НОВИ ШЕФ ДЕЛЕГАЦИЈЕ ЕВРОПСКЕ
УНИЈЕ У СРБИЈИ СЕМ ФАБРИЦИ У
НИШУ
Шеф Делегације ЕУ у Србији Сем Фабрици боравио је данас у
Нишу, где је разговарао са градоначелником Дарком Булатовићем
и његовим сарадницима. Током састанка у Градској кући
Канцеларија за локални економски развој је презентовала
пројекте и инвестиције који се реализују у Нишу а посебан
акценат је стављен на инфраструктурне пројекте и то на оне у
којима финансијски учествује Европска унија.
Фабрици је рекао да му је посебно задовољство што град Ниш
посећује напосредно након што је Европска комисија објавила
своју стратегију проширења која се односи на западни Баклан
али којом је Србији дала конкретан временски оквир када је реч
о приступању Европској унији и након посете Јоханеса Хана
Београду.
Чланство у Европској унији је заједнички је циљ који треба да
укључи не само мале и велике градове већ и све грађане, Владу,
привреду, локалне самоуправе.
Многобројни су пројекти које у Нишу финансира Европска унија.
То су пројекти инфраструктуре, животне средине, образовања као
и културног наслеђа.
Фабрици је нагласио да је Град Ниш је један од кључних
транспортних коридора ка Европској унији и да му је велико ми
је задовољство што у духу партнерства и сарадње Европска унија
финансира неколико врло значајних пројеката. Сем Фабрици је
истакао и еколошке пројекте у које је укључен град посебно
нагласивши пројекат изградње постојења за прочишћавање
одпадних вода. За овај пројекат Европска унија је обезбедила
40 милиона евра и то су бесповратна средства.Он је додао да ће
у сарадњи са Европском инвестиционом банком бити изграђена
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парк.Фабрици је у пратњи својих домаћина обишао знаменитости
града, посетио археолошку салу Народног музеја где се налазе
значајни артефакти из историје овог дела Србије. Висока
делегација обишла је и ЕУ инфо кутак 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 ссатима одржао је дебату „ Питај ме било шта о
Европској унији“

Унутрашњи дијалог о Косову и
Метохији
У Нишу је
одржан округли сто градова и општина „Унутрашњи
дијалог о Косову и Метохији“.
Душанка Голубовић, председница Скго и градоначелница Сомбора
је нагалсила да је „скуп организован са жељом да се покрене
дијалог о томе како да знања и искуства градова и општина
поделимо са општинама са КиМ“.
Округлом столу су присуствовали и министар државне управе и
локалне самоуправе Бранко Ружић и директор Канцеларије за
Косово и Метохију Марко Ђурић.
У име Града Ниша присутне је поздравио градоначелник Дарко
Булатовић.
По десет општина из централне Србије узеће под бригу и заштиту
једну општину на Косову и Метохији, договор је са састанка .
“Времена налажу да и локлане самоуправе понесу део терета и
одговорности за државну и националу политику и заштиту
интереса”, нагласио је директор Канцеларије за КиМ Марко Ђурић

