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ЛИСТА ПРИХВАЉТИВИХ ИНВЕСТИЦИЈА 

Сектор 
Прихватљиве 

инвестиције 
Прихватљиви трошкови 

1. Рурални туризам 

2. Ловни туризам 

1) Грађење и/или 

изградња  

(1) Трошкови грађења и/или изградње објеката по 

угледу на аутентичне објекте, уз очување народног 

градитељства и традиционалне архитектуре, a ради 

пружања угоститељских услуга у пословима домаће 

радиности или сеоском туристичком домаћинству, 

односно ловачких вила; 

(2) трошкови грађења и/или изградње дворишта 

аутентичних угоститељских објеката у домаћој 

радиности или сеоског туристичког домаћинства у 

сврху партерног уређења, односно ловачких вила; 

(3) трошкови грађења и/или изградње објеката за 

одлагање отпадних вода из туристичко 

угоститељских објеката (септичке јаме или еколошки 

процесори за биолошку манипулацију отпадним 

водама). 

 

 

1. Рурални туризам 

2. Ловни туризам 

2) Набавка опреме за 

побољшање пратећих 

садржаја у области 

рекреације и набавке 

дворишног мобилијара 

ради унапређења понуде 

и пружања 

угоститељских услуга у 

аутентичним 

угоститељским објектима 

у домаћој радиности или 

сеоском туристичком 

домаћинству, односно 

ловачким вилама  

(1) Трошкови набавке опреме и реквизита за 

рекреацију и вежбање: 

− опрема за фитнес програм на отвореном, бицикл 

и пратећа заштитна опрема, кошеви, голови, 

седла за јахање, ски опрема, чамци за 

рекреативне спортове (са веслима);  

− опрема за фитнес у затвореном простору (све 

справе које се користе у фитнес програму у 

затвореном програму); 

− спортски реквизити (фризби, пикадо, лопте и сва 

пратећа опрема за спортове са лоптом – мрежа за 

голове, мрежица за кошеве, мрежа за одбојку; 

опрема за стони тенис, бадминтон, шах); 

− љуљашке, клацкалице, вртешке, дечије кућице 

различитог облика и материјала од којег су 

израђене, њихалице, тобогани, трамболине, 

пењалице, провлачалице, заштитне ограде око 

игралишта. 

 

(2) трошкови набавке дворишног мобилијара: 

− расвета за баште – фењери, лампиони, кугле, 

стубови (цевни, ливени декоративни), прикључне 

плоче; 

− чесме (укључујући пумпе), фонтане (укључујући 

пумпе), поштански сандучићи, клупе, столице, 

паркинг усмеравајући стубићи, корпе за отпатке, 

постоља за столове, столови, држачи за бицикле, 

ограде, капије, гаражна и друга метална врата, 

тенде, сунцобрани, лежаљке; 
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− жардињере, саксије, држачи и постоља за 

жардињере и саксије. 

 

(3) трошкови набавке монтажних и надувавајућих 

надземних базена који се монтирају по упутству 

произвођача. 

1. Рурални туризам 

2. Ловни туризам 

3) Набавка остале опреме 

за аутентичне 

угоститељске објекте у 

домаћој радиности или 

сеоском туристичком 

домаћинству, односно 

ловачким вилама 

(1) трошкови набавке опреме: 

− машине за прање, сушење и пеглање веша; 

− телевизори, радио апарати, телефони и 

персонални/преносиви (лаптоп) рачунари. 

 

(2) трошкови набавке система за климатизацију и 

грејање објеката: 

− пећи, радијатори и друга грејна тела;  

− клима уређаји, вентилатори. 

 

(3) трошкови опремања кухиње: 

− кухињски прибор за припремање и служење 

хране (тањири, посуде, есцајг, прибор за 

чишћење, обраду и уситњавање  хране, 

столњаци, крпе, пешкири); 

− посуде за отпатке; 

− опрема за обраду и припрему хране  и пића 

(укључујући  електричне кухињске апарате); 

− судопере и славине за воду, радне површине за 

припрему хране; 

− кухињски елементи, полице, ормари за смештај 

кухињског и ресторанског посуђа и хране, 

пултови за услуживање; 

− расхладни уређаји за чување хране; 

− уређаји за одвођење паре и мириса; 

− машине за прање посуђа; 

− апарати за прављење леда и сокова; 

− све врсте шпорета, готових камина, пећница и 

уређаја за кување и печење. 

 

(4) трошкови опремања просторија за пружање 

угоститељских услуга у складу са актом о 

категоризацији: 

− собни намештај, ормари, столови, столице, 

гардеробери, лежајеви, огледала, ципеларници; 

− душеци, јастуци, јоргани, чаршави, навлаке за 

јоргане и јастуке, ћебад, креветски и подни 

прекривачи, завесе, гарнишне; 

− стоне и зидне лампе, вешалице за одећу, 

чивилуци, корпе за веш и отпатке. 

 

(5) трошкови набавке сауне и опреме за купатила,  

− сауна; 

− санитарна опрема (лежећа или туш када, туш 

кабина, WC шоља, умиваоник, славине, тушеви); 
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− електрични уређаји и грејна тела (сушачи, грејна 

тела за купатило и сауну – грејалице, 

калорифери, пећи за сауне; бојлери, фенови); 

− елементи за купатила и сауне (полице, ормарићи 

за средства за хигијену, четка за одржавање WC 

шоље, огледало, држач пешкира, држач тоалет 

папира, држач сапуна, држач за чаше, пешкири, 

корпа за отпатке, завесе и паравани за туширање, 

простирка за купатило); 

(6) трошкови набавке опреме за објекте за одлагање 

отпадних вода из туристичко угоститељских објеката: 

−  елементи септичких јама или еколошких 

процесора за биолошку манипулацију отпадним 

водама. 

1. Рурални туризам 

2. Ловни туризам 

4) Промоција 

непољопривредних 

активности  

  

(1) Дизајнирање и израда угоститељско 

туристичких интернет страница*; 

(2) дизајнирање и израда свих врста штампаног 

промотивног материјала за промоцију угоститељско- 

туристичких услуга (укључујући штампани 

материјал и услугу штампе). 

3. Стари и уметнички занати, 

односно домаћа радиност 

1) Набавка опреме и 

алата, ради очувања и 

унапређења старих и 

уметничких заната, 

односно послова домаће 

радиности који су 

сертификовани у складу 

са посебним прописом 

(1) Трошкови набавке опреме и алата (нова и 

половна), ради очувања и унапређења старих и 

уметничких заната, односно послова домаће 

радиности. 

3. Стари и уметнички занати, 

односно домаћа радиност 

2) Промоција 

непољопривредних 

активности  

(1) Дизајнирање и израда интернет страница** за 

промоцију старих и уметничких заната, односно  

домаће радиности; 

(2) дизајнирање и израда штампаног промотивног 

материјала за промоцију старих и уметничких заната, 

односно  домаће радиности. 

 

 

* Садржај интернет странице омогућава промоцију угоститељско-туристичких услуга корисника 

подстицаја са одржавањем интернет странице на минимум три године. 

** Садржај интернет странице омогућава промоцију старих и уметничких заната, односно домаће 

радиности корисника подстицаја са одржавањем интернет странице на минимум три године. 


