
ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА «АПАТИН» 

Петефи Шандора 2а, АПАТИН 

Дана: 10.03.2020. године 

Број: К-01/20 

 

На основу члана 41. Закона о туризму (Сл.гл.РС. бр.. 17/2019), 38. став 5. Закона о 

удружењима ("Сл. гласник РС", br. 51/2009, 99/2011 - др. закони и 44/2018 - др. закон), 

члана 8. став 1. тачка 11. и члана 25. став 1. тачка 3. Статута Туристичке организације 

Апатин, (Сл. лист општине Апатин» бр. 10/2002, 13/2015), као и члана 9. и 10. Правилника 

о ближим критеријумима, начину и поступку доделе средства или недостајајућег дела 

средстава из буџета Туристичке организације Апатин за подстицање туристичких 

програма и пројеката од јавног интереса која реализују удружења, Управни одбор 

Туристичке организације Апатин, расписује: 

ЈАВНИ КОНКУРС 

за финансирање и суфинансирање туристичких манифестацијa 

од јавног интереса које реализују удружења из области 

промоције туристичке понуде 

на територији Општине Апатин у 2020. години 
 

I 

Намена средстава за остваривање јавног интереса 

Конкурс за финансирање и суфинансирање програма и пројеката за остваривање 

јавног интереса које реализују удружења у области развоја туризма на  територији 

Општине Апатин (у даљем тексту Конкурс) се расписује за следеће циљеве из области 

развоја туризма: 

 

1. Промоција туристичких производа и туристичких простора Апатина и подстицање 

унапређења рецептивне туристичко-угоститељске понуде;  

 

2. Манифестације и изложбе националног карактера које се одржавају на 

територирији општине Апатин. 

 

II 

Износ средстава која су опредељена за Конкурс 

Висина средстава предвиђених за реализацију програма и пројеката обезбеђена су из 

буџета Туристичке организације Апатин, у оквиру Програма 4: Развој туризма, 



Програмска активност: Промоција туристичке понуде, економска класификација 481 

(позиција 192) у износу од 1.200.000,00 динара.  

Одобрене програме и пројекте неопходно је реализовати најкасније до 30. 

новембра 2020. године, а средства оправдати у року од 15 дана од завршетка 

програма, пројекта. 

Подносилац пријаве обавезује се да додељена средства употреби само за намене за 

које су средства додељена, те да неутрошена средства врати у буџет, најкасније до 31. 

децембра 2020. године. 

 

III 

Право учешћа на доделу средстава или недостајућег дела средстава 

 

Право да учествује на конкурсу има удружење: 

 

1. које је регистровано у складу са Законом о удружењима ("СЛ. гласник РС", бр. 

51/2009, 99/2011 - др. закони и 44/2018 - др. закон), и обављају делатност на 

територији општине Апатин; 

2. које није у поступку ликвидације, стечајном поступку или под привременом 

забраном обављања делатности;  

3. које нема блокаду рачуна, пореске дугове или дугове према организацијама 

социјалног осигурања; 

4. која, сагласно одредбама свог оснивачког акта, обављају активности у наведеним 

областима. 

 

Jедно удружење - организација може бити носилац искључиво једног програма или 

пројекта у оквиру Конкурса за финансирање и суфинансирање туристичких манифестација 

од јавног интереса које реализују удружења у 2020. години  у области развоја туризма  на 

територији Општине Апатин из буџета Туристичке организације Апатин; 

 

Једно удружење - организација самостално подноси програм и пројекат. 

 

IV 

Критеријуми за оцену програма и пројеката на основу којих ће се додељивати 

средства 

А) Општи критеријуми за учешће на Конкурсу 

Избор програма и пројеката од јавног интереса који ће се финансирати или 

суфинансирати средствима буџета Туристичке организације Апатин врши се, пре свега, 

применом следећих критеријума: 

 

1) могућност развијања програма или пројекта и њихова одрживост; 



2) циљеви који се постижу, пре свега, обим задовољавања јавног интереса, степен 

унапређења стања у области у којој се пројекат спроводи; 

3) законитост и ефикасност коришћења средстава и одрживост ранијих програма 

или пројеката уколико их било. 

Б) Ближа мерила за избор програма или пројеката са допунским критетијумима и 

начин бодовања: 

 

1. Област у којој се реализује манифестација 

 Манифестација примарно музичког и забавног карактера: 1 бод 

 Манифестација примарно гастрономског карактера: 2 бода 

 Манифестација која примарно негује и оживљава традиционалне вредности 

(историјско наслеђе, култура, игре, обичаји и др.): 3 бода 

 Манифестација која се примарно бави заштитом и промоцијом природних 

добара и природних вредности општине Апатин: 5 бодова 

 Остало: 0 бодова 

2. Постојаност и континуитет одржавања манифестације 

 нова манифестација: 0 бодова 

 манифестација која се одржала 1-3 пута: 3 бода  

 манифестација која одржала 3-6 пута: 6 боова 

 манифестација која се одржала 7-9 пута: 9 бода 

 манифестација која се одржала 10 и више пута: 12 бодова 

3. Дужина трајања програма манифестације 

 једнодневна: 0 бодова 

 дводневна: 2 бода 

 3-5 дана: 5 бодова 

 6 и више дана: 10 бодова 

4. Суфинансирање програма или пројекта из других извора (из сопствених 

прихода, фондова Европске Уније, поклона, донација, легата, кредита и друго, у 

случају недостајућег дела средстава за финансирање програма или пројеката) 

 До 20% буџета: 1 бод 

 Од 21-30% буџета: 3 бода 

 Од 31-40% буџета: 5 бодова 

 Од 41-50% буџета: 8 бодова 

 Преко 50% буџета: 10 бодова 

5. Доступност вредности грађанима и могићност масовног коришћења 

 Улазница или котизација 1001+ дин по особи: 1 бод 

 Улазница или котизација 501-1000 дин по особи: 2 бода 

 Улазница или котизација до 500 дин по особи: 3 бода 

 Бесплатан улаз или учешће: 5 бодова 

6. Број лица која су укључени у организацију и програм манифестације 

 До 25 особа: 1 бод 

 25-50 особа: 2 бода 

 50-75 особа: 3 бода 

 75-100 особа: 5 бодова 



 више од 100 особа: 10 бодова 

7. Општа туристичка вредност пројекта (атрактивност у функцији доласка 

учесника и туриста из других места, адекватно управљање туристичким ресурсима 

и развојним процесима у туризму, развој туристичких простора, промоција 

општине Апатин као туристичке дестинације, попунјеност смештајних капацитета 

и друго) 

 Изузетно висока туристичка вредност манифестације:5 бодова 

 Значајна туристичка вредност: 3 бода 

 Локална туристичка вредност: 1 бод 

 

V 

Начин достављања понуда 

 

Пријава на Конкурс подноси се на прописаном обрасцу који је саставни део 

Конкурса и може се преузети на сајту Туристичке организације Апатин - www.apatin.org.rs 

. Пријаве се достављају лично у просторијама Туристичке организације Aпатин на адресу 

Петефи Шандора 2а са назнаком 

–Конкурс за финансирање и суфинансирање туристичких манифестације од 

јавног интереса које реализују удружења из области промоције туристичке понуде на 

територији Општине Апатин у 2020. години 

На коверти обавезно назначити пуно име и адресу пошиљаоца и ставити ознаку  

НЕ ОТВАРАТИ. 

Конкурсна пријава треба да садржи: 

1. Прилог 1 – Образац за писање програма-пројекта, 

2. Изјава подносиоца пријаве 

3. Копија прве стране Статута, односно оне стране на којој на којој су наведени 

циљеви удружења, 

4. Одлуку надлежног органа удружења о усвајању програма рада за текућу годину 

5. Доказ о суфинансирању од партнерске или друге донаторске организације, ако се 

програм или пројекат тако реализују у случајевима када се конкурише за 

недостајућа средства 

6. Опис програма или пројекат са финансијским планом 

7. изјаву да не користи средства од других извора финансирања у случајевима када 

конкурише за финансирање целог програма или пројекта 

Непотпуне, неблаговремене пријаве, непотписане и неоверене пријаве које нису 

поднете на прописаном обрасцу неће се разматрати. 

     

VI 

Oдлучивање по пријавама и рокови 

http://www.apatin.org.rs/


 

Листу вредновања и рангирања пријављених програма – пројеката у року који не 

може бити дужи од 60 дана, од дана истека рока за подношење пријава, утврђује Комисија. 

Листа се објављује обавезно на званичој интернет страни Туристичке организације  

Апатин www.apatin.org.rs . 

 На ову листу учесници Конкурса имају право приговора  у  року  од  три  дана oд 

њеног објављивања. Одлуку о приговору, Комисија доноси у року 15 дана од дана њеног 

пријема.  

Одлуку о избору програма – пројеката Управни одбор доноси у року од 30 дана, од 

дана утврђивања Листе вредновања и рангирања и биће објављена на званичној интернет 

страни Туристичке организације Апатин www.apatin.org.rs .   
 

Пријаве и приложена документација не враћају се подносиоцима . 

  Конкурс се објављује на интернет сајту Туристичке организације Апатин, огласној 

табли општине Апатин као и на огласним таблама месних канцеларија по насељеним 

местима општине Апатин. 

Пријаве се подносе до 19. марта 2020. године. 

Благовременом доставом се сматра пријава која је примљена до 19. марта 2020. 

године.  

Туристичка организација Апатин задржава право да не расподели сва предвиђена 

средства, уколико поднети програми, пројекти не задовоље минимум тражених услова. 

 

  За сва питања за процедуре вазане за пријављивање на Конкурс заинтересовани се 

могу обратити путем е-мејл-а: office@apatin.org.rs , или на тел.:025772555. 

 

 

 

                                                          Директор Туристичке организације Апатин 

                                                                                                           Немања Јовић 

______________________________ 

 

http://www.apatin.org.rs/
http://www.apatin.org.rs/

