На путу ка ЕУ
2021.
Одржан је девети по реду Заједнички консултативни одбор
(ЗКО) Комитета региона ЕУ и Републике Србије којим
заједно са Францом Шаусбергером из Аустрије копредседава
градоначелница Ниша Драгана Сотировски. ЗКО радио је у
две сесије. Тема на првој сесији била је укључивање
локалних и регионалних власти у процесу приступања
Србије ЕУ, а на другој сесији говорило се о заштити
животне средине, климатским акцијама и енергији.
Учесници су сагласни да је Србија учинила напредак у
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Београду. Изложба је део ширег културног програма који
се реализује у оквиру словеначког председавања Саветом
Европске Уније у 2021. години. Изложба представља
производе који су комбинација креативног рада и пословне
визије словеначких дизајнера који су прилагођени новој
генерацији корисника. У фокусу изложбе су приче малих
брендова који изражавају фунционалност, страст према
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изворима енергије, одрживо јоришћење енергије,
укључивање локалне заједнице у пројекте повезане са
енергетиком, деловање кроз енергетске задруге су теме
које су покрили панелисти са пуно искуства из ове
области. На скупу су се између осталих обратили,
представници једине две енергетске задруге регистроване
у Србији, Ана Џокић и Дубравка Живковић испред
Енергетске задруге „Електропионир“ из Београда,
и
Слободан Јеротић, представник Енергетске задруге
„Сунчани кровови“ из Шапца. Искуства Хрватске је пренео
Горан Чачић из „Зелене енергетске задруге“ из Крижеваца,
а о капацитетима локалне самоуправе да помогне грађанима
да пређу на алтернативне изворе енергије
говорио је
Бојан Гајић, Енергетски менаџер Града Ниша. Из угла
пословног сектора, проблемима који настају код откупа
струје произведене на овај начин и изазовима
комерцијализације коришћења алтернативних извора
енергије је говорио Андрија Петрушић, Енергетски менаџер
компаније „United Green Energy“. О улози цивилног

демократије а поводом Јавног позива за суфинансирање
мера енергетске санације стамбених зграда, породичних
кућа и станова на територији Града Ниша за 2021. годину,

пластичне флаше донирани су удружењу које сакупљене
чепове продаје предузећима за рециклажу тврде пластике и
купује ортопедска помагала за особе са инвалидитетом.
Пројекат је настао као епилог обуке Kампа младих лидера,
чији је Анастасија била учесник, са циљем да на
једноставан и практичан начин покаже колико промена може
донети рециклирана флаша, а суграђане да подстакне да
више воде рачуна о отпаду који остављају за собом, али
младе да се придруже оваквим акцијама. На почетку
подкаста, који је директно емитован преко платформи
Kанцеларије за младе Града Ниша, представљена је
Европска недеља локалне демократије и активности Града
Ниша. Појавила су се бројна питања везана за Анастасијин
рад али и за заштиту животне средине, бројне идеје
потекле су из самог подкаста. Основна идеја је да се у
граду организује сакупљање пластике на месечном нивоу,
да се говори о одрживом развоју и заштити животне
средине у школама, али и на факултетима. Веома је важно
да се млади упознају са самим концептом и да сагледају
важност очувања животне средине. Анастасија је говорила
и о проблему дивљих депонија, као и глобалном загревању.
Kако је истакнуто у подкасту, мало се говори о глобалном
загревању, посебно међу младима. Предложено је да
Kанцеларија за младе Града Ниша организује информативне
сесије о значају очувања животне средине, али и о
проблему глобалног загревања, о значају младих у целом
процесу. (https://www.youtube.com/watch?v=3QfAGrBh0Jo)

У присуству председника Србиjе Aлександра Вучића и
председнице Eвропске комисиjе Урсуле фон дер Лаjен у
Доњем Међурову је потписан уговор о изградњи прве фазе
Ауто-пута мира према Мердару на деоници Mерошина –
Mерошина 1 и означен почетак радова на модернизациjи и
рехабилитациjи пруге Ниш-Брестовац на међународном
железничком Kоридору 10. Оба важна инфраструктурна

пројекта Балкан
Западни
део суи Економско-инвестиционог
побољшаће повезаност у региону,
плана ЕУ али
за ће

у саобраћају и да сви заједно потражимо иновативна
решења за очување животне средине. Град Ниш, као
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ex-ante и ex-post анализом ефеката прописа на локалном
нивоу, а све у складу са стандардима европског
административног простора, биле су теме о којима се
разговарало. Посебно је било речи о томе како Подунавску
туристичку регију повезати са нашим градом и крајем и
како, сходно отвореним поглављима, пратити све европске
стандарде.

Градоначелница Ниша Драгана Сотировски учествовала је у
својству коопредседавајуће Заједничког консултативног
одбора (ЗКО) Комитета региона ЕУ и Републике Србије у
Дану проширења који је организовао Европски комитет
региона у сарадњи са словеначким председавањем ЕУ.
Главна тема била је улога региона и градова у процесу
проширења ЕУ и одрживом опоравку региона. Панелисти су
разговарали и о зеленој и дигиталној транзицији у циљу
опоравка и јачања отпорности. Као панелиста
градоначелница Ниша говорила је о пројектима Ниша на

Она је приметила да су локалне и регионалне власти ЕУ
ослонац и мотор локалне демократије и њихова улога је
суочавање са свакодневним изазовима локалних заједница.
У раду ЗКО учествовала је амбасадорка и шеф мисије
Републике Србије при ЕУ Ана Хрустановић, државни
секретар у Министарству државне управе и локалне
самоуправе Чедомир Ракић, шеф јединице Генералне
дирекције за суседство и преговоре о проширењу Европске
комисије Кетрин Вент, члан Европског парламента и стални
известилац Европског парламента за Србију Владимир
Билчик, представници Делегације ЕУ у Србији и НАЛАС-а.

са 1,3 милиона евра у припреми документације за
постројење у оквиру пројекта „Подршка развоју
инфраструктуре у области заштите животне средине“ –
ПЕИД. ЕУ ће у значајној мери учествовати у финансирању
изградње самог постројења за пречишћавање отпадних вода,
а у реализацији пројекта активно учествују Град Ниш и
Влада Републике Србије.

Градоначелница Ниша Драгана Сотировски једногласно је
изабрана за копредседавајућег српске стране Заједничког
консултативног одбора (ЗКО). Копредседавајућег српске
стране ЗКО бирају чланови које именује Влада Републике
Србије на предлог овлашћених предлагача. ЗКО Комитета ЕУ
и Републике Србије
састављен је
од представника
Комитета региона Европске уније и локалних и регионалних
власти Републике Србије. У својству копредседавајуће
српске стране Заједничког консултативног одбора (ЗКО)
градоначелница Ниша Драгана Сотировски учествовала је у
раду припремног састанка пред одржавање Заједничког
консултативног одбора Комитета ЕУ заказаног за 10. јун
ове године. Утврђени су дневни ред и Нацрт програма рада
Заједничког консултативног одбора између Комитета
региона ЕУ и Републике Србије за 2001-2025. годину. Међу
основним темама разговора заказаног за 10. јуни у
дијалогу са Бриселом наћи ће се локална демократија,
добро управљање, владавина закона и основна права,
заштита животне средине, локални економски развој,
демографска и социјална питања, прекогранична сарадња.

Kао део прославе Дана Европе ЕУ караван је након
Београда и Новог Сада посетио Ниш. Сви заинтересовани
посетиоци и пролазници имали су могућност да уживају у
многобројним поставкама, фотографишу се у омиљеним

уживо са људима који се тамо налазе. Уз помоћ савремене
технологије, приказано је и 27 видео прича о подршци ЕУ
Србији, а караван је обухватио и изложбу „Растемо
заједно“ на којој су представљене организације и
институције из Ниша и региона које реализују ЕУ пројекте
и имају сарадњу са ЕУ инфо кутком. Прославу Дана Европе
у Нишу и долазак ЕУ каравана подржао је и Град Ниш, са
којим Делегација ЕУ у Србији и ЕУ инфо кутак Ниш имају
дугогодишњу и успешну сарадњу. Део каравана у Нишу била
је и уметничка инсталација студенткиња Факултета
уметности у Нишу, која је једна од три победничке на
конкурсу „Европа је овде 2021“ Делегације ЕУ. Kроз
интерактивне кутије, скенирањем страница, поставка
презентује темељне вредности и идеје ЕУ и приказује
радове 40 младих уметника из 23 различите европске
земље. Уметници из нишког удружења АРТЕФ припремили су
за ЕУ караван 3Д слику под називом „пикник“ која
повезује различите европске земље, њихову културу и
традицију, а све кроз призму подсећања на развој
еколошке свести и значај очувања животне средине.
Богатство је у различитостима које нас спајају – порука
је ове слике, али и свих активности које реализујемо и
вредности и

догађаје и активности од маја 2016. године до
данас.Пуних пет година, ЕУ инфо кутак Ниш на добро
познатој адреси у центру града активно ради са
грађанима, пружа корисне информације и реализује
многобројне значајне активности на подручју јужне и
југоисточне Србије. За пет година рада ЕУ инфо кутак је
организовао више од 220 догађаја, самостално или
партнерски са другим организацијама и институцијама.
Поставка обухвата фотографије са радионица, трибина,
едукативних програма, студијских путовања, посета ЕУ
амбасадора и званичника, друштвених кампања и других
значајних активности које су организоване у минулих пет
година.

Пројекат „ЕУ за Натуру 2000 у Србији“ почиње са кампањом
„Здрава природа за здрав живот“. Циљ пројекта је да се
повећа свест грађана о природним лепотама Србије али и
да се укаже на важност њихове заштите. Аутобуска кампања
има за циљ да грађанима прикаже невероватне пејзаже
Србије и да истакне значај заштите биодиверзитета и
очувања природе. Пројекат “ЕУ за Натуру 2000 у Србији“,
кружиће два месеца у Нишу у градским аутобусима. Такође
пројектом су обухваћени и Београд и Нови Сад.

фебруара одржан је годишњи координациони састанак
Европске недеље локалне демократије (ЕНЛД) на коме је
представљен извештај о активностима на обележавању ове
манифестације 2020. године чија је тема била “Локална
демократија: изградња поверења. Kо-дизајнирање локалне
демократије заједно са грађанима и практиковање отворене
управе”. У име ЕНЛД скупу су се обратили Андреас Kифер,
генерални секретар Kонгреса, Брајони Рудкин, тематски
портпарол Kонгреса у ЕНЛД, Димитри Марценков, директор
одељења за сарадњу и спољне односе и Микел Јухками,

тематски портпарол Kонгреса у ЕНЛД. У обележавању ЕНЛД
2020. године, учествовало је 204 локалне самоуправе и
регионалних власти и њихова удружења. Упркос
здравственој кризи проузрокованој вирусом Kовид19,
реализовано је рекордних 508 активности у 19 земаља.
Активности Сталне конференције градова и општина, као
националног координатора ЕНЛД, и активности 8 градова и
општина из Србије на обележавању ЕНЛД 2020. године
представили су Ђорђе Станичић, генерални секретар СKГО и
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партиципативног планирања уређења обале Нишаве у центру

локалних и регионалних власти. Локалне власти из свих 47
држава чланица Савета Европе и њихова удружења позвани
су да региструју и организују јавне догађаје како би
промовисали и подстакли демократско учешће на локалном
нивоу. Ова иницијатива има за циљ даље ширење
универзалних вредности Савета Европе, као што су
демократија и људска права, као и да учесницима понуди
прилику да се укључе у европску мрежу која је ангажована
у промовисању учешћа грађана на локалном нивоу.

У Европској недељи локалне демократије заменица градоначелница
Ниша и истовремено заменица члана делегације Републике Србије
у Конгресу локалних и регионалних власти, госпођа Душица
Давидовић учествовала је на Форуму о партиципативној
демократији на локалном нивоу који је организовала Стална
конференција градова и општина на коме је студентима Факултета
политичких наука у Београду представила искуство и добре
праксе Града Ниша у области отворене управе, учешћа грађана и
е-демократије. Општине и градови постају све више свесни да је
неопходно да грађани буду укључени у процес сталних
консултација и у том смислу мора се подићи свест грађана у
локалној заједници, али морају се повећати капацитети локалних
самоуправа за укључивање грађана.
Град Ниш покушава да
практикује отворену управу кроз разне иницијативе попут дана
отворених врата за грађане у кабинету градоначелника, у свим
одељењима градске управе, месним заједницама, јавне расправе
пре усвајања било ког стратешког документа, директан пренос
свих заседања Скупштина Града Ниша.
Када је реч о развоју партиципативне културе међу младима,
Град Ниш има Савет за младе и Канцеларију за младе (механизми
који омогућавају младим људима да преузму активну улогу у
доношењу одлука, као и умрежавање и међусекторску сарадњу
институција које се баве омладином) и опредељује средстава из
градског буџета за финансирање и суфинансирање пројеката за
младе чиме се пружа подршка младима подржавањем рада

омладинских удружења, како би се постигао највиши могући
степен повезаности младих са локалном самоуправом.
Учешће рањивих група у јавном животу обезбеђује се кроз: Савет
града Ниша за рад са особама са инвалидитетом, издвајањем
средстава у градском буџету за финансирање и суфинансирање
програма од јавног интереса које спроводе удружењаорганизације особа са инвалидитетом у области социјалне
заштите и заштите особа са инвалидитетом у граду Нишу, јачањем
капацитета са 㔄<

користе владе широм света. Има модул за грађан
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већ традиционално, организован у срадањи ЕУ инфо кутка и
Града Ниша, саобраћај је био затворен од 09,00 до 12,00
часова у улици Генерала Милојка Лешјанина и Вожводој, на
потезу од раскрснице код „Уреда“ до раскрснице код

“Европска недеља локалне демократије” (ЕНЛД) је годишњи
европски догађај у координацији Kонгреса локалних и
регионалних власти. Локалне власти из свих 47 држава
чланица Савета Европе и њихова удружења организују јавне
догађаје како би промовисали и подстакли демократско
учешће на локалном нивоу. Главна тема ЕНЛД за 2019-2020.

Градоначелника и Канцеларија за младе Секретаријата за
омладину и спорт организовали су Сајам удружења која се
баве омладинском политиком и презентација омладинских
пројеката. Овај догађај био је добра прилика да
омладинске организације представе своје активности
младима и да их привуку да учествују у актуелним
пројектима. Локална самоуправа подржава младе
подржавајући рад омладинских удружења, због чега се
овакви сајмови и организују, како би се постигао што
већи степен повезаности између младих и удружења а тиме
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
је амбасадор Финске, Kимо Лахдевирта. Током представљања
приоритета финског председавања ЕУ у Нишу, амбасадор је
истакао и значај проширења уније, као и јединства целог
континента. Финска је ротирајуће шестомесечно
председавање Саветом ЕУ преузела од Румуније, 1. јула
ове године. Приоритетна питања су јачање заједничких
вредности и владавине права, конкурентност и социјална
инклузија, преузимање улоге глобалног лидера у борби
против климатских промена и свеукупна заштита
безбедности грађана.

У Нишу је обележена Европска недеља мобилности
традиционалним програмом на Тргу краља Милана. Ова
европска иницијатива подстиче градове на увођење мера
одрживог транспорта и позива људе да промене понашање у
саобраћају – опредељујући се за алтернативне видове
превоза уместо аутомобила. Град Ниш je, као и претходних
година, узео активно учешће у међународној камп㌴㜨 ⤠㴱䈄㠄㴄㸄䀄8

којом се промовишу алтернативни видови саобраћаја у
односу на моторизовани саобраћај који користи фосилна
горива. Циљ Европске недеље мобилности је да се
промотивним манифестацијама и спровођењем макар једне
трајне мере одрживе урбане мобилности учини напор да се
смањи коришћење путничких аутомобила и побољшају услови
за јавни саобраћај, кретање бициклиста и пешака.
Фестивал европског филма одржан је у Официрском дому.
Осму годину заредом Фестивал доноси најновија европска

су заједничком активношћу, пројекционим мапирањем
застава Европске унијеи Републике Србије, 9. маја од 21
сат до поноћи, на згради Народног позоришта. Фасада
позоришта у Нишупостала је платно за симболично
дочаравање синергије и заједничких напора Републике
Србије и Европске уније у приближавању наше земље
заједници европских народа
Мобилним тимовима градова и општина у Србији, међу
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, цивилног сектора и институција, амбасадорка
је навела да је повезаност заједничка европска вредност
на којој треба и даље радити. Румунија ће своје
председавање засновати на четири основна стуба:
једнакост за све грађане ЕУ, сигурна и безбедна Европа,

јачање глобалног утицаја Европе, стимулисање
солидарности и промоција заједничких вредности.

регионалних власти земаља чланица и оних које су
кандидати.
Теме
петог
састанка
Заједничког
консултативног одбора биле су „Преговори о приступању
Србије Европској унији и њихов утицај на субнационални
ниво власти“ и „Туризам као катализатор бољег живота на
локалном нивоу“.

Кошарево код Брезника, реконструисана руинирана турска
кућа из године и отворен музеј сурваки маски, са
радионицом за израду маски.

У оквиру Европске недеље мобилности у Нишу су централне

културних центара земаља Европске уније (EUNIC) и Градом
Нишом.

У Градској кући у Нишу 21. маја представљен је извештај
Европске комисије о Србији који обухвата период у
последњих годину и по дана, од октобра 2016. до априла
2018.године. Шефица политичког сектора Делегације
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.
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победника такмичења ,,Србија у ритму Европе’’. По

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 бесповратних
средстава. 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 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

реализован је се у потпуности до краја 2017. године у

библиотекама у 45 општина у Србији, који су део ЕУтека
мреже библиотека а који је финансиран од стране
Делегације Европске уније у Републици Србији. “ЕУТЕКА –
ЕУ у вашој библиотеци” је пројекат чији је циљ пружање
конкретне подршке библиотекама широм Србије како би они
у својим срединама постали места за информисање грађана
о темама које су везане за ЕУ. Више информација о
пројекту наћи на: euinfo.rs/euteka.
Млади музичари из читаве Србије, шеснаесторо солиста и
бендова, ове године је представио свој таленат на Youth
Stage у оквиру реномираног Нишвил џез фестивала у Нишкој
Тврђави. Youth Stageје пре четири године основана уз
подршку Европске уније, а од тада неколико хиљада младих
музичких уметника добило је прилику да промовише своју
стваралаштво. Та подршка се наставља сваке године.
Са циљем обележавања 60 година од потписивања Римских
уговора којим је основана Европска економска заједница,
предстојећа данашња Еуропска унија, у Официрском дому у
Нишу отворена је изложба “Све уједињенија ЕУ – наслеђе
Римских уговора за данашњу Европу”. Изложбу су
организовали ЕУ инфо кутак Ниш у сарадњи са Делегацијом
Европске уније у Србији, Амбасадом Италије у Београду и
Градом Нишом. Изложбу је отворио господин Рихард Маша из
Делегације ЕУ.Присутне је поздравио и заменик
градоначелника Ниша проф. др Милош Банђур.
Дан Европе свечано је обележен у ЕУ инфо кутку у Нишу.
Уз присуство бројних сарадника, партнера, представника
локалне самоуправе, медија и суграђана, симболично су
пуштени жути и плави балони – у бојама Европске уније.
Овиме је обележено и пуних годину дана откако се ЕУ инфо
кутак налази у самом центру Ниша.
2016

за Европске интеграције Владе Републике Србије. Повод за
посету Граду Нишу је представљање Студије изводљивости
за Пројекат постројења за прикупљање и пречишћавање
отпадних вода у овом граду. Студија треба да омогући да
се Граду Нишу, кроз програм претприступне развојне
помоћи фондова ЕУ, ИПА 2017, обезбеде бесповратна
средства за изградњу постројења за третман отпадних вода
и изградњу канализационе мреже града Ниша. Комплетна
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
постројења за прикупљање и пречишћавања отпадних вода у
Нишу у присуству шефа Делегације ЕУ у Србији Мајкла
Давенпорта, премијера Александра Вучића и министара у
влади Србије Јадранке Јоксимовић и Ивице Дачића Є㠄堳 и 22
амбасадора и дипломатских представника 22 земље чланице
Уније. Кроз програм претприступне развојне помоћи
фондова ЕУ, ИПА 2017, обезбедиће се бесповратна средства
за изградњу постројења за третман отпадних вода и
изградњу Є㠄堽ализационе мреже града Ниша.
Председник Владе Републике Србије Александар Вучић и шеф
Делегације ЕУ у Србији Мајкл Девенпорт, заједно са
амбасадорима и дипломатским представницима 22 земље
чланице Уније и градоначелником Ниша Дарком Булатовићем
обишли су д㠄堽ас Нишку тврђаву, где су се упоз堽али са
историјатом тврђаве и града.
Представници Европске делегације у Србији презентовали
су Извештај Европске комисије за период од октобра 2015.

придруживања Европској Унији. У овом извештају је
истакнуто да је Србија учинила велики корак у европским
интеграцијама и да је у чак 24 поглавља наша земља
остварила делимичан напредак у односу на прошлу годину.
Посебно је похваљено смањење буџетског дефицита, реформа
државне управе и стварање услова ефикасне тржишне
привреде.
Сет од 50 академских издања о Европској унији, чији су
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
заступљених социјалних група у оквиру високог
образовања, а такође је набављена опрема за слепе и
слабовиде корисник
ЕУ инфо кутак Ниш учествовао је на Сајму културе
одржаном поводом Дана младих Града Ниша у центру овог
града. Овај атрактивни догађај у центру Ниша је део
пројекта „Заједно за културу по мери младих“ који Млади
амбасадори организују уз подршку Града Ниша. Идеја
пројекта је развијање активног дијалога са
представницима институција културе, оснаживање радника у
култури за рад са младима на програмима за младе,
креирање програма из културе који су по мери младих.
Будући да је Сајам културе организован у оквиру
обележавања Дана младих Града Ниша, осим институција
културе своје штандове имале су и све омладинске
организације у граду.

Наступом норвешког хора Con Vocale отворен је седми
међународни музички фестивал Константинус у Нишу.
Хористи су том приликом премијерно у Србији извели
,,Реквијем’’ чувеног савременог британског композитора
Џона Рутера. Ове године су Константинус финансијски
помогли Делегација ЕУ у Србији и ЕУ инфо кутак Ниш. Са
сарадњом ће се наставити и на јесен јер ће, са циљем
популаризације квалитетне музике међу најмлађима, у
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
отворили ЕУ инфо кутак у самом центру Ниша (Вожда
Карђорђа 5). По отварању Кутка, амбасадор ЕУ Давенпорт
је отворио још један значајан догађај у Нишу – изложбу
фотографија „ЕУ и Србија: 15 година партнерства” у
Великој Сали Официрског дома. Изложбу чини 20
илустративних фотографија и она је део обележавања
значајног јубилеја – деценије и по подршке Европске
уније нашој земљи. Од 2001. године, ЕУ и Србија заједно
спроводе успешне пројекте широм земље који су подстакли
развој и донели корист грађанима у многим областима –
инфраструктура, образовање, здравство, заштита животне
средине и многи други сектори.
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формиран уз финансијску подршку Делегације ЕУ кроз
пројекат Нишвил фондације „Jazz – A Multicultural
Expression“. Идеја пројекта је едукација, спајање и
организовање заједничких концерата за 60 младих музичара
различитих националности (српске, ромске, албанске и
бугарске) из шест градова: Бујановац, Лесковац, Ниш,
Врање, Владичин Хан и Босилеград.
2015
У Градској кући одржана је презентација последњег

Пиротски, Јабланички и Пчињски. Погранична област у
којој се спроводи ИПА програм прекограничне сарадње
Бугарска-Србија покрива територију од скоро 40.000 км2
са 12 административних јединица: 6 региона у Бугарској,
и 6 округа у Србији, који представљају еквивалентне
статистичке територијалне административне јединице. Циљ
овог програма је јачање територијалног једниства
пограничног региона Бугарске и Србије, конкурентност
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

зону где је стотинак младих из десетак нишких спортских
клубова показало своје умеће. ЕУ инфо кутак је на тргу
организовао изложбу на отвореном најбољих радова ученика
основних школа из југоисточне Србије који су пристигли у
оквиру ликовног конкурса Изабери-Промени-Комбинуј. Ове
године дефиле је окупио преко 200 бициклиста који су у
организованој колони продефиловали улицама града.
Градоначелник Ниша је и ове године узео активно учешће и
бициком се укључио у дефиле. Једночасовна вожња је
завршена у градском парку Чаир где је за најмлађе
бициклисте ЕУ инфо кутак Ниш у сарадњи са Караван тимом
организовао бициклистички полигон спретности.
2014.
У Градској кући одржана је презентација Извештаја
Европске комисије о напретку наше земље на путу ка
Европској унији. Извештај о напретку презентовао је
заменик шефа мисије ЕУ у Србији господин Оскар
Бенедикт.
У другом делу скупа презентована је и
Стратегија проширења ЕУ, а сви заинтересовани имали су
прилику да у отвореној дебати добију одговоре на сва
питања везана за проширење ЕУ.
Делегација Европске уније у Србији традиционално
организује такмичење карикатуриста под називом „Митови и
предрасуде, како Србија види ЕУ и како ЕУ види Србију“.
Изложбу карикатура у Салону 77 у нишкој Тврђави коју је
организовао ЕУ Инфо Кутак Ниш у сарадњи са Градом Нишом
свечано су отворили Оскар Бенедикт, заменик шефа мисије
Европске Уније у Србији, и проф. др Зоран Перишић,
градоначелник Ниша.

поред реке Нишаве код насеља Брзи Брод, где је
организован пикник и пригодан спортски и музички
програм. Покровитељи првог нишког бициклистичког дефилеа
су Делегација Еу у Србији и Град Ниш. Град Ниш је и ове
године узео активно учешће у кампањи Дан без аутомобила.
Мото овогодишње кампање је: „Наше улице – наш избор”,
која је реализована уз активно учешће Спортског савеза
града Ниша и ЕУ Инфо кутка.
ЕУ Инфо Кутак Ниш уз подршку Града Ниша организовао је
манифестацију „Нишки колаж Европских језика“ поводом
обележавања Европског дана језика, 26. септембра.
Учесници програма манифестације су школе, институције и
организације из Ниша.
Дан Европе обележен је и у Нишу у „Балканској улици
европских вредности“, где је пре свега промовисана
солидарност међу младима. Балканска улица у Нишу постала
је на један дан део Европске уније. На бројним
штандовима организација цивилног друштва Нишлије су
могле да се информишу о самој унији и европским
интеграцијама. Осим Града Ниша, организатори овог
занимљивог начина обележавања Дана Европе били су ЕУ
Инфо кутак, Иницијатива младих Ниша, Медиа и реформ
центар, Млади амбасадори и друге невладине организације.
Завршна конференција Програма ЕУ Прогрес одржана је у
Нишу, а поред шефа Делегације ЕУ, конференцији су
присуствовали и министар без портфеља задужен за
европске интеграције Бранко Ружић и градоначелник Ниша
Зоран Перишић. До сада је уз помоћ ЕУ, али и Владе
Швајцарске финансирано 25 неразвијених општина са југа.
Финасирани пројекти дали су допринос привлачењу
инвестиција и отварању 300 нових радних места, повећању
конкурентности локалних самоуправа, побољшању услова за
образовање и здравствену заштиту и унапређењу комуналних
услуга.
Потписан је Меморандум о разумевању којим ће се кренути
у реализацију пројекта оснивања Еу Инфо Кутка у Нишу.
Инфо кутак Европске Уније представљаће део

комуникационих активности ЕУ Делегације у Србији, с
циљем да унапреди познавање Европске уније у директном
контакту са становницима и посетиоцима, а уз активну
подршку градских власти. ЕУ ИНФО КУТАК имаће задатак да
директно пружа информације становницима и посетиоцима
Ниша о свим питањима која се тичу функционисања Европске
уније и сарадње Србије и држава чланица ЕУ. Кроз рад
инфо кутка грађани ће имати увид у комплетне и поуздане
информације, укључујући и одговоре о томе које ће све
могућности и предности чланство донети, посебно у
области економије, регионалног развоја, пољопривреде,
науке и образовања.

