На основу члана 20. и 32. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник Републике
Србије'', број 129/2007, 83/2014 – др.закон, 101/2016 – др.закон и 47/2018) и члана 40.став 1.
тачка 4. Статута Општине Босилеград („Сл.гласник града Врања“, број 3/19), Скупштина
општине Босилеграда на седници 31. јануара. 2020. године, донела је
ОДЛУКУ
О ПРИСТУПАЊУ ИЗРАДИ СТРАТЕГИЈЕ ОДРЖИВОГ РАЗВОЈА
ОПШТИНЕ БОСИЛЕГРАД 2020-2030

Члан 1.
Приступа се изради Стратегије одрживог развоја општине Босилеград 2020-2030.
Члан 2.
Под Стратегијом одрживог развоја општине Босилеград (у даљем тексту: Стратегија),
подразумева се плански документ развоја, а у складу са правилима Европске Уније.
Члан 3.
Циљ израде Стратегије је дефинисање визије одрживог развоја општине Босилеград,
одређивање потенцијалних предности и развојних праваца општине, одржавање стабилног
економског раста и запошљавања, обезбеђење социјалног напретка и смањење сиромаштва,
промовисање иновација, ефикасна заштита животне средине и унапређење свеобухватног
квалитета живота грађана.
Члан 4.
Кроз процес припреме Стратегије, промовисаће се интегрални партиципативни
приступ планирању локалног развоја, међусекторска сарадња и размена информација,
укључивање и координација јавног, приватног и цивилног сектора у процесу одлучивања и
партнерство међу институцијама.
Члан 5.
Ради спровођења ове одлуке Скупштина општине Босилеград (у даљем тексту
Скупштина) именује Комисију за израду Стратегије одрживог развоја (у даљем тексту
Комисија) коју чини петнаест чланова. Комисију именује Скупштина општине у следећем
саставу:
1. Владимир Захаријев, председник Комисије
2. Микица Василев, заменик председника Комисије
3. Даниел Зарев, члан
4. Живко Стоилков, члан
5. Данијел Миланов, члан
6. Предраг Трајков, члан
7. Страшко Апостолов, члан,
8. Љубен Захаријев, члан
9. Методи Чипев, члан
10. Саша Миланов, члан
11. Горан Василов, члан
12. Весна Трајков, члан
13. Смиљка Митов, члан

14. Владимир Митов, члан
15. Драган Василев, члан
Основни задатак Комисије је руковођење, израда и праћење остваривања припреме
Стратегије.
Председник Комисије и чланови Комисије су одговорни за израду и спровођење
Стратегије одрживог развоја општине Босилеград.
Члан 6.
Током израде Стратегије биће организовани форуми за стручне и јавне расправе,
округли столови и радионице, на којима ће се усаглашавати предложена решења. У њихов рад
могу бити укључени сви остали заинтересовани учесници, како би се обезбедила партиципација
и транспарентност процеса одлучивања као и правовремено обавештавање јавности.
Члан 7.
Рок за израду стратегије је 6 (шест) месеци од дана ступања на снагу ове Одлуке.
Члан 8.
Стручне и административне послове за потребе Комисије, обављаће Општинска управа
општине Босилеград.
Члан 9.
Даном ступањем на снагу ове Одлуке престаје да важи Одлука о приступању изради
Стратегије одрживог развоја општине Босилеград за период 2019 - 2024. године („Сл.гласник
града Врања“, број 3/19).
Члан 10.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а биће објављења у ''Службеном гласнику
града Врања''.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОСИЛЕГРАД
Број 06-20/2020
У Босилеграду, дана 31.01.2020.године

ПРЕДСЕДНИК
Славчо Владимиров

Образложење
Правни основ за доношење Одлуке о приступању изради Стратегије одрживог развоја
општине Босилеград за период 2020 - 2030. године, садржан је у одредбама члана 20. став 1.
тачка 1. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник Републике Србије'', број 129/2007,
83/2014 – др.закон, 101/2016 – др.закон и 47/2018) којим је утврђено да општина, преко својих
органа, у складу с Уставом и законом доноси програм развоја општине, као и стратешке
планове и програме локалног економског развоја;
Разлог за доношење Одлуке о приступању изради Стратегије одрживог развоја општине
Босилеград за период 2020 - 2030. године налази се у томе што постојећа Стратегија је за
период 2013-2018, а израдом нове ће се дефинисати визија одрживог развоја општине
Босилеград, одређивање потенцијалних предности и развојних праваца општине, одржавање
стабилног економског раста и запошљавања, обезбеђење социјалног напретка и смањење
сиромаштва, промовисање иновација, ефиксна заштита животне средине и унапређење
свеобухватног квалитета живота грађана.
Средства за реализацију ове Одлуке су планирана из буџета општине Босилеград и других
извора.

КАНЦЕЛАРИЈА
за локални економски развој
Микица Василев

