
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
 

ОПШТИНА ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 
 
 
 

 

 Број пријаве 
(Попуњава Комисија) 

 

Место и датум подношења захтева  

 
 
 Образац захтева за доделу подстицајних средстава за развој сеоског туризма на територији 
Општине Горњи Милановац за 20___.годину 
 

 

Подаци о подносиоцу захтева 

Име и презиме подноциоца захтева  

ЈМБГ   

Број пољопривредног газдинства (Уколико је 
подносилац регистровано пољопривредно 
газдинство) 

 

Адреса подносиоца захтева  

Место и поштански број  

Телефон  

Мобилни телефон  

Електронска пошта (email  адреса)  

Број текућег рачуна и назив банке  

 
 

Подаци о висини и намени улагања 

Врста подстицаjа 
(заокружи предложено) 

1.) Изградња нових објеката, инвестиционо и 
текуће одржавања постојећих објеката домаће 
радиности или сеоског туристичког домаћинства као 
и постојећих аутентичних сеоских објеката уз 
очување народног градитељства и традиционалне 
архитектуре, a ради пружања угоститељских услуга 
у пословима домаће радиности или сеоском 
туристичком домаћинству; 
 
2.) Доградња и адаптација купатила, сауне, кухиње 
и увођење система централног грејања, a ради 
пружања угоститељских услуга у пословима 
сеоском туристичком домаћинству или домаће 
радиности; 
 
3.) Радови инвестиционог одржавања у циљу 
привођења намени аутентичних објеката на селу – 
вајата, воденица и сличних објеката који су у 
функцији сеоског туризма 
 
4.) Побољшање пратећих садржаја у области 
рекреације и набавке дворишног мобилијара ради 
унапређења понуде и пружања угоститељских 
услуга у сеоском туристичком домаћинству или 
домаћој радиности. 
 
5.) Изградња базена (надземних и укопаних) 
 
6.) Партерно уређење дворишта 
 
7.) Опремање објеката ради унапређења понуде и 
пружања угоститељских услуга у сеоском 



туристичком домаћинству или домаћој радиности у 

складу са решењем надлежног органа где је 
евидентиран као пружалац угоститељских услуга. 
 
 

Навести врсту прихватљивих инвестиције из Табеле 
1. Конкурса – Врсте подстицаја 
 
 
 

 

Локација (адреса) инвестирања 
 
 

 

Укупан износ улагања 
 

 

 
 
Под пуном морално, материјалном и кривичном одговорношћу изјављујем: 
- Да сам пре попуњавања обрасца исти, заједно са текстом Конкурса, пажљиво прочитао и 

разумео, да су сви наведени подаци тачни, као и да за предметну инвестицију не користим 
подстицаје по неком другом основу;  

Подносилац захтева 
 
 

 
Напомена: Захтев за доделу подстицајних средстава са пратећом документацијом предаје се 
на пријемном шалетеру Општинске управе општине Горњи Милановац, у запечаћеној коверти 
или упућује препоручном поштом на адресу: ОпштинаГорњи Милановац, Таковска 2, са 
назнаком „ Комисија за спровођење конкурса за доделу подстицајних средстава за равој 
сеоског туризма“. 
 
На предњој страни коверте, у горњем левом углу, морају бити наведени назив и адреса подносиоца 
захтева и назнака „ НЕ ОТВАРАТИ“ 
 
На предњој страни коверте, прималац захтева обавезно ставља датум пријема коверте са назначењем сата 
и минута. 
 
РОК ЗА ПРЕДАЈУ ЗАХТЕВА ЗА ДОДЕЛУ ПОДСТИЦАЈНИХ СРЕДСТАВА И ПРАТЕЋЕ 
ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЈЕ 15  ДАНА ОД ДАНА ОБЈАВЉИВАЊА ЈАВНОГ ПОЗИВА 

 
Докуметација поднета по овом конкурсу не враћа се подносиоцу захтева. 
 
Уз захтев за доделу подстицајних средстава, подносилац захтева подноси: 
 
 1) Пословни план;  
 2) Очитану или фотокопирану личну карту;  
 3) Број текућег рачуна и назив банке код које је отворен;  
 4) За грађевинске радове: акт о одобрењу извођења радова издат од стране надлежног органа у 
складу са Законом о планирању и изградњи, са пројектном  документациом; 
 5) Фактуру за грађевински материјал или опрему из пословног плана и фискални исечак; 
 6) Решење надлежне организационе јединице Општинске управе општине Горњи Милановац о 
разврставању угоститељског објекта у сеоском туристичком домаћинству и домаћој радиности у 
категорију; 
 7) Уговор закључен са туристичком организацијом, туристичком агенцијом, привредним субјектом 
или другим правним лицем, (за физичка лица чији су угоститељски објекти категорисани као сеоско 
туристичко домаћинство или кућа, соба или апартман у домаћој радиности); 
 8) Оверену изјаву дату под кривичном и материјалном одговорношћу да за инвестицију за коју 
подноси пријаву не користи подстицаје по неком другом основу (субвенције, подстицаји, донације), 
односно ако иста инвестиција није предмет другог поступка за коришћење подстицаја, осим подстицаја у 
складу са посебним прописом којим се уређује кредитна подршка регистрованим пољопривредним 
газдинствима; 
 9) Да су катастарске парцеле и објекат који су предмет инвестиције за коју се подноси конкурсна 
пријава у његовом власништву (решени имовински односи) и да се налазе у сеоском подручју општине 
Горњи Милановац (поседовни лист); 



 10) Доказ (извод из књиге гостију) о броју пријављених ноћења и једнодневних посета у 
претходној години; 
 11) Доказ о наплати боравишне таксе у претходној години; 
  
 Поред наведених обавезних докумената подносилац захтева може да поднесе и друга  додатна 
документа којима потврђује испуњавање критеријума и оправданост пословног плана; 
  


