Сарадња са Делегацијом ЕУ у
Србији
2019.
Координаторка за ромске политике Европске комисије Марта
Гарсија Фидалго и пројектна менаџерка за социјалну
инклузију и права мањина при Делегацији ЕУ у Србији
Мирјана Максимовић боравиле су у полудневној посети
Градској општини Нишка Бања, након чега су у Нишу
посетиле и Ромски културни центар у коме је почела
бесплатна обука за кројаче. Посета Нишкој Бањи и Нишу је
организована у оквиру пројеката “Успостављање стамбене и
финансијске аутономије Рома повратника и интерно
расељених лица кроз сарадњу на локалном нивоу” који
финансира Европска унија, а спроводе Београдски фонд за

и младих са локалном самоуправом. Сва омладинска
удружења, која су по Јавном конкурсу за финансирање и
суфинансирање пројеката за младе у 2019. години добила
средства за реализацију пројеката од Града Ниша,
најавила су своје пројектне активности и са њиховом
садржином упознала све посетиоце. У Центру за иновативно
предузетништво младих одржана је радионица на тему
отворених података и иновација у склопу активности
којима Град Ниш ове године обележава Европску недељу
локалне демократије, са жељом да изгради стандарде у
успостављању, функционисању, процењивању и заштити нивоа
власти који је најближи грађанима и тако обезбеди
ефективно учешће чланова локалне заједнице у одлучивању
о ономе што се тиче њиховог свакодневног живота.
Истакнута је вредност отварања података када је реч о
доношењу квалитетних одлука и планирању базираном на
подацима као и активирању огромног практичног,
економског и креативног потенцијала у отварању широког
спектра информација и најразличитијих података које
јавни сектор прикупља, а који су на неки начин, били
„заробљени“. Сада су ти подаци на располагању у машински
читљивом облику грађанима и привреди у сврху креирања
нових могућности за развој стартап заједнице, привреде и
запошљавања, као и нових вредности кроз нове
информације, анализе и услуге. Отварање података у Нишу
подржавају Програм Уједињених нација за развој и
Канцеларија за информационе технологије и електронску
управу Владе Републике Србије у сарадњи са организацијом
„Палго Смарт“ кроз пројекат „Отворени подаци – отворене
могућности“, уз финансијску подршку Светске Банке и
Фонда за добру управу Уједињеног краљевства.

Под слоганом „Одржива Европа – одржива будућност“ Финска
у другој половини 2019. године председава Саветом ЕУ. О
приоритетима председавања у ЕУ инфо кутку у Нишу говорио

интеграција у Србије,
уводничари
дискусији
на говорили
представљању
су релевантни
извештајапознаваоци
као

којима је и Град Ниш, који се баве инклузијом Рома, у
оквиру програма подршке ЕУ, уручени су кључеви 30
аутомобила Фиат Типо, као и 30 лаптоп рачунара, а у циљу
подизања њиховог капацитета и адекватног функционисања.
Програм Подршка ЕУ инклузији Рома–Оснаживање локалних
заједница за инклузију Рома од 2017. спроводи Стална
конференција градова и општина (СКГО), финансира ЕУ, а
главни корисник је Министарство за рад, запошљавање,
борачка и социјална питања. Мобилни тимови за инклузију
Рома су радна тела града/општине, формирана у циљу
јачања сарадње између локалних институција и ромске
заједнице. Чланови мобилних тимова организују заједничке
теренске посете ромским насељима и пружају заједничку и
координисану подршку и помоћ појединцима и породицама.
У Еу Инфо кутку амбасадорка Румуније у Србији Оана
Кристина Попа говорила је о приоритетима председавања
Румуније Европском унијом. Румунија је 1. јануара 2019.
године преузела ротирајуће шестомесечно председавање
Европском унијом, које се реализује у тесној
координацији са председавајућом тројком коју још чине
Финска и Хрватска. Румунија је по први пут у овој улози
од уласка у ЕУ 2007. године. На презентацији у ЕУ инфо
кутку, уз присуство великог броја представника локалне
самоуправе, цивилнЄ堄8 䔄㔄㨄䈄㸄䀄0 и институција, амбасадорка
је навела да је повезаност заједничка европска вредност
на којој треба и даље радити. Румунија ће своје

разумевање места у којима живимо и која чине велики
европски континент. Од античког мита о Европи до
данашњег дома за више од 500 милиона људи, то наслеђе
проналазимо у нашим селима и градовима, замковима и
црквама, уметничким делима у музејима, али и у нашим
домовима, занатима и бакиним кухињама. Као ткиво,
културно наслеђе нас повезује, дајући нам прави европски
идентитет, и помаже да изградимо бољу будућност за младе
генерације. Под слоганом „Наше наслеђе: Где прошлост
сусреће будућност”, Делегација ЕУ у Србији и ЕУ инфо
мрежа (ЕУ инфо центар Београд и ЕУ инфо кутак у Нишу и
Новом Саду) организовала је кампању промоције културног
наслеђа која нје трајала током читаве године. Бројни
догађаји у Београду, Новом Саду, Нишу, Новом Пазару и
другим градовима били су организовани током кампање чији
је циљ да се места од значаја за културно наслеђе
приближе грађанима, појача свест о заједничком културном
наслеђу и ојача осећај припадности заједничком европском
простору.

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.
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.

Изградња визиторског центра код Церјанске пећине приводи
се крају. Визиторски центар код Церјанске пећине биће
површине 250 квадратних метара, а у његову изгрдању
уложено је 551.442 хиљаде евра, од чега је 85 % учешће
партнера из Бугрске, односно Европске уније. Ради се о
заједничком пројекту Туристичке организације Ниш, Града
Софије и удружења „Love and Light“ из Монтане у
Бугарској, а у оквиру Interegt IPA програма
прекограничне сарадње Србије и Бугарске. Oстатак
средстава обезбедио је Град Ниш.

Представници Србије и Европске уније одржали су у Нишу
5. седницу Заједничког консултативног одбора Комитета
региона Европска унија-Република Србија. Комитет региона
је саветодавно тело ЕУ, састављено од представника
регионалних и локалних власти и у стратегији спољних

За чланове Заједничког консултативног одбора Комитета
региона Европска унија-Република Србија, који су
боравили у Нишу поводом одржавања 5. редовне седнице
одбора, организован је обилазак пројеката који се
реализују средствима из ЕУ предприступних фондова (ИПА)
у Нишкој Бањи. Заједно са градоначелником Ниша Дарком
Булатовићем и председником ГО Нишка Бања Дејаном
Јовановићем европарламентарци синоћ су прошетали
„стазама здравља” у парку изнад фонтана у Бањи чија се

неким од алтернативних видова превоза – бициклом,
ролерима, скејтбордовима… Град Ниш и ЕУ инфо кутак су и
ове године обележили Дан без аутомобила, чији је мото
ове године био „Комбинуј и крећи се“. Циљ је да се кроз
промотивне манифестације и спровођење мера учини покушај
да се смањи коришћење путничких аутомобила и побољшају
услови за јавни саобраћај, кретање бициклиста и пешака.
Бициклистичкој вожњи центром Ниша, поред званичника
Града Ниша, тима Еу инфо кутка и бројних окупљених
грађана, придружили єੂ吠
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Европске уније у Србији Нора Хаиринен је представљајући
актуелни извештај нагласила да је највећи напредак
постигнут на пољу економског развоја и макроекономије,
али и да се мора додатно радити на подручју владавине
права, независности рада судства, борби против корупције
и слободи медија.

Интернационалне Ерасмус игре ове године одржале су се у
Нишу од 18. до 21. маја. Више од 250 страних студената
из свих делова Европе састали су се на југу Србије како
би се такмичили у једном од највећих европских спортских
такмичења намењеним студентима. Организатор ових игара
је студентска организација – Erasmus Student Network
Nis. Град Ниш је четврти град у Европи који је био
домаћин Интернационалних Ерасмус игара након Кракова,
Милана и Порта. Сврха ове манифестације је културолошка
размена кроз спортска такмичења, као и промовисање
здравог начина живота. Организацију такмичења у Нишу
подржали су Делегација Европске уније у Републици Србији
и ЕУ инфо кутак Ниш.

Бројним атрактивним културно-забавним програмом ЕУ инфо
кутак уз подршку Града Ниша је обележио Дан Европе.
Свечано обележавање почело је програмом з –ⴱ㔳⠀ у⤱㈴⠀”䝓ㄠ木подр

Прослава Дана Европе је програмом за нешто старију
публику настављена у Нишком културном центру где је
приказан словачки филм ,,Фер-плеј’’. У склопу
обележавања Дана Европе у Нишу зграда Народног позоришта
у овом граду била је током ноћи осветљена у бојама
заставе Европске уније.

Шеф Делегације ЕУ у Србији Сем Фабрици боравио је у
Нишу, где је разговарао са градоначелником Дарком
Булатовићем и његовим сарадницима. Током састанка у

где је приређена пригодна изложба „Дехуманизација“, а
затим је амбасадор обишао и Научни стартап центар на
Електронском факултету који је саграђен заједничким
средствима Европске уније и Владе Републике Србије . У
поподневним часовима Фабрици је учествовао у дебати
„Питај ме било шта о ЕУ” у оквиру пројекта „Европа за
мене”.
2017.
Граду Нишу додељен је сертификат за успешно усвајање
Пакета подршке за унапређење функције управљања људским
ресурсима у локалној самоуправи. Европска унија дефинише
реформу јавне управе као један од три стуба просеца
проширења за земље Западног Балкана, заједно са
владавином права и економским управљањем и зато је већ
неколико година уназад, јавна управа темељна реформска
област у нашој земљи. Савет Европе и
Европска унија
препознали су изазове са којима се у свом развоју
суочавају локалне самоуправе у Републици Србији и
подржали су Министарство државне управе и локалне
самоуправе у покретању и спровођењу пројекта „Управљање
људским ресурсима у локалној самоуправи”. Општи циљ
пројекта је побољшање делотворности и административних
капацитета јединица локалне самоуправе кроз успостављање
професионалног система обуке и унапређење функције
управљања људским ресурсима ради већег степена
ефикасности и задовољства грађана радом локалних
самоуправа. Пројекат је покренут почетком 2016. године и
реализован је се у потпуности до краја 2017. године у
партнерству са Министарством државне управе и локалне
самоуправе и Сталном конференцијом градова и општина.
Укупан буџет овог пројекта износи 2 милиона евра и
финансирају га Европска Унија и Савет Европе.
У оквиру Европске недеље мобилности, ЕУ инфо кутак Ниш,
Град Ниш и Управа за комуналне делатности, енергетику и
саобраћај обележили су Дан без аутомобила, 22.

пројектно техничка документација за постројење и
канализацију финансираће се из новог програма подршке
Шведске развојне агенције сектору заштите животне
средине у Србији, ПЕИД, „Припрема и развој инвестиција у
животној средини’’, који почиње јула и вреди скоро 3
милиона евра.
У Официрском дому у Нишу одржан је састанак премијера
Александра Вучића са шефом Делегације Европске уније у
Србији Мајклом Девенпортом и амбасадорима земаља Уније
коме је присуствовао градоначелник Ниша Дарко Булатовић
У Еу Инфо кутку у Нишу представљен је Пројекат

издавачи престижни европски универзитети и угледни
издавачи, уручен је данас Универзитетској библиотеци
„Никола Тесла“ као донација Делегације Европске уније у
Републици Србији. Донација академских издања
Универзитетској библиотеци реализује се кроз пројекат
ЕУТЕКА – ЕУ у вашој библиотеци euinfo.rs/euteka. Кроз
програм унапређења инфраструктуре универзитета у Србији
ЕУ HETIP 2013. године је реконструисан и опремљен
кориснички простор у библиотеци и јединствени
универзитетски научно-наставни информациони систем
Универзитета у Нишу JUNIS. Библиотека је успешно
реализовала пројекат TEMPUS EQUI-ED Једнак приступ за
све који је имао за циљ оснаживање положаја под

р

основним школама бити организовани концерти на којима ће
наступати лаурети Константинуса.
Шеф Делегације Европске уније у Србији, амбасадор Мајкл
Давенпорт и градоначелник Ниша Зоран Перишић свечано су
отворил䕔ੂ吀
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У Градској кући одржана је
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територије као и одрживост развоја кроз економску и
социјалну сарадњу и сарадњу у области заштите животне
средине дуж административне границе. Кроз овај пројекат
даје се и
подршка развоју инфраструктуре која
омогућава друштвени и економски напредак и унапређење
животне средине са обе стране границе као и јачање
економске синергије у региону и унапређење капацитета уз
коришћење заједничког регионалног потенцијала. И на
крају један од значајних циљева је и
промовисање
принципа одрживог развоја у
оквиру програма
прекограничне сарадње
у областима од значаја за
унапређење међусобног разумевања и поштовања,
кроз
развој модела успешне сарадње у пословном сектору, на

бициком се укључио у дефиле. Јㄱ㜵⠀
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ЕУ Инфо Кутак Ниш уз подршку Града Ниша организовао је

информације, укључујући и одговоре о томе које ће све
могућности и предности чланство донети, посебно у

