Програми
Eврoпa зa грaђaнe и грaђaнкe
Прoгрaм Eврoпa зa грaђaнe и грaђaнкe, кojи je oд нoвeмбрa
2012. гoдинe oтвoрeн и зa Рeпублику Србиjу, jeдaн je oд
прoгрaмa Eврoпскe Униje кojи имa зa циљ прoмoвисaњe
сaрaдњe измeђу зeмaљa учeсницa Прoгрaмa у рaзличитим
oблaстимa кoje су вeзaнe зajeдничким пoлитикaмa. Oпшти
циљeви прoгрaмa дoпринoсе бољем разумевању Европске уније,

Програм подршке Европске уније развоју општина – ЕУ ПРО
допринеће укупном друштвено-економском развоју 99 локалних
самоуправа у регионима Шумадије и западне Србије и Јужне и
источне Србије. ЕУ ПРО има за циљ да допринесе стварању
услова за привлачење нових инвестиција и отварању радних
места, већој конкурентности предузећа, побољшаном раду
локалних самоуправа и унапређењу социјалне инклузије.
Европска унија је за овај трогодишњи програм који је почео
у јануару 2018. определила средства у укупном износу од 25
милиона евра. Програм спроводи Kанцеларија Уједињених
нација за пројектне услуге (УНОПС) у сарадњи са
Министарством за европске интеграције (МЕИ) и ресорним
министарствима и институцијама Владе Републике Србије. ЕУ
ПРО се ослања на добре праксе и остварене резултате својих
претходника, развојних програма ЕУ ПРОГРЕС и Европски
ПРОГРЕС. Међу локалним самоуправама чији су пројекти
финансијски подржани од стране ЕУ ПРО програма је и Град
Ниш, коме је о одобрено 30 000 евра за израду пројеката
за извођење радова за мултифункционални Експо центар, који
ће се градити на локацији Лозни калем у Нишкој бањи.
Град Ниш придружио се Програму ROMACTED „Промовисање
доброг управљања и оснaживање ромске заједнице на локалном
нивоу”, који уз подршку Европске уније у Србији спроводи
Савет Европе, а на основу Споразума између Европске уније
и Савета Европе, потписаног 1. маја 2017. године. Програм
се у Србији спроводи уз подршку Владе Републике Србије.
Циљ програма је јачање посвећености институција, њихових
капацитета, знања и вештина у раду на инклузији Рома и

PEID (Priority Environmental Infrastructure for
Development) – Подршка развоју инфраструктуре у области
заштите животне срединеПрограм који је Влада Шведске кроз
Шведску агенцију за међународни развој и сарадњу (СИДА)
подржала
са више од два милиона евра, подразумева
припрему и развој пројектно-техничке документације за
инфраструктурне пројекте у области управљања отпадом и
пречишћавања отпадних комуналних вода за велике градске
центре у Србији. Почео је 2016. године и трајаће три
године. Његов циљ је да допринесе припреми приоритетних

ЕУ Exchange 4 је двогодишњи програм који финансира
Европска унија, њиме руководи Делегација Европске уније
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Србији, а спроводи Стална конференција градова и општина –
Савез градова и општина Србије. Општи циљ Програма ЕУ
Exchange 4 је да допринесе процесу стратешких промена на
локалном нивоу кроз унапређење административних капацитета
и ефикасности пружања услуга у јединицама локалне
самоуправе у Србији, у складу са принципима реформе јавне
управе, посебним националним политикама и праксом ЕУ.
Укупна вредност донације ЕУ 5,8 милиона евра, од тога 4,5
милиона евра је фонд за градске/општинске пројекте, а 1,3
милиона евра намењено је реализацији три компоненте које
програм обухвата. Активности су подељене у три компоненте:
Компонента 1: Општинско планирање и СЛАП
ИС подршка;
Компонента 2: Подршка општинским финансијама; Компонента
3: Пружање подршке општинским пројектима у оквиру грант
шеме усмерених на три области: животна средина, локални
економски развој и социјална политика
Програм EXCHANGE 3 (2010 – 2013) представља наставак

акција и мера које су започете у оквиру програма EXCHANGE
1 и 2 и усмерен је на увођење ЕУ модела у функ⠀ 2 ⤠она;2 㬊㔴она㬊ㄴ㈮㌵㔠
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Пројекат одрживог локалног развоја: Потписан је Меморадум
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