РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА ДЕСПОТОВАЦ

„Туристичко-спортска
Организација Деспотовац“
Број: 285
Датум:12.03.2018.
Деспотовац

На основу члана 18. Статута „Туристичко-спортске организације Деспотовац“, Правилника о
подстицајима за унапређење економских активностима на селу кроз подршку непољопривредним
активностима број:519 од 10.04.2017.године.Директор „Туристичко-спртске организације
Десотовац“ Ана Богдановић расписује

КОНКУРС
О УСЛОВИМА И НАЧИНУ КОРИШЋЕЊА ПОДСТИЦАЈА ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ
ЕКОНОМСКИХ АКТИВНОСТИ НА СЕЛУ КРОЗ ПОДРШКУ
НЕПОЉОПРИВРЕДНИМ АКТИВНОСТИМА У 2018. ГОДИНИ

СВРХА КОНКУРСА
Овим Конкурсом уређују се услови и начин коришћења подстицаја за унапређење
економских активности на селу кроз подршку непољопривредним активностима у 2018. години (у
даљем тексту: подстицаји), корисници подстицаја, врсте прихватљивих и неприхватљивих
трошкова, општи и посебни услови за коришћење подстицаја, критеријуми селекције, потребна
документација и друга документација која се подноси уз пријаву, рок за подношење пријаве као и
друге информације.
Подстицаји обухватају подршку програмима који се односе на унапређење руралне
економије за инвестиције које се спроводе с циљем унапређења квалитета живота у руралним
подручјима, и то:
1. подстицаји програму за подршку инвестицијама за изградњу, доградњу, адаптацију,
инвестиционо и текуће одржавање, у циљу привођења намени, као и набавке опреме, а ради
пружања угоститељских услуга у сеоском туристичком домаћинству,
2. подстицаји програму за подршку инвестицијама за промоцију непољопривредних
активности на селу путем израде или модернизације и професионализације туристичких интернет
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страница.

КОРИСНИЦИ ПОДСТИЦАЈА
Право на коришћење подстицаја под условима утврђеним овим Конкурсом има физичко
лице – носилац регистрованог комерцијалног породичног пољопривредног газдинства.
ВРСТЕ ПРИХВАТЉИВИХ И НЕПРИХВАТЉИВИХ ТРОШКОВА
Подстицаји обухватају подршку програмима који се односе на унапређење руралне економије
за инвестиције које се спроводе с циљем унапређења квалитета живота у руралним подручјима, и то
подстицаји програму за подршку инвестицијама за изградњу, доградњу, адаптацију, инвестиционо и
текуће одржавање, у циљу привођења намени, као и набавке опреме, а ради пружања угоститељских
услуга у домаћој радиности или сеоском туристичком домаћинству, у смислу закона којим се
уређује туризам обухватају:
1) изградњу нових објеката датих у Прилогу 1 Правилника – Аутентични сеоски објекти;
2) радове инвестиционог и текућег одржавања постојећих, аутентичних сеоских објеката уз
очување народног градитељства и традиционалне архитектуре, a ради пружања угоститељских
услуга у пословима домаће радиности или сеоском туристичком домаћинству;

3) доградњу и адаптацију купатила, сауне, кухиње и увођење система централног грејања, a
ради пружања угоститељских услуга у угоститељским објектима у домаћој радиности или сеоском
туристичком домаћинству;

4) побољшање пратећих садржаја у области рекреације и набавке дворишног мобилијара, ради
унапређења понуде и пружања угоститељских услуга у сеоском туристичком домаћинству;
5) партерно уређење дворишта;
6) опремање објеката ради унапређења понуде и пружања угоститељских услуга у сеоском
туристичком домаћинству.
7) подстицаји програму за подршку инвестицијама за промоцију непољопривредних
активности на селу путем израде или модернизације и професионализације туристичких интернет
страница.
Корисници подстицаја, врсте програма и подстицаја, прихватљиве инвестиције и
максимални износи подстицаја приказани су у табели у Правилнику.
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Подстицајима се не надокнађују:
1) порези, укључујући и порез на додату вредност;
2) царинске, увозне и остале врсте административних такси, као и накнада за
потребне сагласности од државних институција и јавних предузећа;
3) трошкови банкарске провизије, трошкови јемства и сличне накнаде;
4) трошкови куповине односно закупа земљишта;
5) трошкови премера и геодетских снимања;
6) половна (ремонтована) опрема и алати, осим за подстицаје из Табеле – из члана 3.
Став 2 овог Конкурса када је прихватљива и половна (ремонтована) опрема и алати;
7) доприноси у натури (сопствени рад и материјал подносиоца пријаве);
8) нереалне количине материјала, накнадни и непредвиђени трошкови радова,
набавка опреме ради унапређења понуде и пружања угоститељских услуга;
9)
опрема, материјали и радови који по типу не одговарају предмеру и предрачуну из
главног пројекта;
10)

трошкови по основу уговора са надзорним органом;

11)
набавка предметне инвестиције из члана 4 путем лизинга, цесије, компензације,
асигнације или на други начин који представља гашење обавезе путем пребијања дугова.

ОПШТИ УСЛОВИ ЗА КОРИШЋЕЊЕ ПОДСТИЦАЈА
Услови за остваривање права на подстицаје од стране физичког лица – носиоца
комерцијалног породичног пољопривредног газдинства са територије општине Деспотовац,
су да:
1)
је уписано у Регистар пољопривредних газдинстава (у даљем тексту: Регистар), као
комерцијално газдинство и да се налази у активном статусу;
2)
је реализовало инвестиције за које су му одобрена подстицајна средства на основу
закон
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3) нема евидентираних доспелих неизмирених дуговања према министарству
надлежном за послове пољопривреде, по основу раније остварених подстицаја,
субвенција
и кредита;
4) 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;
5) корисник средстава у наредној 2019.години мора имати минимум 30 - 50 ноћења
одосно плаћених боравишних такси - за почетнике
6) корисник средстава у наредној 2019.години мора имати минимум 100 ноћења
одосно плаћених боравишних такси - за већ регистрована сеоска домаћинства од
прдходних година
7) Код рангирања већ постојећих сеоских домаћинстава који се баве сеоским
туризмом и који имају уговор са „Туристичко-спортском организацијом
Деспотовац“предност имају домаћинства која су у предходним годинама остварила
задовољавајући број уплаћених боравишних такси. Односно пријављених број ноћи.
8) да су катастарске парцеле и објекат који су предмет инвестиције за коју се
подноси пријава у његовом власништву или ако на њима има право закупа, односно
коришћења на основу уговора овереног код надлежног органа закљученог са
закуподавцем – физичким лицем или црквом и верском заједницом или јединицом
локалне самоуправе или министарством надлежним за послове пољопривреде, на период
закупа, односно коришћења од најмање седам година почев од календарске године за коју
се подноси пријава за коришћење подстицаја.

9) је инвестиција реализована у периоду од 01.06.2018. године до 01.10.2018. године;

ПОСЕБНИ УСЛОВИ ЗА КОРИШЋЕЊЕ ПОДСТИЦАЈА

1)
да има закључен уговор са локалном туристичком организацијом, туристичком
агенцијом, привредним субјектом или другим правним лицем;
2)
код нових домаћинстава да је уговор са локалном Туристичком организацијом
закључен најкасније до 30.12.2018. године.
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3) да припреми бизнис план односно план рада сеоског домаћинства

ПРАВА И ОБАВЕЗЕ КОРИСНИКА ПОДСТИЦАЈА
Максималан износ подстицаја, без урачунатог пореза на додату вредност, кориснику
подстицаја не може бити већи од назначених максималних износа подстицаја за
инвестиције побројане по врстама програма и подстицаја назначене у Табели овог
Правилника.
Корисник подстицаја може поднети само једну Конкурсну пријаву за остваривање права
за коришћење подстицаја, и то за један или више програма из Табеле.
ПОСТУПАК СПРОВОЂЕЊА КОНКУРСА
Поступак за остваривање права на подстицаје покреће се подношењем пријаве
„Туристичко-спортској организацији Деспотовац“
Пријава се подноси на Обрасцу - Пријава за коришћење подстицаја унапређења
економских активности на селу кроз подршку непољопривредним активностима, која је
саставни део Правилника.
Потребна документа која се достављају уз пријаву за коришћење подстицаја треба да
гласе на подносиоца пријаве и прилажу се у оригиналу или овереној копији, осим
документације за коју је назначено да може да се приложи у форми копије.
Документа на страном језику треба да буду преведена на српски језик од стране
овлашћеног судског преводиоца.
Испуњеност услова за доделу подстицаја утврђује комисија коју образује директор
„Туристичко-спортске организације Деспотовац“,уз сагласност директор упоређивањем
података из пријаве и приложене документације, увидом у друге одговарајуће податке и
задржава право да тражи додатну документацију уколико утврди да је то неопходно.
Комисија утврђује ранг листу на основу утврђених критеријума селекције и даје предлог
за доделу подстицаја директору „Тсо Деспотовац“.
Ранг листа се објављује на веб страницама „Туристичко-спортске организације
Деспотовац“. и на сајту општине Деспотовац
Aкo двa или вишe пoднoсиoцa пријаве имajу исти брoj бoдoвa, приликoм утврђивaњa рaнг
листe прeднoст имa пoднoсилaц пријаве кojи je рaниje пoднeo исту. Подносиоци
конкурсне пријаве имају право приговора на ранг листу у року од 15 дана од дана
објављивања.
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ИСПЛАТА СРЕДСТАВА И РЕГУЛИСАЊЕ ПРАВА И ОБАВЕЗА КОРИСНИКА
Подстицаји сe исплaћуjу на основу решења директора „Туристичко-спортске организације
Деспотовац“, а до износа утврђеног у складу са посебним Решењем који доноси директор
„Туристичко-спортске организације Деспотовац“.
Решењем се утврђује корисник подстицаја, предмет и обим инвестиције, износ средстава
који се додељује кориснику подстицаја, начин преноса оствареног износа подстицаја, рок
за достављање употребне дозволе за подносиоце пријаве уколико нису приложили
приликом подношења пријаве када су у питању објекти као инвестиције, рок до када се
предмет инвестиције не сме отуђити и до када се користи, у складу са предвиђеном
наменом, рок чувања документације која се односи на инвестиције, као и други подаци.

КОНТРОЛА И НАДЗОР
Надзор над спровођењем овог Конкурса
организације Деспотовац“.

врши Управни одбор „Туристичко-спортске

Ако се приликом провере испуњености прописаних услова за остваривање права на
подстицаје из Табеле програм 1. – 3. овог Конкурса утврди испуњеност услова, контрола на
лицу места се врши код оних подносилаца пријаве код којих је од стране комисије
утврђено да је контрола на лицу места неопходна.
Контрола на лицу код оних подносилаца пријаве за које је утврђено да је контрола на лицу
места неопходна, спроводи се пре исплате подстицаја за инвестиције из Табеле од 1. – 3.
овог конкурса, током 7 (седам) година за непокретност која је предмет инвестиције и током
3 (три) године за покретну ствар која је предмет инвестиције као и за садржај и одржавање
интернет страница.
РОКОВИ И НАЧИН ПОДНОШЕЊА ПРИЈАВЕ
Рок за подношење пријаве је 30.04.2018. године.
Пријава са документацијом се подноси „Туристичко-спортској организацији Деспотовац“,
препорученом поштом или у затвореној коверти на адресу: „Туристичко-спортска
организација Деспотовац“ Рудничка бр.5 35 213 Деспотовац са назнаком : „
Конкурс о условима и начину коришћења подстицаја за унапређење економских
активности на селу кроз подршку непољопривредним активностима“.

6

ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ПРИ КОНКУРИСАЊУ
Уз пријаву се доставља документација у зависности и врсте програма, а у складу са
спецификацијом прихватљивих инвестиција у Табели Правилника.
Потребна документација :
1.

Образац пријаве са обавезним потписом ( за све кориснике подстицаја);

2.
Изјава подносиоца захтева у којој треба навести број катастарске парцеле,
катастарску општину и општину где се налази предметна инвестиција (за све кориснике
подстицаја);
3. Уговор са локалном туристичком организацијом, туристичком агенцијом, привредним
субјектом или другим правним лицем за већ постојећа регистрована сеоска домаћинства.
4.
Уговор о закупу/коришћењу земљишта, односно објекта у случају да није власник
земљишта, односно објекта на период закупа/коришћења од најмање седам година почев од
календарске године за коју се подноси пријава за коришћење подстицаја и да је уговор о
закупу/коришћењу овереног код надлежног органа (суд или јавни бележник) закљученог са
закуподавцем – физичким лицем или црквом и верском заједницом или јединицом локалне
самоуправе или министарством надлежним за послове пољопривреде. Уколико је власник
једног дела земљишта, односно објекта доставља сагласност оверену код
надлежног органа, осталих сувласника земљишта, односно објекта за извођење радова на
предметној инвестицији.
5.Бизнис план за инвестиције – Прилог 4 Правилника;
Додатна документација се може прилoжити али није обавезна и користи се приликом
рангирања поднетих пријава на основу предвиђених критеријума селекције из Табела
Критеријуми рангирања подносиоца пријаве.
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КРИТЕРИЈУМИ СЕЛЕКЦИЈЕ

Критеријуми:
1) Број пријављених
боравишних такси
2) Број чланова комерцијалног
регистрованог породичног
пољопривредног газдинства

3) Пројекат подразумева
отварање нових радних места
на основу Бизнис плана -4.3.
Потребна радна снага
4) Предузетник има
позитиван биланс успеха
за претходне две године
на основу Бизнис плана-5.3.
Пројекција биланса успеха
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