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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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ПОЗИВ ЗА ЈАВНУ РАСПРАВУ  
О ПРЕДЛОГУ ЗАЈЕДНИЧКЕ СТРАТЕГИЈЕ ОДРЖИВОГ ТУРИЗМА ЗА ПРЕКОГРАНИЧНО ПОДРУЧЈЕ 

ЕЛИН ПЕЛИН И ЛЕСКОВАЦ  
(2021-2026) 

 
Општина Елин Пелин из Бугарске, Туристичка организација Лесковац из Србије и Центар за развој 
Јабланичког и Пчињског округа Лесковац из Србије (у даљем тексту: пројекти партнери), позива 
организације из сектора туризма, академску заједницу, организације цивилног друштва и осталу 
заинтересовану јавност из Елин Пелина и Лесковаца и прекограничног подручја Бугарска Србија да 
учествују у јавној расправи о Предлогу Заједничке Стратегије одрживог туризма за прекогранично 
подручје Елин Пелин и Лесковац за период од 2021. до 2026. године (у даљем тексту: Заједничка 
Стратегија), и да дају свој допринос у изради коначне верзије Заједничке Стратегије. Израда Заједничке 
Стратегије је једна од активности која се реализује у склопу пројекта Магија Синергије (№ 
CB007.2.12.002) у оквиру Интеррег - ИПА програма прекограничне сарадње Бугарска – Србија. 
 
Јавна расправа о тексту предлога Заједничке Стратегије почиње даном објављивања јавног позива на 
интернет странама пројектних партнера и траје до 23.04.2021.године. Уз овај позив, прилажу се 
следећи документи: текст предлога Заједничке Стратегије и Програм јавне расправе са претећим 
анексима.  
 
Предлози, сугестије и коментари на припремљени текст Предлога Заједничке Стратегије могу се током 
трајања јавне расправе доставити путем електронске поште на e-mail адресу The Magic of Synergies 
Public Debate <magic.of.synergies@gmail.com>  или путем поште на адресе: 
 

Адреса Бугарска  Адреса Србија 

Општина Елин Пелин  
Ул. Трг Независности број 1  
2100, гр. Елин Пелин Бугарска 
 
Пројект Магија Синергије (№ 
CB007.2.12.002) у оквиру Интеррег - ИПА 
програма прекограничне сарадње Бугарска 
– Србија 
 

 Центар за развој Јабланичког и Пчињског 
округа Лесковац 
Ул. Пана Ђукића 42,  
16000 Лесковац, Србија 
 
Пројект Магија Синергије (№ 
CB007.2.12.002) у оквиру Интеррег - ИПА 
програма прекограничне сарадње Бугарска 
– Србија 

Обавезна напомена на коверти: "За јавну 
расправу о Предлогу Заједничке 
Стратегије" 

 Обавезна напомена на коверти: "За јавну 
расправу о Предлогу Заједничке 
Стратегије" 

 
Примедбе, предлози и сугестије подносе се на обрасцу за пријаву предлога, примедби и сугестија 
и/или путем обрасца за пријаву заједничких пројеката. Оба наведена обрасца су публикована уз овај 
јавни позив. Примедбе, предлози и сугестије  се подносе на Бугарском или Српском језику. 
 
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. 
 

• Јавна дебата у форми јавног скупа у Пелин Пелину одржаће се у априлу 2021. године у сали НЧ 
„Елин Пелин 1896” Елин Пелин. Уколико услови увези COVID-19 пандемије не дозволе 
организовање јавног скупа, презентација и јавна расправа  биће организоване у форми 
округлог стола применом Zoom платформе. Агенда са важним информацијама за учеснике овог 
догађаја биће накнадо публикована.  
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• Јавна дебата у форми јавног скупа у Лесковцу одржаће се у априлу 2021. године у амфитеатру 
Академије струковних студија Јужна Србија. Уколико услови увези COVID-19 пандемије не 
дозволе организовање јавног скупа, презентација и јавна расправа  биће организоване у форми 
округлог стола применом Zoom платформе. Агенда са важним информацијама за учеснике овог 
догађаја биће накнадо публикована.  

 
По окончању јавне расправе партнери на пројекту 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). 
 
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 јавног позива. 


