 

(1) Трошкови набављеног грађевинског 
материјала у складу са предмером и 
предрачуном из главног пројекта у 
случају када су радови изведени по 
уговору са извођачем радова, којим 
је уговорен само рад, а материјал 
набавља инвеститор/корисник 
инвестиције; 
 

(2) Трошкови извођења грађевинских 
радова у складу са уговором који је 
корисник закључио са овлашћеним 
извођачем радова и окончаном 
ситуацијом овлашћеног извођача 
радова којом је обрачунат само рад, 
без материјала.  

  
(3) Трошкови извођења грађевинских 

радова у складу са уговором који је 
корисник закључио са овлашћеним 
извођачем радова и окончаном 
ситуацијом овлашћеног извођача 
радова којом је обрачунат рад и 
материјал.  
 
 

(4)  Инвестиције реализоване у складу са 
Стандардима за разврставање 
сеоског туристичког домаћинства у 



категорије које се односе на: 

• Опремљеност просторија у објектима 
сеоског туристичког домаћинства 

• Остала опрему, садржају, услуге и 
погодности у објекту/објектима 
сеоског туристичког домаћинства 
 

 

 Изградња објеката за 
оснивање продајних 
места на 
газдинствима за 
директну продају 
пољопривредних и 
традиционалних 
занатских производа и 
сувенира у 
појединачном или 
удруженом интересу 
произвођача 

Прихватљиве инвестиције: 
(1) Трошкови набављеног грађевинског 
материјала у складу са предмером и 
предрачуном из главног пројекта у случају 
када су радови изведени по уговору са 
извођачем радова, којим је уговорен само 
рад, а материјал набавља 
инвеститор/корисник инвестиције; 
 
(2) Трошкови извођења грађевинских 
радова у складу са уговором који је 
корисник закључио са овлашћеним 
извођачем радова и окончаном ситуацијом 
овлашћеног извођача радова којом је 
обрачунат само рад, без материјала.  
  
(3) Трошкови извођења грађевинских 
радова у складу са уговором који је 
корисник закључио са овлашћеним 
извођачем радова и окончаном ситуацијом 
овлашћеног извођача радова којом је 
обрачунат рад и материјал. 
 
4) Трошкови набавке опреме и 
Алата, ради очувања и унапређења старих и 
уметничких 
заната, односно послова домаће 
радиности. 
 
 
 
 

 


