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ЗАЈЕДНИЧКЕ СТРАТЕГИЈЕ ОДРЖИВОГ ТУРИЗМА  
за прекогранично подручје Елин Пелин и Лесковац 

2021-2026 
 

- Изазови данас - Могућности сутра- 
Место: Елин Пелин & Лесковац 
  
Датум: Април 2021.година 
  

 
 
 

 
ОДРИЦАЊЕ ОДГОВОРНОСТИ: 
 
Ова публикација је направљена уз помоћ средстава Европске уније кроз Интеррег-ИПА Програм 
прекограничне сарадње Бугарска-Србија под бројем CCI No 2014TC16I5CB007. Јединствено 
одговорно лице за садржај ове публикације је Центар за развој Јабланичког и Пчињског округа 
Лесковац и ни на који начин не може бити тумачен као став Европске уније или Управљачког тела 
програма.  
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ПРОГРАМ ЈАВНЕ РАСПРАВЕ О ПРЕДЛОГУ ЗАЈЕДНИЧКЕ СТРАТЕГИЈЕ ОДРЖИВОГ ТУРИЗМА ЗА 
ПРЕКОГРАНИЧНО ПОДРУЧЈЕ ЕЛИН ПЕЛИН И ЛЕСКОВАЦ (2021-2026) 

 
 

I. Пројект Магија Синергије (№ CB007.2.12.002) у оквиру Интеррег - ИПА програма прекограничне 
сарадње Бугарска – Србија је заједничка иницијатива општине Елин Пелин из Бугарске, 
Туристичке организације Лесковац из Србије и Центра за развој Јабланичког и Пчињског округа 
Лесковац из Србије. Циљ пројекта је стварање ефекта Синергије заједничког деловања 
туристичких актера на пољу повезивања фестивала, израде заједничких планова развоја 
туризма и нових туристичких производа/сервиса у пограничном подручју Елин Пелин и 
Лесковац. У току процеса стратешког планирања који води до израде Заједничке Стратегије 
одрживог туризма за прекогранично подручје Елин Пелин и Лесковац 2021-2026. године (у 
даљем тексту: Заједничка Стратегија), пројектни партнери, Општина Елин Пелин из Бугарске, 
Туристичка организација Лесковац из Србије и Центар за развој Јабланичког и Пчињског округа 
Лесковац из Србије, су предлагачи Заједничке Стратегије (у даљем тексту: Предлагач) и 
спроводе јавну расправу о предлогу Заједничке Стратегије. 

 
II. Програм јавне расправе о предлогу Заједничке Стратегије ( у даљем тексту: Програм) одређује 

начин спровођења јавне расправе, рокове, ток јавне расправе и извештавање о спроведеној 
јавној расправи. Циљ Јавне расправе је да се на организован, структуиран и пријемчив начин 
јавност Елин Пелина и Лесковца упозна са предлогом Заједничке Стратегије. Од Јавне расправе 
се очекује да подстакне стручњаке и ширу јавност да се укључе у процес расправе и дају 
конкретне предлоге, мишљења и коментаре на предлог Заједничке Стратегије.  
 

III. Јавна расправа о предлогу Заједничке Стратегије спроводи се путем партнерства (укључивање 
представника јавног, приватног и цивилног сектора у јавну расправу), информисања (јавно 
обавештење о предмету и току спровођења јавне расправе) и обезбеђивању јавне доступности 
развојног докумената. На овај начин у потпуности се поштују начела партнерства,  
партиципативности, транспарентности и отворености. Учесници у јавној расправи су чланови 
Заједничке групе за туризам као и сви субјекти заинтересовани за област коју обрађује предлог 
Заједничке Стратегије. 
 

IV. Јавна расправа о тексту предлога Заједничке Стратегије почиње даном објављивања јавног 
позива на интернет странама пројектних партнера и траје до 23.04.2021.године. Позив за јавну 
расправу укључује и објављивање текст предлога Заједничке Стратегије и Програма јавне 
расправе са претећим анексима.  
 

V. У току трајања јавне расправе учесници јавне расправе могу у писаној форми доставити своје 
предлоге, примедбе и сугестије на Предлог Заједничке Стратегије. Примедбе, предлози и 
сугестије подносе се на обрасцу датом у анексу 1 (Формулар за пријаву предлога, примедби и 
сугестија) и/или путем обрасца за пријаву заједничких пројеката датом у Анексу 2 овог 
Програма. Примедбе, предлози и сугестије  се подносе на Бугарском или Српском језику. 
Примедбе, предлози и сугестије достављају се путем електронске поште на e-mail адресу The 
Magic of Synergies Public Debate <magic.of.synergies@gmail.com>  или путем поште на адресе 
пројектних партнера, са назнаком: "За јавну расправу о Предлогу Заједничке Стратегије". 
Адресе пројектних партнера наведене су у Јавном позиву који је прилог и саставни део овог 
Програма. Предлоге, примедбе и сугестије примљене у писаној форми на предлог Заједничке 
Стратегије предлагач ће размотрити и заузеће  став о њиховом прихватању, делимичном 
прихватању или не прихватању. О свом ставу предлагач ће подносиоца предлога/примедбе 
известити у року од 3 дана од добијања предлога/примедбе. У случају изостанка обавештења 
сматра се да је предлог/примедба подносиоца прихваћена у целости. 
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VI. У оквиру спровођења јавне расправе биће организоване две јавне презентације предлога 
Заједничке Стратегије и то једна у Елин Пелину и друга у Лесковцу. Уколико услови увези COVID-
19 пандемије дозволе јавне презентације ће се организовати у форми јавног скупа, у супротном 
случају презентације биће организоване у форми округлог стола применом Zoom платформе. 
Током трајања јавног скупа /округлог стола предлагач сачињава Записник према моделу датом 
у Анексу  3 овог Програма. Тачно време, место и модалитет организовања јавне презентације 
предлога Заједничке Стратегије за Елин Пелин и Лесковац наведен је у Јавном позиву који је 
прилог и саставни део овог Програма.    
 

VII. По окончању јавне расправе предлагачи ће  анализираће све примедбе, предлоге и сугестије 
учесника у јавној расправи и сачиниће извештај о спроведеној јавној расправи као и финалну 
верзију Заједничке Стратегије. Финалну верзију Заједничке Стратегије усваја заједнички 
надзорни одбора пројекта (Joint Steering Committee). 
 

VIII. Политика заштите приватности: Сврха прикупљања и обраде личних података је регистровање 
заинтересованих страна у процесу јавне расправе. Лични подаци се обрађују у складу са 
Општом уредбом о заштити података (ЕУ) 2016/679 и релевантним бугарско / српским 
законима о заштити података. Обавештење о заштити личних података је прилог овог 
Програма.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


