На основу члана 14. Закона о пољопривреди и руралног развоја („Сл.гласник РС"
бр.41/09, 10/13-др закони и 101/16) и члана 40. став 1. тачка 5. Статута општине Босилеград
(„Службени гласник града Врања“, број 3/19), Скупштина општине Босилеград, на седници од
31. јануара 2020. године, донела је
ОДЛУКУ
О ПОКРЕТАЊУ ПРОЦЕСА ИЗРАДЕ СТРАТЕГИЈЕ РУРАЛНОГ РАЗВОЈА ОПШТИНЕ
БОСИЛЕГРАД 2020-2025 ГОДИНЕ
Члан 1.
Покреће се процес израде Стратегије руралног развоја општине Босилеград 2020 до
2025 године (у даљем тексту Стратегија). Циљ израде Стратегије је
комплексна
социјоекеономска анализа ситуације на територији Општине, како би се идентификовали
специфични модели развоја и формулисала дугорочна концепција уравнотеженог и одрживог
развоја кроз активирање потенцијалних територијалних ресурса општине Босилеград.
Стратегија треба да омогући суочавање са најважнијим развојним изазовима а који се не могу
превазићи без националне и спољне подршке. Она треба да одреди предуслове за доследно и
поступно коришћење средства развојних иницијатива националног или европског кареактера са
циљем побољшања социјално економских услова овог региона и државе у целини. Стратегија
је петогодишњи плански програмски документ и иструмент који настаје партиципативном
анализом потенцијала и дефинисањем приоритета у сврху ефикаснијег управљања развојем
територија а кроз смернице за развој приоритетних области: пољопривреде, предузетништва и
инфраструктуре.
Члан 2.
Процесом израде Стратегије руководи радна радна група за израду Стратегије сачињена
од представника јавног, приватног и невладиног сектора општине Босилеград, односно
појединаца, организација и институција из општине Босилеград који имају интерес за развој
одог документа. Радна група оснива се путем споразума представника јавног, привратног и
невладиног сектора општине Босилеград. Радна група самостално утврђује правила принципе и
услове успостављања и рада. Консултантску помоћ радној групи и читавом процесу израде
стратегије обезбеђује Центар за развој Јабланичког и Пчињског округа Лесковац. За
координатора процеса израде Стратегије испред локалне самоуправе општине Босилеград
именује се Милачко Јованцов, дипл.пољ.инж. радна група на крају процеса израде Стратегије
предлаже Скупштини општини Босилеград документ на усвајање.
Члан 3.
Стратегија се базира на мултисекторском приступу партиципијалној анализи
репрезентативн општине Босилеград. У том смислу одређују се следећа села где ће бити
спроведена детаљна истраживања: Горња Лисина, Доња Љубата, Доње Тламино, Рикачево и
Рајчиловци.
Члан 4.
Процес израде Стратегије износи 6 месеци од дана домношења ове Одлуке.
Члан 5.
Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а објављује се у "Службеном гласнику
града Врања".
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