Конкурс за избор „Изузетне дестинације Европе“ у Србији за 2019. годину
– Најчешће постављана питања –
1. У случају да локална туристичка организација или орган локалне самоуправе надлежан за развој и
промоцију туризма нису заинтересовани да буду носиоци апликације, да ли то може да буде неки
од субјеката из категорије партнера?
Не, носилац апликације мора да буде одговарајући општински орган, тј. организација, као носилац
развоја и промоције туризма у одређеној општини.
2. Да ли је потребно послати комплетну документацију о планским документима који садрже
одредбе о одрживом развоју туризма?
Пошто су најчешће у питању обимни документи, могуће је скенирати и у електронској форми
доставити само насловну страницу, стране на којима се види датум усвајања и аутори, садржај целог
документа и странице које се односе на одрживи развој туризма.
3. Шта је одговарајући доказ у случају да је плански документ који садржи одредбе о одрживом
развоју туризма у фази израде?
Постојећа одлука о изради планског документа донета од стране надлежног субјекта, закључен
уговор са ауторским тимом или предузећем, као и нацрт планског документа уколико постоји.
4. Да ли здравствени и велнес ресурси које треба навести у тачки 2. општих критеријума могу да
обухватају више ставки?
Да, пожељно је само простим набрајањем навести све што представља туристичку понуду из области
здравственог и велнес туризма на територији општине, тј. дестинације која конкурише.
5. Да ли дестинација може да учествује на конкурсу уколико на својој територији има и понуду у
области медицинског туризма?
Да, дестинација може да се пријави на учешће и уколико се на њој пружају услуге из области
медицинског туризма, али то за потребе овог конкурса неће бити оцењивано или посебно
вредновано, будући да је тема само здравствени и велнес туризам.
6. Да ли право учешћа имају и општине, тј. дестинације које су већ изабране као победници или
финалисти током претходна три избора 2014, 2015. и 2017. године?
Право учешћа немају само победничке дестинације током претходна три избора – општине
Књажевац, Пирот и Нови Пазар. Пратеће изабране дестинације могу поново да конкуришу.
7. Уколико заједничку кандидатуру подноси више општина, а само једна од њих има укупан
годишњи број туриста по квадратном километру већи од просека за 2018. годину, да ли је могуће
да се у обзир узме просек за све општине?
Не, општи критеријум у тачки 4. изричито прописује да се овај број рачуна засебно за сваку општину,
и да сваки појединачно мора да буде мањи од националног просека за наведену годину.
8. Да ли документ о успостављеном партнерству између општина које заједно конкуришу треба да
буде донет у одређеном временском периоду?
Потребно је да овај документ буде још увек важећи, и да својим одредбама у ширем смислу обухвата
и развој и туристичку промоцију заједничке понуде здравственог и велнес туризма, уз њено
постојање у пракси у периоду од најмање годину дана пре расписивања конкурса.
9. Да ли се признају и награде које су локална удружења добила за квалитет и иновативност понуде,
као и за маркетинг и промоцију здравственог и велнес туризма на територији дестинације која
конкурише?
Да, уколико је реч о наградама освојеним у конкуренцији других учесника, а не о дипломама,
захвалницама, признањима и сл. које су уручене удружењима у њиховој средини.
10. Да ли могу да буду прихваћени еколошки програми локалних удружења?
Еколошки програм не мора нужно да буде донет од стране локалне самоуправе, али је неопходно да
постоји њено учешће, макар у виду покровитељства или партнерства, тј. не могу се прихватити
интерна документа, односно правила о понашању удружења.

