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ЕВРОПСКЕ НОВОСТИ   
 
Европске новости су електронски билтен који за вас припрема Стална кон-
ференција градова и општина – Савез градова и општина Србије (СКГО). 
Билтен садржи информације и актуелности на пољу европских интеграција, 
вести о раду европских институција и организација, информације о процесу 
приступних преговора Републике Србије и Европске уније (ЕУ), европским 
фондовима и програмима, отворене позиве који су доступни локалним са-
моуправама у Србији, примере добре праксе у примени европских прописа 
из наших и европских градова и општина и активностима СКГО. 

Жеља нам је да се наше локалне заједнице боље упознају са 
оним темама у процесу приступања ЕУ које су релевантне за 
локалну самоуправу, како би се ефикасније припремиле за 
промене које ће донети чланство наше земље у ЕУ.  Нада-
мо се да ће овај билтен допринети квалитету порука о про-
цесу европских интеграција, које се, од стране представни-
ка локалне самоуправе, свакодневно преносе грађанима 
Србије. 

Ђорђе Станичић, генерални секретар СKГО
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 О новој методологији проширења ЕУ на Западни Балкан
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СТаВ аУТОРа

НОВИНЕ У ПРОЦЕСУ ПРИСТУПАЊА  
РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ЕУ
Министар за европске интеграције 
Јадранка Јоксимовић  

Колегијум комесара Европске уније по-
четком године је усвојио нову методоло-
гију процеса приступања ЕУ са циљем да 
се поново успостави веродостојна перс-
пектива чланства Западног Балкана. С 
обзиром на то да су све државе кандида-
ти на Западном Балкану прихватиле нову 
методологију, укључујући и Србију, молимо 
Вас да појасните суштину нове методоло-
гије и начин њене примене на нашу земљу?

Отворили смо више од половине преговарачких 
поглавља, водећи преговоре по критеријумима, који су од самог почетка били 
врло строги и ригорозни, чак и онда када су се мењали и примењивали само 
за Србију. Нова методологија не би требало да нам буде препрека, јер желимо 
да динамика реформи које спроводимо буде пренета и на наш напредак на 
европском путу и отварању што већег броја поглавља, што до сада није био 
случај. Савет ЕУ је 25. марта 2020. године подржао је Комуникацију Европске 
комисије „Побољшање процеса придруживања - Веродостојна перспектива 
ЕУ за Западни Балкан“ од 5. фебруара 2020. године, са циљем да се интензиви-
ра процес приступања земаља региона. Најважније компоненте нове методо-
логија су: (1) јачање кредибилности процеса политичког дијалога, (2) увођење 
тзв. кластера (6), у којима су поглавља сврстана по областима и (3) појачан 
политички надзор и подстицање држава кандидата. Новом методологијом, 
обавезе које држава мора да испуни остају исте као и раније, што подразуме-
ва усклађивање са правним тековинама ЕУ и њихову ефикасну имплемента-
цију. Отварање и затварање поглавља ставља у фокус одређене области које 
би могле добити приоритет у циљу бржег усклaђивања, за шта су неопходни 
административни капацитети, не само на централном, већ и на локалном ни-
воу. Видећемо у ком облику се нова методологија може применити и како ће 
се вредновати досадашњи напредак Србије. Настојаћемо да током немачког 
председавања усагласимо „мапу пута” и план за њену примену у контексту 
најaвљеног економског и инвестиционог пакету ЕУ, који треба да буде званич-
но објављен на јесен.



 Да ли се наша администрација, поготово преговарачке структуре, већ при-
премају за нови модел преговора? Шта видите као највеће изазове за админи-
страцију у светлу нове методологије? Где би могли да се појаве евентуални 
проблеми или застоји?

Чланство Републике Србије у ЕУ и наставак процеса европских интеграција 
главни су стратешки циљеви наше спољне политике. Најзначајније реформе 
биле су, између осталог, вођене процесом европских интеграција. Kао министар 
и председник Савета Координационог тела за процес приступања ЕУ1, одржала 
сам посебан састанак Савета 31. јула 2020. године, чији је циљ био да се изврши 
адекватна припрема преговорачких структура за нарадену фазу преговатрач-
ког процеса, размотре реперкусије нове методологије и програмирање ИПА, 
која је повезана са новом методологијим. Размотрили смо актуелно стање у 
процесу приступања Србије ЕУ, а пре свега најважнија питања у вези са реали-
зацијом Националног програма за усвајање правних тековина ЕУ (НПАА2), као и 
поглавља кроз кластере које предвиђа нова методологија. Разговарали смо се 
о потреби да се фазе припреме акционих планова за испуњавање мерила за от-
варање преговора у поглављима у којима постоје мерила и припрема преоста-
лих преговарачких позиција, усагласе са поделом преговарачких поглавља по 
кластерима и да рокови у усвајању пратећих законских и подзаконских аката 
буду у складу са динамиком остваривања Националног програма, који треба да 
садржи прецизне планове за усаглашавање законодавног оквира са правним 
тековинама ЕУ и испуњавање услова за њихово спровођење у пракси. Такође, 
закључено је да институције треба да благовремено планирају капацитете нео-
пходне за ефикасно спровођење реформи, како би се и на тај начин побољшала 
динамика процеса приступања у наредном периоду.

 Да ли ће се и на који начин променити улога локалне самоуправе у новом 
моделу проширења, имајући у виду да се већина законодавства ЕУ спроводи 
на локалном нивоу? 

Улога локалне самоуправе се већ мења у оквиру реформе јавне управе у про-
цесу приступања ЕУ, и то кроз процес трансформације локалне самоуправе у 
ефикасну и одговорну администрацију, која је транспаретни сервис грађана. 
Реформа јавне управе се по новој методологији налази у кластеру посвећеном 
основним питањима, тј. владавини права, реформи јавне управе, јавним набав-
кама, финансијској контроли и статистици. Процес реформе локалне самоупра-
ве ће се убрзати ка потпуној модернизацији кроз увођење и примену нових по-
литика, као и дигитализацију информација. То ће повратно јачати улогу локалне 
самоупрaве у новом моделу проширења у складу са принципима добре управе, 
који доприносе ефикаснијој примени нових прописа усклађених са прописима 
и стандардима ЕУ, као и са добрим праксама локалних самоуправа држава чла-
ница. Овај процес се одвија како би администрација била у служби свих грађана 
Србије кроз значајну уштеду њиховог времена и новца.

1  Савет координационог тела је највише тело координационе структуре Владе Републике Србије на којем се разматрају фазе у припремању и вођењу пре-
говора о чланству у ЕУ, спровођење Споразума о стабилизацији и придруживању (ССП) и сагледава позиција и реализација сложенијих  обавеза из процеса

2 Национални програм за усвајање правних тековина Европске уније (НПАА) представља детаљан, вишегодишњи план усклађивања домаћих прописа са 
прописима ЕУ. Израђен је тако да повезује европско законодавство и домаћи правни систем како би се у сваком тренутку пратили темпо, обим и квалитет 
тог усклађивања. Право Уније подељено је у складу са надлежношћу државних институција, чиме је омогућено и редовно планирање и праћење њихових 
законодавних активности. НПАА је наставак Националног програма за интеграцију (НПИ) који је реализован од 2008. до 2012. године и обезбеђује контиту-
итет процеса усклађивања законодавства.



 Каквим капацитетима располаже администрација, како на националном, 
тако и на локалном нивоу када су у питању обавезе у процесу приступања 
којих ће бити све више? 

Реформа јавне управе представља један од кључних приоритета у проце-
су европских интеграција. Управо из тог разлога на моју иницијативу из 
средстава ИПА програма за 2015. годину издвојено је 80 милиона евра у 
форми буџетске помоћи за реформу јавне управе, одакле је део средстава 
опредељен и за унапређење јавно службеничког система. Као резултат, у 
Извештају о напретку ЕУ 2019. године позитивно је оцењен напредак, који 
се односи на стручно усавршање запослених на централном и локалном 
нивоу и успостављање Националне академије за јавну управу. Тиме је 
обезбеђен је системски приступ унапређењу компетенција и вештина за-
послених у јавној управи и створени услови за бољи квалитет услуга које 
се пружају грађанима и привреди. Додатно, као Национални ИПА координа-
тор одговоран за програмирање годишњих ИПА програма посебну пажњу 
посвећујем управо пројектима који су усмерени на унапређење општих и 
специфичних компетенција и вештина запослених у јавној управи због чега 
велики број пројеката, уско везан за одређене секторске политике и прего-
варачка поглавља, увек садржи и компоненту стручног усавршавања. Раз-
уме се, како процес европских интеграција представља један свеобухватан 
и динамичан процес предстоји нам још много активности на усавршавању 
наше управе како би одговорила развојним потребама Србије у контексту 
приступања ЕУ.   

 Како можемо да помогнемо општинама и градовима у Србији да се боље 
припреме за  реформе на том путу, али и за средства из фондова ЕУ који су 
им, као локалним самоуправама, доступна? 

Локалне самоуправе у наредном периоду морају посебну пажњу да посвете 
стратешком планирању и унапређењу капацитета за припрему и реализа-
цију развојних и инфраструктурних пројеката. Ово је битно не само у циљу 
што бољег коришћења претприступних фондова, већ и као део припрема 
за вишеструко веће постприступне фондове ЕУ. Зато је Акционим планом 
за преговарачко поглавље 22 – регионална политика и координација струк-
турних инструмената, за које је Министарство за европске интеграције на-
длежно у процесу преговора и које је сачинило Акциони план на који чекамо 
коментаре Европске комисије, предвиђено  спровођење обука и програма 
стручног усавршавања на регионалном и локалном нивоу, где су као кључни 
партнери препознати управо СКГО и регионалне развојне агенције. Као на-
ционални ИПА координатор желим и да вас обавестим да смо у претходном 
периоду радили на обезбеђењу значајне бесповратне помоћи ЕУ локалним 
самоуправама из средстава ИПА програма за 2020. годину и да ће чак 40 ми-
лиона евра бити опредељено за реализацију развојних пројеката укључујући 
и изградњу економске и социјалне инфраструктуре попут школа, вртића, до-
мова здравља, спортских објеката итд.



 Да ли очекујете отварање неког од поглавља до краја немачког предсе-
давања ЕУ и како видите наставак европских интеграција Србије?

Поздравили смо почетак председавања Немачке, које је почело 1. јула 2020. 
године и изразили наду да ће Немачка као земља оснивач ЕУ, унети нови ква-
литет у процес проширења, улажући напор да се обезбеди већи кредибилитет и 
диманика самог процеса. Тренутно пред Саветом ЕУ имамо 5 спремних прего-
варачких позиција за следећа преговарачка поглавља: п2 – Слободно кретање 
радника, п3 - Право пословног настањивања и слобода пружања услуга, п14 
- Транспортна политика, п21 - Трансевропске мреже и п27 – Животна средина 
и климатске промене, док се позиције за п28 – Заштита потрошача и здравља 
и п10 - Информационо друштво и медији налазе у завршној фази припреме. На 
крају хрватског председавања, упркос чињеници да смо имали неколико тех-
нички потпуно припремљених преговарачких поглавља, државе чланице ЕУ 
нису донеле одлуку о отварању нових поглавља. Како је председник Вучић и 
најавио, нова Влада ће додатно ставити фокус на процес европских интеграција 
као магистрални правац реформи, и ја очекујем да ће у новој Влади сва ресор-
на министарства бити фокусирана и спремна да појачаним темпом спроводе 
реформе из области јачања владавине права и економског развоја. Остајемо 
чврсто посвећени наставку реформског процеса у свим областима које су у 
најбољем интересу наших грађана у свим деловима Србије. 



 ВЕСТИ ИЗ БРИСЕЛа

ЗАГРЕБАЧКИ САМИТ
О проширењу упркос епидемији

Самит ЕУ-Западни Балкан3 одржан је путем видео конференције 6. маја, као 
део председавања Хрватске Европској унији, упркос проглашењу пандемије 
вируса COVID 19.  

Самит, који је требало да представља главни догађај првог хрватског предсе-
давања ЕУ, био је у сенци пандемије вируса. Ипак, само одржавање Самита по-
тврдило је подршку Брисела и држава чланица европској перспективи Западног 
Балкана. Иако у закључцима Самита -  Загребачкој декларацији (https://www.
consilium.europa.eu/media/43789/zagreb-declaration-bs-06052020.pdf), нема речи  
“проширење”, представници ЕУ су поново потврдили да је регион Западног Бал-
кана приоритет за Брисел,  наглашавајући своју подршку и одлучност да појачају 
помоћ политичком, економском и социјалном напретку региона. 

На самиту су учествовали представници Србије, Црне Горе, Kосова*, Алба-
није, Северне Македоније и БиХ, шефови држава или влада из земаља чла-
ница ЕУ, председник Европског савета Шарл Мишел, председница Европске 

3  Ово је четврти самит између ЕУ и Западног Балкана у протеклих 20 година. Први самит је одржан 2000. године, такође у Загребу, када је отворен Процес 
стабилизације и придруживања за регион. На самиту у Солуну 2003. године ЕУ је први пут формално отворила врата земљама Западног Балкана, а 2018. је 
самит одржан у Софији где се није расправљало о проширењу, већ је тема била већа повезаност региона и ЕУ.   
* “Овај натпис не прејудицира статус Kосова и у складу је са Резолуцијом 1244 и мишљењем МСП о косовској декларацији о независности.“

Зaгребачки самит

https://www.consilium.europa.eu/media/43789/zagreb-declaration-bs-06052020.pdf
https://www.consilium.europa.eu/media/43789/zagreb-declaration-bs-06052020.pdf


комисије Урсула фон дер Лајен, премијер Хрватске Андреј Пленковић́, високи 
представник за спољне послове и безбедносну политику Жозеп Борељ, пред-
седник Европског парламента Давид Сасоли, те представници Европске бан-
ке за обнову и развој, Светске банке, Европске инвестиционе банке и Савета 
за регионалну сарадњу. Осим подршке региону, лидери ЕУ су истакли значај 
регионалне стабилности, добросуседских односа и сарадње међу државама 
Западног Балкана. Они су нагласили да земље региона морају да наставе са 
реформама и то посебно у области владавине права, демократских вредно-
сти и борбе против корупције, а да су то кључне области за добробит грађана, 
али и за јачање партнерства ЕУ и Западног Балкана.

На Самиту је било речи и о новој конкретној финансијској подршци за регион у 
висини од 3,3 милијарде евра, Економском и инвестиционом пакету за социо-
економски опоравак региона Западног Балкана, који ће Европска комисија 
представити на јесен ове године. Циљ овог Пакета је да се Западни Балкан 
у потпуности повеже са јединственим тржиштем ЕУ, да буде спреман за 
отварање радних места и предузетничких могућности за побољшање пословне 
и инвестиционе климе.  Истакнуто је и да ЕУ активно подржава напоре у борби 
против епидемије COVID 19 вируса и његовог утицаја на друштва и економије, 
а да су партнери са Западног Балкана дали значајну  подршку током пандемије 
својим непосредним суседима и државама чланицама ЕУ.

НЕМАЧКО ПРЕДСЕДАВАЊЕ ЕУ

На агенди и проширење на Западни Балкан   

Немачка је, под слоганом “Заједно за опоравак Европе”, 1. јула од Хрватске 
преузела шестомесечно председавање Европској унији. Програм председа-
вања ове земље Савету Европске уније фокусира се на борбу против вируса 
COVID 19, очување јединства и јачање Европе, те економски и социјални опо-
равак Европе после пандемије.  

На агенди немачког председавања је и процес проширења на Западни Бал-
кан, представљен изјавом да ће “Савет са Високим представником ЕУ радити 
на наставку процеса проширења на Западном Балкану”. Немачка ће бити пос-
већена и раније утврђеним приоритетима председавања: преговори о излас-
ку Велике Британије из ЕУ, климатске промене и екологија, дигитализација и 
утврђивање европског буџета. 



БУЏЕТ ЕУ 2021 – 2027

План за опоравак привреде и вишегодишњи 
заједнички буџет ЕУ

Предлог буџета ЕУ за период од 2021. до 2027. године у износу од 1.824 ми-
лијарде евра одобрен је после четири дана преговора европских лидера, 21. 
јула у Бриселу.  

Буџет за наредних седам година износиће 1.074 милијарде евра, уз додатних 
750 милијарди евра које ће, кроз Фонд за опоравак економије (Next Generation), 
бити усмерене на опоравак економија држава чланица од последица панде-
мије COVID 19, очување јединства и јачање Европе, те економски и социјални 
опоравак Европе. Овај фонд ће се финансирати заједничким задуживањем ЕУ 
на светским тржиштима капитала, а рок за отплату позајмице је крај 2058. го-
дине. Фонд чине 390 милијарди бесповратне помоћи и 360 милијарди зајмова.

Оно што је ново и важно је да буџет ЕУ први пут у историји повезује циљеве 
примене мера у борби против климатских промена и поштовање владавине 
права са доделом финансијске помоћи, а Европска комисија је предложила 
инструмент који ће предузимати мере у случају кршења владавине права. То 
значи да финансијска помоћ чланицама може бити умањена или суспендова-
на због кршења владавине права у некој земљи. Буџет ЕУ овим није усвојен 
јер следи гласање у Европском парламенту, које би требало да се заврши до 
краја 2020. године. Парламент има право да усвоји или одбаци буџет у целини.   

 

ЕВРОПСКА ЗЕЛЕНА ПРЕСТОНИЦА 2023
Конкурс

Европска комисија објавила је 28. маја 2020. године конкурс 
за Европску зелену престоницу 2023. године (European Green 
Capital Award/EGLA 2023) и Европски зелени лист (European 
Green Leaf 2022).  

Европска награда за зелену престоницу додељује се сваке године европском 
граду (са више од 100.000 становника) који се показао као лидер у еколошкој, 
друштвеној и економској одрживости. Сваки град који подноси захтев мора 
да задовољи строге критеријуме и оцењује се на основу резултата у 12 об-
ласти: квалитет ваздуха, бука, отпад, вода, природа и биодиверзитет, одржива 
употреба земљишта и тла, зелени раст и еколошке иновације, ублажавање 
климатских промена, прилагођавање климатским променама, одржива урба-
на мобилност, енергетска ефикасност и управљање градом. Више на линку 
https://www.egcaeglaportal.eu/

https://www.egcaeglaportal.eu/


Европска награда Зелени лист (EGLA) је отворена за градове који имају из-
међу 20.000 и 100.000 становника и подразумева да градови препознају и 
промовишу своје напоре ка бољем управљању животном средином. Више на 
линку https://www.egcaeglaportal.eu/

Ове године, финансијска награда за обе иницијативе значајно је увећана 
са циљем да подржи мере усмерене ка одрживости. Европска зелена 
престоница добиће 600.000 евра, док ће (до) два победничка града EGLA 2022 
бити награђена са по 200.000 евра. Ово новчано увећање показује важност 
градова у остваривању циљева Европског зеленог договора (European Green 
Deal), укључујући недавно усвојену ЕУ Стратегију биодиверзитета 2030. Више 
о стратегији на линку https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/communication-
annex-eu-biodiversity-strategy-2030_en.pdf  

Позив за обе награде отворен је за државе чланице ЕУ, државе кандидате, 
Исланд, Лихенштајн, Норвешку и Швајцарску до 28. октобра.  Подсетимо, Бе-
оград је поднео кандидатуру за Европску зелену престоницу 2022. године и 
налази се у конкуренцији од 18 градова.  

https://www.egcaeglaportal.eu/
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/communication-annex-eu-biodiversity-strategy-2030_en.pdf%20
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/communication-annex-eu-biodiversity-strategy-2030_en.pdf%20


93 МИЛИОНА ЕВРА ПОМОЋИ ЕУ  
СРБИЈИ ТОКОМ ПАНДЕМИЈЕ  
ВИРУСА COVID 19
Европска унија је издвојила 93 милиона евра као пакет подршке Србији у бор-
би против вируса COVID 19.Од тога 78 милиона евра су средства за кратко-
рочне и средњорочне мере у циљу покретања привреде и запошљавања, а 15 
милиона евра за хитну помоћ. Као део ове хитне помоћи, ЕУ је између осталог, 
купила 75 респиратора, 50 монитора за интензивну негу, 100 тријажних кон-
тејнера са опремом, 800.000 заштитних маски, 100 концентратора кисеоника, 
300 инфрацрвених термометара, два PCR уређаја за тестирање и реагенсе за 
25.000 тестова на COVID 19. Поред тога, ЕУ је финансирала 15 карго летова за 
пренос медицинске опреме за Србију. 

У најтеже време епидемије, обезбеђе-
но је и 200.000 евра у пакетима хране 
и хигијенским средствима за више од 
15.000 најугроженијих грађана.   

Такође, ЕУ је доделила милион евра 
за отклањање последица пандемије у 
сектору туризма. 

Више информација https://www.
euzatebe.rs/rs/covid 

Европска унија је највећи инвес-
титор, донатор и трговински парт-
нер Србије. Сваке године ЕУ, кроз 
различите пројекте, донира око 
200 милиона евра нашој земљи 
за социјални и економски развој. 

Од 2001. године ЕУ је, кроз најраз-
личитије пројекте, донирала Ср-
бији више од 3 милијарде евра 
бесповратних средстава.

https://www.euzatebe.rs/rs/covid
https://www.euzatebe.rs/rs/covid


ЕВРОПСКИ КОМИТЕТ РЕГИОНА4 

Представљени  
петогодишњи приоритети  
Комитета региона

Европски Комитет региона 2. јула је усвојио Резолуцију у којој су представље-
на три приоритета за следећих пет година:  

1) Демократија и будућност Европске уније – у оквиру овог приоритета, Коми-
тет наглашава да ЕУ настоји да се још више приближи грађанима уз помоћ ре-
гионалних и локалних представника. Све одлуке на нивоу ЕУ и националном 
нивоу требало би да се доносе што ближе грађанима, у складу с начелом суп-
сидијарности. Комитет ће наставити да инсистира на томе да се осигура да се 
будућим законодавством ЕУ смањи административно оптерећење и трошкови 
спровођења за регионе, градове и општине.

2) Изградња отпорних локалних и регионалних заједница – нагласак је на ак-
туелним изазовима с којима се општине, градови и региони суочавају у упра-
вљању пандемијом и еколошким, дигиталним и демографским променама, 
укључујучи и миграцијске токове. Наведени изазови ће моћи успешно да се 
савладају само ако све европске локалне заједнице постану отпорније.

3) Територијалне политике ЕУ - приоритет ставља фокус на кохезију као основ-
ну вредност која мора постати смерница за све остале политике ЕУ. Лекција 
која се мора научити из кризе изазване COVID-ом 19 јесте да је кохезија вред-
ност која предводи одрживи привредни раст, ствара дугорочна квалитетна 
радна места и доводи до локалних политика које испуњавају потребе грађана.

Више на линку https://cor.europa.eu/en/our-work/Pages/cor-priorities.aspx

Усвојена декларација “Локалне и регионалне 
власти као актери европског одговора на кризу 
узроковану вирусом COVID 19”
Европски Комитет региона је 8. маја 2020. године, усвојио декларацију пово-
дом пандемије  изазване вирусом COVID 19, са предлозима корака и могућих 
решења за стабилизацију кризе. Декларацијом се изражава дубоко жаљење 
због хиљада људских живота које је пандемија однела у Европи и свету. Та-
кође се одаје се признање изузетној грађанској одговорности и солидарности 
коју су европски грађани показали током пандемије а нарочитозапосленима у 
сектору здравства и социјалних услуга, сектору бриге о старијим особама, по-
лицијским службеницима, као и запосленима у сектору превоза, образовања, 
4  Комитет региона ЕУ основан је Уговором из Мастрихта 1992. године као саветодавно тело ЕУ које чине изабрани представници европских региона и 
локалних власти. Комитет региона има два пододбора, од којих је један Заједнички консултативни одбор (ЗКО). ЗКО се формира за сваку земљу кандидата 
за чланство посебно и државе су у њима представљене члановима који могу ефикасно да заступају интересе регионалних и локалних власти тих држава. 
Република Србија није члан у Комитету региона, већ посматрач, али има право да именује представнике у ЗКО. Део делегације у ЗКО именује СКГО. Секре-
таријат делегације ЗКО је Министарство државне управе и локалне самоуправе, а заменик секретара је Служба за европске интеграције и међународну 
сарадњу СКГО. Више на линку http://www.skgo.org/strane/57



малопродаје и других кључних услуга. Комитет похваљује градоначелнике, 
председнике региона, локалне и регионалне политичаре који се од самог по-
четка налазе у средишту борбе против пандемије. Такође сматра да ће, у циљу 
омогућавања поновног покретања европских привреда уз помоћ масивних 
јавних расхода и улагања на свим локалним и регионалним нивоима, бити 
потребан европски механизам за здравствену заштиту у ванредним околнос-
тима, ојачани буџет ЕУ, те фонд ЕУ за опоравак (од минимално 500 милијарди 
евра). Средства из фонда би требало улагати у одрживу локалну и регионалну 
инфраструктуру, пре свега у погледу енергетске ефикасности (у болницама, 
школама, спортским објектима и другим јавним зградама), постројења за уп-
раваљање отпадом и саобраћаја са ниским нивоем емисије гасова.

Текст Декларације доступан је на линку 
https://cor.europa.eu/en/engage/Documents/Declaration%20on%20the%20
COVID-19%20Response/Declaration%20of%20the%20European%20Committee%20
of%20the%20Regions%20on%20local%20and%20region.pdf 

Европска недеља градова и региона 2020

ЕНРГ је догађај који се одржава већ 18. годину заредом. Током те недеље пред-
ставници градова, општина и региона се окупљају у Бриселу где представљају 
своје капацитете за стварање раста и радних места за спровођење кохезионе 
политике ЕУ и наглашавају и доказују важност локалног и регионалног нивоа 
за добро управљање у Европи. Први овакав догађај је организован још 2003. 
године под називом „Отворени дани“ (Open days), када је Комитет региона ЕУ 
позвао представништва локалних и регионалних власти у Бриселу да у току јед-
не недеље отворе своја врата посетиоцима и гостима из читаве Европе. Годину 
дана касније, Генерални директорат за регионалну политику Европске комисије 
се придружио и подржао ову идеју.

Развијајући се даље догађај је постао главна платформа на нивоу Европе за 
умрежавање и успостављање контаката између стручњака који се баве реги-
оналним и локалним развојем. Размена добрих пракси у вези са економским 
развојем и социјалном инклузијом, прекогранична сарадња, јавно-приватна 
партнерства, регионалне иновације и друштвено вођен локални развој поста-
ле су неке од многих тема о којима стручњаци дискутују током те недеље.

Током година, ЕНРГ је постала кључни догађај на тему Регионалне политике 
ЕУ. Током четири дана у октобру сваке године Брисел угости око 6.000 учес-
ника (локалних, регионалних, националних и европских доносилаца одлука и 
стручњака) на више од 160 радионица и дебата, изложби и прилика за умре-
жавање.

https://cor.europa.eu/en/engage/Documents/Declaration%20on%20the%20COVID-19%20Response/Declaration%20of%20the%20European%20Committee%20of%20the%20Regions%20on%20local%20and%20region.pdf
https://cor.europa.eu/en/engage/Documents/Declaration%20on%20the%20COVID-19%20Response/Declaration%20of%20the%20European%20Committee%20of%20the%20Regions%20on%20local%20and%20region.pdf
https://cor.europa.eu/en/engage/Documents/Declaration%20on%20the%20COVID-19%20Response/Declaration%20of%20the%20European%20Committee%20of%20the%20Regions%20on%20local%20and%20region.pdf


ЕНРГ 2020

Ове године, Европска недеља ће се одржати у току 3 узастопне недеље 
у октобру, а свака недеља ће бити посвећена једној од тема овогодишње 
манифестације:

• Зелена Европа, у сарадњи са Зеленом недељом 5 – 9. октобар

• Кохезија и сарадња 12 – 16. октобар

• Оснаживање грађана 9 – 22. октобар  

Због пандемије COVID-19 и здравствених и безбедносних мера, већина од 500 
сесија биће у потпуности у дигиталном формату. Међу изузецима су кључни 
догађаји и радионице за које је потребан превод, а које ће бити организоване у 
хибридном формату (на мрежи са ограниченим физичким присуством). Неки 
догађаји, попут изложби и регионалних дегустација, могу бити дигитални или 
физички. 

Регистрација за 18. Европску недељу региона и градова отворена је 27. авгус-
та 2020. године https://europa.eu/regions-and-cities/register_en

За више информација, пратите веб страницу Европске недеље https://europa.
eu/regions-and-cities/ и вебсајт СКГО http://www.skgo.org/vesti/detaljno/2392/
evropska-nedelja-regiona-i-gradova-brisel-12-15-oktobar-2020 Такође можете 
контактирати Службу за европске интеграције и међународну сарадњу СКГО 
путем е-поште: euintegracije@skgo.org 

САВЕТ ЕВРОПСКИХ ОПШТИНА И РЕГИОНА5

Објављено истраживање о утицају  
COVID 19 на локалне финансије

Европски градови и региони су под екстремним финансијским притиском, што 
је резултат кризе COVID-19 и придружених препрека. Иако су расходи расли 
јер су градови и региони морали да  предузму хитне мере, приходи су нагло 
опали. Губици се мере у милијардама.

5  Савет европских општина и региона (CEMR) је најзначајнија организација локалних и регионалних власти Европе,а њено чланство чини преко 50 нацио-
налних асоцијација из 39 држава.  Од 2008. године СКГО је пуноправни члан CEMR и има своју делегацију у Политичком комитету и другим ресорним телима. 
Више на линку www.ccre.org и http://www.skgo.org/strane/55

https://europa.eu/regions-and-cities/
https://europa.eu/regions-and-cities/
http://www.skgo.org/vesti/detaljno/2392/evropska-nedelja-regiona-i-gradova-brisel-12-15-oktobar-2020
http://www.skgo.org/vesti/detaljno/2392/evropska-nedelja-regiona-i-gradova-brisel-12-15-oktobar-2020
mailto:euintegracije@skgo.org
http://www.skgo.org/strane/55


Ово су први налази истраживања које је спровео CEMR, а на основу доприно-
са својих чланица - националних асоцијација локалних и регионалних власти. 
Уз податке 21 удружења из 17 земаља, извештај пружа мноштво информација 
о финансијском стању општина и региона, са различитим примерима еко-
номских процена и националним програмима подршке. СКГО је учествовала 
у Истраживању које је било основа за израду Извештаја спроведеног током 
маја 2020. године, док је истраживање објављено у јуну 2020. године. Више 
на линку https://ccre.org/img/uploads/piecesjointe/filename/200629_Analysis_
survey_COVID_local_finances_EN.pdf

Креирана је и веб страница COVID 19 na vebsajtu CEMR, којој се приступа по-
моћу банера на насловној страни  https://ccre.org/activites/view/42

Посредством CEMR, СКГО се придружила овогодишњој кампањи Европског 
парламента за обележавање Дана Европе (9. мај) у доба кризе (#EuropeDay 
#EuropeansAgainstCovid19) под слоганом „СОЛИДАРНОСТ ЈЕ РЕАЛНОСТ“, и 
у ту сврху објавила промотивни видео кампање. Ђорђе Станичић, генерални 
секретар Сталне конференције градова и општина говорио је том приликом о 
сарадњи на локалном нивоу и позвао на заједништво, солидарност и јачање 
партнерстава у тешким временимa. 

Више на линку http://www.skgo.org/vesti/detaljno/2409/solidarnost-je-realnost 

https://ccre.org/img/uploads/piecesjointe/filename/200629_Analysis_survey_COVID_local_finances_EN.pdf
https://ccre.org/img/uploads/piecesjointe/filename/200629_Analysis_survey_COVID_local_finances_EN.pdf
https://ccre.org/activites/view/42
http://www.skgo.org/vesti/detaljno/2409/solidarnost-je-realnost


КОНГРЕС ЛОКАЛНИХ И РЕГИОНАЛНИХ  
ВЛАСТИ САВЕТА ЕВРОПЕ6

Покренута wеб платформа Конгреса  
за градове и општине поводом  
COVID 19 кризе - РЕГИСТРУЈТЕ СЕ!

Конгрес локалних и регионалних власти Савета Европе креирао је Хаб од-
говора локалних и регионалних власти на кризу COVID 19 – веб платформу 
која приказује искуства и одговоре локалних и регионалних власти, мрежа, 
асоцијација и других организација у оквиру кризе (Платформа се налази на 
линку https://covid-congress-hub.org/en/). 

Платформа се састоји из три тематска одељка: 1. Подршка локалних и регио-
налних власти 2. Обезбеђивање поштовања основних права, и 3. Ослонац на 
активности партнера Конгреса. Такође, на платформи се може пронаћи скуп 
алата за власти широм Европе о поштовању људских права, демократије и 
владавине права током кризе  COVID 19 који је издала генерални секретар Са-
вета Европе, Марија Пејчиновић Бурић. Више на линку https://rm.coe.int/gs-inf-
2020-11-postovanje-demokratije-vladavine-prava-i-ljudskih-prava/16809e27c1 

На овој платформи могу се регистровати градови, општине, асоцијације и дру-
ге организације и њихове активности у току и након кризе COVID 19. Уколико 
сматрате да ваш град или општина може да региструје занимљиве активности 
подршке грађанима, умрежавање или међуопштинску, односно међународну 
сарадњу, то можете учинити приступом регистрационом формулару на линку 
https://covid-congress-hub.org/en/registration_form.html

За више информација можете контактирати Секретаријат Делегације Репу-
блике Србије у Конгресу – Александру Вукмировић, шефа Службе за ЕУ инте-
грације и међународну сарадњу или Бошка Ненадовића, сарадника за међуна-
родну сарадњу (e-mail: euintegracije@skgo.org).

6  Конгрес са седиштем у Стразбуру основан је 1994. г. као саветодавно тело Комитета министара и Парламентарне скупштине и данас окупља 648 изабра-
них представника из преко 200 хиљада локалних и регионалних власти из 47 држава чланица Савета Европе. Улога Конгреса је промоција локалне и 
регионалне демократије, унапређење локалне и регионалне управе и јачање овлашћења самоуправе. Од свог оснивања Конгрес је израдио велики број 
међународних споразума, укључујући и Европску повељу о локалној самоуправи која је постала међународни стандард у овој области, постављајући зајед-
ничке европске стандарде за заштиту права локалне самоуправе. Локалне и регионалне власти су представљене кроз националне делегације. Делегацију 
Републике Србије именује Влада Републике Србије на предлог министарства надлежног за послове локалне самоуправе, који се обједињује на основу 
предлога овлашћених предлагача: Председништва СКГО и Скупштине АП Војводине. Послове секретаријата Делегације је врши СКГО. Више информација на 
вебсајту Конгреса https://www.coe.int/en/web/congress/home и СКГО http://www.skgo.org/strane/55

https://covid-congress-hub.org/en/
https://rm.coe.int/gs-inf-2020-11-postovanje-demokratije-vladavine-prava-i-ljudskih-prava/16809e27c1
https://rm.coe.int/gs-inf-2020-11-postovanje-demokratije-vladavine-prava-i-ljudskih-prava/16809e27c1
https://covid-congress-hub.org/en/registration_form.html
http://www.skgo.org/strane/55


Конгрес обележава 70 година од усвајања  
Европске конвенције о људским правима

Европска конвенција о људским правима гарантује основна грађанска и по-
литичка права не само грађана 47 држава чланица, већ и свих особа из њихо-
ве надлежности. Европски суд за људска права - институција Савета Европе 
- надлежан је да одлучује о појединачним или државним пријавама у којима се 
наводи кршење права из Европске конвенције о људским правима

Конгрес промовише територијалну димензију људских права својим статутар-
ним радом - посебно приликом праћења Европске повеље о локалној самоу-
прави - као и кроз сарадњу и тематске активности. Последњи су у складу са 
применом циљева одрживог развоја (Sustainable Development Goals - SDGs) 
Агенде 2030 Уједињених нација, а посебно SDG 16 који има за циљ да обезбе-
ди поштовање људских права и приступ правди за све. Више на линку https://
www.coe.int/en/web/congress/70-european-convention-human-rights 

Конгрес је објавио “Приручник о људским правима за локалне и регионалне 
власти” како би пружио практично средство локалним и регионалним изабра-
ним представницима, али и особљу територијалних управа. Прво издање фоку-
сира се на право на недискриминацију у три категорије које захтевају посебну 
пажњу: избеглице, азиланти, мигранти и интерно расељена лица (ИРЛ); Роми 
и путници; ЛГБТИ + особе.Приручник можете наћи на линку  https://rm.coe.int/
the-congress-human-rights-handbook-vol-1-en/168098b094 

Европска недеља локалне демократије 2020

„Европска недеља локалне демократије“ (ЕНЛД) је годишњи европски до-
гађај у организацији Конгреса, у оквиру кога локалне власти из свих 47 др-
жава чланица Савета Европе (и шире) организују јавне догађаје како би се 
састали са својим грађанима и ангажовали их у решавању актуелних питања. 
Циљ је промовисање и подстицање демократске партиципације (посебно на 
локалном нивоу), подизање свести грађана о начину рада локалних власти, 
као и информисање о могућностима учешћа у локалним процесима доно-
шења одлука.

https://www.coe.int/en/web/congress/70-european-convention-human-rights
https://www.coe.int/en/web/congress/70-european-convention-human-rights
https://rm.coe.int/the-congress-human-rights-handbook-vol-1-en/168098b094
https://rm.coe.int/the-congress-human-rights-handbook-vol-1-en/168098b094


ЕНЛД 2020
Јединице локалне самоуправе позване су да организују активности током 
целе године у оквиру теме изабране за ЕНЛД 2019-2020: “Локална демокра-
тија: изградња поверења”, са нагласком на главни догађај који би се одвијао 
током седмице у периоду од 12. до 18. октобра 2020. године.

Да бисте се регистровали, потребно је да направите свој профил на ЕНЛД 
онлајн платформи и наведете активности које планирате да организујете. 
Општине које су већ учествовале у ЕНЛД претходних година могу се регистро-
вати тако што ће се пријавити на свој лични налог и следити дата упутства.

Регистрација се врши онлајн на вебсајту ЕНЛД  
http://sedl.alnetis.fr/en/inscription.html

ВАЖНО: За обележавање Европске недеље локалне демократије  
2020 СКГО ће обезбедити промотивни материјал за првих 10 чланица 
које се буду регистровале на вебсајту ЕНЛД!

За више информација посетите веб страницу СКГО http://www.skgo.org/
strane/375 или контактирајте

Службу за европске интеграције и међународну сарадњу СКГО: Александра 
Вукмировић, национални координатор ЕНЛД и шеф Службе за европске инте-
грације и међународну сарадњу и Бошко Ненадовић, сарадник за међународ-
ну сарадњу (е-пошта: euintegracije@skgo.org). 

http://sedl.alnetis.fr/en/inscription.html
http://www.skgo.org/strane/375
http://www.skgo.org/strane/375
mailto:euintegracije@skgo.org


     СРБИја И  
 ЕВРОПСКа  
УНИја

ПРЕГОВОРИ О ЧЛАНСТВУ, 
КОЛИКО СМО ДАЛЕКО?

Преговори о приступању, у којима се Република Србија тренутно налази, пред-
стављају крајњу фазу процеса интеграције државе кандидата у Европску унију. 
Отварање преговора о приступању ЕУ подразумева да је држава остварила 
све обавезе које су претходиле овој фази, тј. стекла статус кандидата и да је 
способна да уђе у последњу, али и најтежу фазу европских интеграција. Прего-
вори о приступању су, суштински, преговори о условима и начинима усвајања 
и спровођења правних тековина ЕУ. 

Правне тековине ЕУ су, за потребе вођења преговора, подељене у 35 прегова-
рачких поглавља и преговара се о сваком поглављу посебно. Основни принцип 
преговора је да ништа није договорено док све није договорено. Предмет пре-
говора су области попут учешћа у раду заједничких институција (број послани-
ка у Европском парламенту, број гласова у Савету министара итд), заједничка 
пољопривредна политика, заштита животне средине и слично.

Нови приступ Европске комисије преговорима са будућим државама чланица-
ма је да се најпре 

отворе преговори у поглављима п23 - Правосуђе и основна права и п24 - Пра-
вда, слобода и безбедност, али и да се напредак постигнут у осталим поглављи-
ма мери напретком у пг 23 и 24.



Преговори Републике Србије о чланству у ЕУ званично су почели 21. јануара 
2014. године у Бриселу, Првом међувладином конференцијом о приступању 
Србије ЕУ, а прва преговарачка поглавља п 32 и п 35, отворена су на Другој 
међувладиној конференцији 14. децембра 2015. године. До данас, Србија је 
отворила 18 поглавља, а затворила 2.

ОТВОРЕНа ПОГЛаВља

4    Слободно кретање капитала
5    Јавне набавке
6    Право привредних друштава
7    Право интелектуалне својине 
9    Финансијске услуге 
13  Рибарство 
17   Економска и монетарна 

политика 
18  Статистика 
20   Предузетништво и 

индустријска политика
23  Правосуђе и основна права
24  Правда, слобода и безбедност
29  Царинска унија
30   Економски односи са 

иностранством 
32   Финансијска контрола
33   Финансијска и буџетска 

питања 
35   Остала питања (Институције 

и нормализација односа 
Београда и Приштине)

ЗаТВОРЕНа ПОГЛаВља

25  Наука и истраживање 
је (истовремено отворено и 
привремено затворено)

26  Образовање и култура 
(отворено и истовремено 
привремено затворено) 

 
Тренутно пред Саветом ЕУ имамо 5 спремних преговарачких позиција за сле-
дећа преговарачка поглавља: п2 – Слободно кретање радника, п3 - Право 
пословног настањивања и слобода пружања услуга, п14 - Транспортна поли-
тика, п21 - Трансевропске мреже и п27 – Животна средина и климатске про-
мене. За ових пет поглавља Србија је усвојила своју преговарачку позицију са 
захтевима за транзиционим роковима и изузећима од пуне примене права ЕУ 
после ступања у чланство.



Где су изазови?

Србија је последње преговарачко поглавље 4 – Слободно кретање капитала 
отворила на Једанаестој међувладиној конференцији у децембру 2019. годи-
не. Очекивало се да ће у јуну 2020. године бити отворено поглавље 2, односно 
Слобода кретања радника којим се гарантује право грађана држава чланица 
ЕУ да раде у некој другој држави чланици, као и да у њој бораве са својом по-
родицом, имају једнак третман у односу на домаће раднике у погледу услова 
рада, али и социјалних и пореских олакшица. Међутим, услед кризе изазване 
пандемијом вируса COVID 19, као и због недостатка консезуса земаља члани-
ца ЕУ, Србија још увек није отворила ово преговарачко поглавље. 

Иако јединице локалне самоуправе нису препознате као формални чланови 
националне структуре за приступне преговоре, њихови интереси су заступље-
ни кроз деловање СКГО у раду преговарачких група на националном нивоу 
основаних за поједина преговарачка поглавља. С обзиром на то да предсе-
давајући преговарачких група имају дискреционо право да, у случају потребе 
и на предлог преговарачке групе, укључе у рад и друге стручне организације 
и истакнуте стручњаке, представници СКГО се на овај начин укључују у рад 
група. За сада, представници СКГО учествују у раду преговарачких група за 
поглавља 27, 22 и 5, у којима, на основу резултата аналитичког рада (до сада 
објављених 18 анализа утицаја европских прописа на ЈЛС, више на линку http://
www.skgo.org/biblioteka/publikacije-analize-i-prog-dokumenta/pristupanje-
EU?thematic=29) указују националном нивоу на ефекте процеса приступања 
на ЈЛС. С обзиром на то да резултати анализа говоре да ће утицај европских 
прописа на надлежности и капацитете локалне самоуправе у Србији бити ве-
лики, локалне самоуправе треба да буду укључене у већи број преговарачких 
група, а преговарачке позиције државе у односу на ЕУ треба да уваже стање 
капацитета и степен припремљености ЈЛС, јер ће највећи део одговорности за 
примену европских прописа бити управо на локалној самоуправи. 

Усвојен ревидирани акциони 
план за Поглавље 23 

Ревизија Акционог плана за Поглавље 23 – Правосуђе и основна права 
(више на линку https://www.mpravde.gov.rs/vest/30380/usvojena-strateska-
dokumenta-za-nastavak-reformskih-procesa.php) је, након четири године при-
мене овог документа, урађена како би се направио преглед онога што је 
учињено, отклониле уочене тешкоће у реализацији, преформулисале актив-
ности како би на прави начин одражавале препоруке из скрининг извештаја 
и прелазна мерила и одредили нови рокови за реализацију активности, с об-
зиром на то да су стари рокови махом истекли. У документ су унета прелазна 
мерила уместо препорука из извештаја о скринингу где год је то било могуће. 
Надзор над спровођењем Акционог плана за Поглавље 23 ће вршити Коорди-
национо тело Владе.



У плану је и доношење Оперативног плана за спречавање корупције у облас-
тима од посебног ризика који ће интегрисати мере досадашње две национал-
не антикорупцијске стратегије и Акционог плана за Поглавље 23 и предста-
вљати главну основу за израду нове амбициозне националне стратегије за 
борбу против корупције7.

Антикорупцијске мере у области локалне самоуправе садржане су у актив-
ностима од 2.2.10.31. до 2.2.10.35 (стр. 164-165). Рок за већ постојећу обавезу 
јединица локалне самоуправе да усвоје своје локалне антикорупцијске пла-
нове и формирају тела за праћење њиховог спровођења померен је на 31. 
децембар 2020. године (4. квартал 2020). Подаци о реализацији ове обавезе и 
даље се шаљу Агенцији за борбу против корупције, која о томе сачињава из-
вештаје. Агенцији за борбу против корупције је поверено да до краја 2020. го-
дине развије методологију за израду Процене утицаја мера предузетих у циљу 
смањења корупције у локалној самоуправи. До 30. јуна 2021. године Агенција 
треба да образује радну групу за израду ове процене утицаја и прикупи све 
релевантне податке, да би у наредних годину дана, односно до 30. јуна 2022. 
године, ова процена била урађена и представљена Народној скупштини. До 
30. јуна 2023. године, предвиђено је да све институције идентификоване Про-
ценом утицаја предузму корективне мере на основу налаза из Процене.

Платформа за праћење  
реформе јавне управе

Министарство државне управе и локалне самоуправе Србије креирало је он-
лајн платформу за праћење напретка у области реформе јавне управе. Онлајн 
платформа је настала уз подршку пројекта ЕУ за реформу јавне управе у окви-
ру Секторског реформског уговора. Више на линку  https://monitoring.mduls.
gov.rs/

7  Овај план би Влада требало да усвоји до 30. јуна 2021. године, а припремају га Министарство правде, Агенција за бобру против корупције и све надлежне 
институције, уз учешће организација цивилног друштва

https://monitoring.mduls.gov.rs/
https://monitoring.mduls.gov.rs/


   ФОНДОВИ И  
ПРОГРамИ ЕУ

    

ПОТПИСАН ПРВИ ДЕО ИПА  
ЗА 2020. ГОДИНУ

Средства намењена локалном развоју,  
конкурентности, пољопривреди  
и иновативности

Први део ИПА програма за 2020. годину, у вредности од 70 милиона евра 
бесповратне помоћи, потписали су 29. маја у Београду шеф Делегације ЕУ у 
Србији, амбасадор Сем Фабрици и министар за европске интеграције и нацио-
нални ИПА координатор Јадранка Јоксимовић. 

Финансијска средства из овог пакета помоћи намењена су локалном развоју, 
конкурентности и запошљавању. Конкретно, 30 милиона евра опредељено је 
за конкуретност, пољопривреду, иновативност и рурални развој. Средства у 
висини од 25 милиона евра биће усмерена, после  епидемије, на јачање ка-
пацитета за надзор и реаговање на заразне болести, као и на запошљавање, 
образовање и социјалну заштиту најугроженијих група. Најзад, програм пред-
виђа и грантове за до 450 микро предузећа и стартапове у мање развијеним 
регионима. Више на линку https://www.mei.gov.rs/srp/vesti/2052/189/335/
detaljnije/j-joksimovic-ipa-programi-konkretna-pomoc-eu-za-razvijanje-nase-
zemlje/

https://www.mei.gov.rs/srp/vesti/2052/189/335/detaljnije/j-joksimovic-ipa-programi-konkretna-pomoc-eu-za-razvijanje-nase-zemlje/
https://www.mei.gov.rs/srp/vesti/2052/189/335/detaljnije/j-joksimovic-ipa-programi-konkretna-pomoc-eu-za-razvijanje-nase-zemlje/
https://www.mei.gov.rs/srp/vesti/2052/189/335/detaljnije/j-joksimovic-ipa-programi-konkretna-pomoc-eu-za-razvijanje-nase-zemlje/


ОТВОРЕН ПОЗИВ ЗА ИПАРД II- МЕРА 7

Диверсификација пољопривредних  
газдинстава и развој пословања

Управа за аграрна плаћања у оквиру Министарства пољопривреде, шумар-
ства и водопривреде Владе Србије расписала је први јавни позив за подно-
шење захтева за одобравање пројеката за ИПАРД подстицаје за диверсифи-
кацију пољопривредних газдинстава и развој пословања. 

Фокус ове мере у ИПАРД II програму представља развој руралног туризма, с 
обзиром на то да је утврђено да угоститељско-туристичка делатност у Србији 
има велики потенцијал. ИПАРД Мера 7 има за циљ подстицање бављења не-
пољопривредним активностима на селу и акредитована је крајем марта 2020. 
године. Прихватљиви корисници за ову меру су физичка лица, предузетници и 
микро и мала привредна друштва. 

Висина подстицаја износи од 65 одсто, а минимални износ повраћаја средста-
ва је 5.000 евра, док је 

максимални 300.000 евра. Укупна средства која је ЕУ издвојила за ову меру - 
двадесет милиона евра, односно 2,3 милијарде динара.

Како се наводи на сајту Управе за аграрна плаћања (http://uap.gov.rs/mera-7-
diverzifikacija-poljoprivrednih-gazdinstava-i-razvoj/), први јавни позив отворен 
је 8. јуна, а рок за подношење захтева за одобравање права на подстицаје је 
од 1. јула до 1. октобра 2020. године.

РАД НА ПРИПРЕМИ НАЦРТА ЗАКОНА  
О СИСТЕМУ ЗА УПРАВљАЊЕ КОХЕЗИОНОМ  
ПОЛИТИКОМ У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ
Министарство за европске интеграције, као надлежни државни орган, је још 
23. децембра 2019. године отпочело рад на припреми Нацрта Закона о сис-
тему за управљање кохезионом политиком у Републици Србији. Значај овог 
закона је у томе да се обезбеди основа за успостављање правног, институ-
ционалног и административног оквира за управљање кохезионом политиком 
у Републици Србији. Имајући у виду да Република Србија није држава чланица, 
релевантно ЕУ законодавство из области која обухвата кохезиону политику 
се директно на нас и не примењује. Ипак, полазећи од значаја који кохези-

http://uap.gov.rs/mera-7-diverzifikacija-poljoprivrednih-gazdinstava-i-razvoj/
http://uap.gov.rs/mera-7-diverzifikacija-poljoprivrednih-gazdinstava-i-razvoj/


она политика има за све државе чланице, као и од чињенице да би Република 
Србија, када постане чланица, могла да рачуна на знатно већа средства из 
фондова ЕУ у односу на досадашњих 1.5 милијарди евра на седмогодишњем 
нивоу из ИПА фондова, неопходно је што да се што пре припремимо за упра-
вљање овим фондовима, тј. средствима ове политике. 

Више на линку https://www.mei.gov.rs/srl/vesti/1921/188/463/detaljnije/poceo-
rad-na-pripremi-nacrta-zakona-o-sistemu-za-upravljanje-kohezionom-politikom-
u-republici-srbiji/

ПОДНЕТА ОКВИРНА ЛИСТА ПРОЈЕКАТА 
ЗА ИПА 2021 - 2022
Министар за европске интеграције и Национални ИПА координатор Јадранка 
Јоксимовић упутила је Делегацији ЕУ иницијални пакет предлога пројеката 
кандидованих за финансирање у оквиру прве две програмске године 2021. 
и 2022. из Инструмента за претприступну помоћ ЕУ - ИПА III. У питању је ок-
вирн листа и она ће бигти предмет консултација са представницима Делега-
ције ЕУ и Европске комисије. Пројекти су посебно усмерени на повезивање 
региона, животну средину, здравство, образовање, дигитализацију који треба 
да допринесу обезбеђивању квалитетнијег животног окружења. Министар је 
нагласила да предлози представљају полазну основу у процесу утврђивања 
приоритета за подршку у преговарачком процесу и реформе у кључним облас-
тима попут владавине права и јавне управе, искуства и резултате прикупље-
не током спровођења актуелног инструмента ИПА II, као и нове изазове са 
којима се суочавају све земље света попут епидемије корона вируса. Више на 
вебсајту Министарства за европске интеграције  https://www.mei.gov.rs/srp/
vesti/2085/189/335/detaljnije/j-joksimovic-kandidovana-okvirna-lista-projekata-
za-ipa-2021-2022/

https://www.mei.gov.rs/srl/vesti/1921/188/463/detaljnije/poceo-rad-na-pripremi-nacrta-zakona-o-sistemu-za-upravljanje-kohezionom-politikom-u-republici-srbiji/
https://www.mei.gov.rs/srl/vesti/1921/188/463/detaljnije/poceo-rad-na-pripremi-nacrta-zakona-o-sistemu-za-upravljanje-kohezionom-politikom-u-republici-srbiji/
https://www.mei.gov.rs/srl/vesti/1921/188/463/detaljnije/poceo-rad-na-pripremi-nacrta-zakona-o-sistemu-za-upravljanje-kohezionom-politikom-u-republici-srbiji/
https://www.mei.gov.rs/srp/vesti/2085/189/335/detaljnije/j-joksimovic-kandidovana-okvirna-lista-projekata-za-ipa-2021-2022/
https://www.mei.gov.rs/srp/vesti/2085/189/335/detaljnije/j-joksimovic-kandidovana-okvirna-lista-projekata-za-ipa-2021-2022/
https://www.mei.gov.rs/srp/vesti/2085/189/335/detaljnije/j-joksimovic-kandidovana-okvirna-lista-projekata-za-ipa-2021-2022/


СОЛИДАРНОСТ НА ДЕЛУ 

 Активности Републике Србије ка 
ЕУ за време пандемије

Република Србија је 25. априла Републици Италији, у том тренутку најугро-
женијој европској земљи епидемијом вируса COVID 19, као гест солидарнос-
тим, послала помоћ, пре свега здравственим радницима – у виду 4 милиона 
заштитних маски, милион рукавица и 100.000 заштитних одела.  

Донаторска конференција преко интернета „Корона вирус глобални одго-
вор“ о пандемији корона вируса, под покровитељством Европске комисије, 
како би се прикупила средства за борбу против пандемије корона вируса, а 
пре свега за тестирање и превенцију, одржана је 4. маја. На Конференцији је 
сакупљено 7,4 милијарде евра за развој, производњу и расподелу вакцине и 
третмана против COVID 19. Том приликом Србија је донирала 2 милиона евра, 
од којих милион за развој вакцине, а милион Светској здравственој организа-
цији.  На видео самиту под називом “Глобални циљ: Уједињени за нашу бу-
дућност “, који је иницирала председница Европске комисије Урсула фон дер 
Лајен, одржаном 27. јуна, Србија је најавила додатну помоћ од 100.000 евра 
за истраживање и развој вакцине у заједничкој борби. Више на линку https://
www.mei.gov.rs/srp/vesti/2069/189/335/detaljnije/srbija-donira-dodatnih-100-
000-evra-za-razvoj-vakcine-protiv-kovid-19/

Влада Србије се, поводом пандемије COVID 19, пријавила за средства из 
Фонда солидарности Европске уније 8. У случају да Европска комисија одо-
бри подршку Србији из овог Фонда, тиме би се покрио део укупних трошкова 
које је Србија имала у периоду од 4 месеца од предузимања првих активности 
с намером да се спречи ширење епидемије.  Република Србија ће се за ова 
средства пријавити под истим условима као и државе чланице ЕУ, које ће та-
кође у највећем броју аплицирати за средства из овог фонда.

8  Фонд солидарности ЕУ представља посебан инструмент подршке ЕУ државама чланицама и државама у процесу приступања како би се помогло њихо-
вим напорима у превенцији и санирању последица природних непогода и угрожавања јавног здравља. Србија је била корисник Фонда солидарности током 
2015. године за санирање штете настале услед поплава, када је обезбеђено 60,2 милиона евра

https://www.mei.gov.rs/srp/vesti/2069/189/335/detaljnije/srbija-donira-dodatnih-100-000-evra-za-razvoj-vakcine-protiv-kovid-19/
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https://www.mei.gov.rs/srp/vesti/2069/189/335/detaljnije/srbija-donira-dodatnih-100-000-evra-za-razvoj-vakcine-protiv-kovid-19/


 

            НОВА ПЛАТФОРМА  
“ЕУ ЗА ТЕБЕ“ 

 
   Cве о пројектима ЕУ у Србији

  Веб платформа “ЕУ за тебе” настала је сарадњом Владе Републике Ср-
бије и Делегације Европске уније у оквиру пројекта “ИПА видљивост и 
комуникација”. На једном месту можете пронаћи све доступне тендере 
и грантове које финансира ЕУ, информације, вести, приче и најаве до-
гађаја у вези са најразличитијим пројектима ЕУ у Србији.  

 Платформа се налази на линку https://www.euzatebe.rs/

НОВА ПЛАТФОРМА ЗА ЕУ ПРОГРАМЕ 
- САЗНАЈТЕ СВЕ О ПРОГРАМИМА ЕУ 

Програми Европске уније су првенствено намењени земљама чланицама  са 
циљем да се подрже у спровођењу унутрашње политике ЕУ у различитим об-
ластина (култура, животна средина, грађанско учешће, здравство, запошља-
вање, и сл.) , али су отворени и за земље које су у процесу приступања за 
чланство у Европској унији. Програми ЕУ се финансирају бесповратним сред-
ствима из буџета ЕУ, па су планирани у оквиру буџетског циклуса ЕУ у трајању 
од седам година. С обзиром да не доприносе општем буџету Европске уније, 
земље које нису чланице имају обавезу плаћања чланарине за учествовање у 
Програму. Србији је у овом тренутку доступно 12 ЕУ програма. Више о програ-
мима ЕУ на вебсајту СКГО http://www.skgo.org/strane/59

Уз подршку пројекта “Подршка учествовању у ЕУ програмима”9 отворена је 
платформа за учење на којој се могу пронаћи информације и линкови о ЕУ 
програмима доступним Републици Србији. Платформа се налази на линку 
http://eu-programmes.euinfo.rs/

9  Пројекат “Подршка учествовању у ЕУ програмима” заједнички је пројекат Министарства за европске интеграције Републике Србије и Европске уније за 
чију је реализацију ЕУ издвојила 1,4 милиона евра. Пројекат треба да допринесе што успешнијем учешћу Србије у ЕУ програмима који финансирају велики 
број пројеката у различитим областима. 

https://www.euzatebe.rs/
http://eu-programmes.euinfo.rs/


ОБЈАВљЕНИ РЕЗУЛТАТИ ПОЗИВА  
У ОКВИРУ ЕУ ПРОГРАМА 
„ЕВРОПА ЗА ГРАђАНЕ И ГРАђАНКЕ”

У првом позиву за подношење предлога пројеката, из фебруара/марта 2020. 
године, за доделу средстава у оквиру ЕУ програма „Европа за грађане и грађан-
ке”, заинтересовани подносиоци конкурисали су за мере: Европско сећање, 
Братимљење градова и Мреже градова.

Укупно 19 организација, институција и јединица локалне самоуправе из Ср-
бије је аплицирало као носиоци пројеката; одобрено је седам пројеката укупне 
вредности 514.325,000 евра, док 42 организације, институције и јединице ло-
калне самоуправе из Србије имају партнерски статус на 52 одобрена пројекта. 

Сви резултати доступни су на линку:
https://www.civilnodrustvo.gov.rs/vest/izve%C5%A1taj-o-rezultatima-programa-
evropa-za-gra%C4%91ane-i-gra%C4%91anke%E2%80%9D-u-okviru-prvog-poziva-
2020-godine.37.html?newsId=1202

Прoгрaм “Eврoпa зa грaђaнe и грaђaнкe”, кojи je oд нoвeмбрa 2012. гoдинe 
oтвoрeн и зa Рeпублику Србиjу, jeдaн je oд прoгрaмa ЕУ кojи имa зa циљ прoмo-
висaњe сaрaдњe измeђу зeмaљa учeсницa Прoгрaмa у рaзличитим oблaстимa 
кoje су вeзaнe зajeдничким пoлитикaмa.Прoгрaм Eврoпa зa грaђaнe и грaђaнкe 
имa зa циљ прoмoвисaњe европског идентитета и европског грађанства. Про-
грам омогућава организацијама цивилног друштва и јединицама локалне 
самоуправе да конкуришу за средства. Национална контакт тачка за спро-
вођење програма је Канцеларија за сарадњу са цивилним друштвом. Више 
информација http://civilnodrustvo.gov.rs/eu/evropa-za-gradjane-i-gradjanke/o-
programu.262.html

 

https://www.civilnodrustvo.gov.rs/vest/izve%C5%A1taj-o-rezultatima-programa-evropa-za-gra%C4%91ane-i-gra%C4%91anke%E2%80%9D-u-okviru-prvog-poziva-2020-godine.37.html?newsId=1202
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  ВЕСТИ Са ЛОКаЛа

   ВЕСТИ ИЗ  
ЕВРОПСКЕ  
УНИЈЕУ 

Град Милано, у сарадњи са Канцеларијом за прехрамбену политику, Одељењем 
за социјалне политике, Цивилном заштитом, Банком хране за набавку хране, 
приватним сектором и организацијама цивилног друштва развили су „Систе-
ме за помоћ у храни“, како би компензовали рестриктивне мере предузете 
за ограничавање ширења вируса COVID 19. Системи помоћи у храни били су 
углавном намењени старијим и рањивим особама. Створена је привремена 
инфраструктура за снабдевање храном укључујући: 1) један логистички цен-
тар у Банци хране; 2) седам привремених прехрамбених чворишта са скла-
диштима; и 3) возила и минибусеви за доставу хране. Систем је опслуживао 
око 20.000 људи и то је координирано на нивоу града. Град је такође направио 
мапу са дисконтним продавницама хране на мало, на нивоу суседства, која 
укључује трговине прехрамбеним производима који нуде услугу доставе до 
куће. Линк ка примеру:  http://www.foodpolicymilano.org/en/food-aid-system/ 

Град Барселона је увела, у току кризе изазване вирусом COVID 19, морато-
ријум за плаћање станарине за кориснике социјалног становања. Породице 
које живе у стамбеним објектима којима управља IMHAB (Municipal Institute 
of Housing and Renovation – Општински институт за становање и реновирање) 
путем закупа или других облика закупа, попут хипотеке приватних станова за 
јавно оглашавање, нису морате да плаћају рате из маја, јуна и јула. Рачуни 
за месеце април, мај, јуни, јули, август и септембар биће одложени до окто-
бра, када ће се њихово издавање вратити у нормалу. Од 1. октобра одложене 
месечне исплате ће почети да се исплаћују, а како би се плаћање олакшало, 
IMHAB је успоставио прокурисани процес плаћања у наредна 54 месеца. Дру-
гим речима, пријављене исплате ће се наплаћивати између октобра 2020. и 
марта 2025. године, или у оквиру важећег периода уговора о закупу или било 
ког његовог продужења или у року важећег уговора о хипотекарном зајму. 
Ако је потребно, период ће бити смањен како би се прилагодио новим усло-
вима сваке породице. Мораторијум ће се аутоматски примењивати,  а готово 
10.000 породица ће имати користи од тога.

Линк ка примеру: https://habitatge.barcelona/en/noticia/the-moratorium-on-the-
payment-of-instalments-for-public-housing-is-extended-for-two-months_978354

https://habitatge.barcelona/en/noticia/the-moratorium-on-the-payment-of-instalments-for-public-housing-is-extended-for-two-months_978354
https://habitatge.barcelona/en/noticia/the-moratorium-on-the-payment-of-instalments-for-public-housing-is-extended-for-two-months_978354


 

  ВЕСТИ ИЗ  
СРБИЈЕ

Краљево и Врачар за приступачност инфор-
мација –  Град Краљево и Градска општина 
Врачар, уз подршку Сталне конференције 
градова и општина, удружиле су своје ка-
пацитете и показале колико су спремне на 
сарадњу и солидарност у току кризе COVID 
19. Oдељење за послове цивилне заштите 
Краљева, у жељи да прилагоди информације 
глувим особама, успоставило је сарадњу са Канцеларијом за особе са инва-
лидитетом Градске општине Врачар, преко које су информације о мерама уве-
деним у ванредном стању, од значаја за Краљевчане, преведене на српски 
знаковни језик.

Канцеларија је током ванредног стања обезбедила доступност информација 
за глуве и наглуве особе, као и за слепа и слабовида лица. Све информације 
од значаја за грађане Врачара, посебно о мерама спречавања ширења корона 
вируса и о подршци и помоћи које пружа Општина, преводе се на знаковни 
језик и праве се у аудио формату за слепа лица и објављују на Youtube каналу 
Општине.  Линк ка примеру:  https://www.youtube.com/playlist?list=PLJIsMkm2
R69hVEOMz2AwhOnhfZ8faScYu

Зрењанин проглашен за Европски град спор-
та 2021. године - Европска асоцијација прес-
тоница и градова спорта (ACES Europe) прог-
ласила је Зрењанин за Европски град спорта 
2021. године.  Председник ове асоцијације, Ђан 
Франческо Лупатели о томе је обавестио Град 
Зрењанин 5. августа и позвао представнике 
Града да крајем године, у Европском парламен-
ту у Бриселу, присуствују свечаности на којој 
ће бити проглашена Европска престоница спорта за наредну годину - Лисабон, 
а Зрењанину ће, као “добром примеру спортске средине” бити уручена застава и 
звање Европског града спорта 2021.

Награде за Европску престоницу, град и заједницу спорта додељују се од 2001. 
године, а Зрењанин је први град у Србији који је ушао у чланство ACES Europe. 
Линк ка примеру: http://www.zrenjanin.rs/sr/vesti/2020/08/cestitka-ministra-
omladine-i-sporta-vanje-udovicica-povodom-priznanja-kojim-je-zrenjanin-dobio-
status-evropski-grad-sporta-2021

https://www.youtube.com/playlist?list=PLJIsMkm2R69hVEOMz2AwhOnhfZ8faScYu
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  ВЕСТИ ИЗ СКГО

 НОВЕ ВЕБ СТРАНИЦЕ ПОСВЕЋЕНЕ  
АКТИВНОСТИМА ЗА ВРЕМЕ  
COVID 19

СКГО је на свом вебсајту отворила посебне странице посвећене активности-
ма СКГО, националног нивоа, као и градова и општина у периоду кризе иза-
зване вирусом COVID 19. Такође је отворена и страница која даје преглед 
активности европских и регионалних организација и асоцијација локалних 
и регионалних власти у периоду кризе изазване пандемијом вируса COVID 
19. Више на линку http://www.skgo.org/vesti/detaljno/2399/pregled-aktivnosti-
evropskih-i-regionalnih-organizacija-i-asocijacija-lokalnih-i-regionalnih-vlasti-u-
periodu-krize-izazvane-pandemijom-virusa-covid-19

ОБЈАВљЕНА АНАЛИЗА УТИЦАЈА ПРОЦЕСА  
ЕУ ИНТЕГРАЦИЈА НА ЛОКАЛНУ САМОУПРАВУ  
У СРБИЈИ - област заштите података о личности и 
приступа информацијама од јавног значаја

Израда публикације «Анализа утицаја процеса ЕУ интеграција на локалну са-
моуправу у Србији у области заштите података о личности и приступа инфор-
мацијама од јавног значаја (део преговарачког поглавља 23 – правосуђе и 
основна права)» реализована је у оквиру програма „Подршка локалним само-
управама у Србији на путу ка ЕУ – Друга фаза”, који финансира Влада Швед-
ске, а спроводи СКГО, као једна у низу анализа посвећених процени утицаја ев-
ропских интеграција Републике Србије на надлежности и капацитете локалне 
самоуправе у различитим преговарачким поглављима.

У анализи су представљене новине у области заштите података о личности у 
правним тековинама и пракси Европске уније и основне промене које доноси 
Закон о заштити података о личности Републике Србије. Поред тога, предста-
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вљен је однос права на приступ информацијама од јавног значаја и заштиту 
података о личности, са фокусом на неким од најчешћих дилема са којима се у 
том домену локалне самоуправе сусрећу. Изнети су и резултати анализе капа-
цитета ЈЛС за усклађивање са новим правним оквиром за заштиту података 
о личности, како би се проценила спремност и информисаност ЈЛС за његову 
примену. Упознавањем са искуставима Шведске у примени Опште уредбе о 
заштити података (GDPR) од стране ЈЛС у тој земљи указује се на низ изазова 
са којима се могу сусрести локалне самоуправе у Србији. У последњем делу 
анализе дате су препоруке јединицама локалне самоуправе и СКГО за ефикас-
нију примену прописаних стандарда на локалном нивоу.

Преузмите публикацију >>>  на линку http://www.skgo.org/vesti/
detaljno/2423/objavljena-analiza-uticaja-procesa-eu-integracija-na-lokalnu-
samoupravu-u-srbiji-u-oblasti-zastite-podataka-o-licnosti-i-pristupa-
informacijama-od-javnog-znacaja

У ВРАЊУ УРУЧЕНИ СЕРТИФИКАТИ  
ПОЛАЗНИЦИМА ОБУКА ЗА СТРУЧНО  
ОСПОСОБљАВАЊЕ РОМА И РОМКИЊА

Сертификати припадницима ромске националности који су завршили курсеве 
за различита занимања, као део пројекта „Повећање запошљивости младих 
Рома и Ромкиња кроз модел пословних симулација и унапређење пословних 
вештина” уручени су 17. јуна у Врању. 

Пројекат финансира Европска унија у оквиру грант шеме Програма „Подрш-
ка ЕУ инклузији Рома – Оснаживање локалних заједница за инклузију Рома“, 
који реализује Стална конференција градова и општина. Градоначелник др 
Слободан Миленковић је указао на мере градског руководства на унапређењу 
положаја ромског становништва,  а пре свега  на запошљавање и пружање 
помоћи за покретање сопственог бизниса. Путем пројекта 120 младих Рома 
у Врању и Врањској Бањи биће обучени и оснажени кроз организовање низа 
активности које повећавају могућност запошљавања у локалној заједници. 
Успешно је спроведено стручно оспособљавање 51 кандидата, а обука додат-
них 69 кандидата биће завршена до краја јуна. Локална самоуправа за ове 
потребе издвојила је скоро 1.200.000 динара. Основни циљ спроведених обу-

http://www.skgo.org/storage/app/uploads/public/159/118/375/1591183752_Analiza%20-%20ZPL%20web.pdf
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ка је смањење незапослености ромске националне мањине, посебно најугро-
женијих група, где је највећи проценат жена. Самим концептом омогућено је 
учешће шаролике групе корисника, од оних са основном школом и скромним 
вештинама, до оних са завршеним формалним образовањем. Истакао је да  
уручивање сертификата сматра добром основом да се, кроз сарадњу јавног, 
приватног и цивилног сектора, унапреде знања и вештине младих Рома, као 
и успешан приступ радном ангажовању у локалној заједници. Према речима 
Дејана Ивановића, члана Градског већа, интересовање за обуку је било велико, 
а спектар занимања за које су додељени сертификат широк, од вариоца, аутое-
лектричара, кувара, до масера, козметичара, шминкера. Са овим сертификати-
ма они могу да раде не само у Србији, већ и у многим земљама Европске уније. 

Вредност пројекта је 62.000 евра, од чега су 52.000 средства донатора, а учешће 
Града 10.000 евра.

Више информација на линку http://www.skgo.org/vesti/detaljno/2436/u-vranju-
uruceni-sertifikati-polaznicima-obuka-za-strucno-osposobljavanje-roma-i-romkinja 

ОДРжАН ИНФОРМАТИВНИ СЕМИНАР  
О ЕВРОПСКОЈ НЕДЕљИ МОБИЛНОСТИ

Информативни вебинар на тему Европске недеље мобилности одржан је 2. јула. 
Од ове године, Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре и 
Стална конференција градова и општина преузели су координацију спровођења 
ове европске манифестације у Србији.

Вебинар једна је од припремних активности у организацији националних 
координатора, на којој су учесници имали прилике да на коју врсту подршке 
општине и градови могу да рачунају ове године приликом организације чују 
ЕНМ. Такође, објашњен је поступак регистрације на сајту www.mobilityweek.
eu. О овоме су говориле Светлана Секулић из МГСИ и Клара Даниловић из 
СКГО, у својству националних координаторки. О самој кампањи, њеној сврси 
и значају, као и о специфичностима организације ове године због присуства 
епидемије, говорио је представник европског секретаријата манифестације из 
Брисела, Хуан Кабаљеро. Представнице Града Крушевца представиле су своја 
искуства победника прошлогодишње Европске недеље мобилности, а пред-
ставници Београда, Чајетине и Свилајнца са присутнима су поделили своје 
планове за организацију овогодишње ЕНМ. Иако је флексибилност кључна 
реч, у складу са ситуацијом која буде владала у септембру, и уз поштовање 
свих мера, сви верују да ће бити могуће организовати неке активности током 
недеље 16 – 22. септембра. 

Тема овогодишње кампање је “мобилност без загађења за све”. 

Више информација на линку 
http://www.skgo.org/vesti/detaljno/2444/odrzan-informativni-vebinar-o-
organizaciji-evropske-nedelje-mobilnosti 
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ХРОНОЛОГИја – Историјат ЕУ10

›› 1945 – 1959  Период мира у Европи – почеци сарадње

Европска унија је основана са циљем окончања ратних дешавања између 
суседних земаља на тлу Европе, који су кулминирали Другим Светским 
ратом. Од 1950. године, Европска заједница за угаљ и челик започела је 
уједињење европских земаља у области економије и политике, а са циљем да 
се обезбеди трајни мир. 6 земаља оснивача ЕЗЧ су били Белгија, Француска, 
Немачка, Италија, Луксембург и Холандија. Овај период карактерише „хладни 
рат“ између истока и запада. 1957. године, Уговор из Рима ствара Европску 
економску заједницу (ЕЕЗ) или „Заједничко тржиште“ .

10  Приређен текст са вебсајта ЕУ. Више на линку https://europa.eu/european-union/about-eu/history_en

ЕУ ПОјмОВНИК 
Политика проширења ЕУ је процес увећања ЕУ кроз приступање нових 
земаља-чланица. Чланом 49. Уговора о ЕУ утврђује се правни основ 
за приступање било које европске државе ЕУ-у, а чланом 2. утврђују 
вредности на којима се ЕУ темељи. У току овог процеса Комисија помаже 
државама које желе приступити ЕУ-у да испуне потребне економске, 
политичке и правне критеријуме за чланство (тзв. копенхагеншки 
критеријуми), те их подржава у спровођењу економских и демократских 
реформи и поштовању европских вредности. Заправо се од државе 
кандидата захтева демократска власт, владавина права и одговарајуће 
слободе и институције. Када се испуне сви услови, свака држава чланица 
као и Европски морају посебно пристати на свако проширење.

Посебан процес проширења ЕУ утврђен је за земље Западног Балкана1. 
Он подразумева да свака држава испуни критеријуме за приступање и 
услове садржане у Процесу стабилизације и придруживање. Динамика 
приступања првенствено зависи од напретка у областима владавине права, 
основних права, јачања демократских институција, економског управљања 
и конкуренције, али и унапређењу регионалне сарадње и поштовању 
међународног права. Земље Западног Балкана, кандидати за чланство у ЕУ, 
које су започеле приступне преговоре су Србија (2014), Црна Гора (2012), 
Турска (2005), Албанија, Република Северна Македонија (2020).

1  На Самиту ЕУ - Западни Балкан у Солуну 2003. године Европски савет потврдио је своју одлучност у пружању пуне подршке европској перспективи 
земљама Западног Балкана, а на Самиту 2006. ЕУ је потврдила да је будућност западног Балкана у Европској унији

https://europa.eu/european-union/about-eu/history_en


›› 1960 – 1969  период економског растa

У овом периоду развија се економија, с обзиром на то да су европске земље 
престале са наплатом царинских даџбина у оквиру међусобне трговине. Та-
кође су се споразумеле о заједничкој контроли производње хране, како би сви 
имали довољно. 

›› 1970-1979- прво проширење

Данска, Ирска и В.Британија су приступиле ЕУ 1973. год, повећавајући број 
чланица на 9 (Прво проширење). Европска регионална политика започела је 
доделу великих сума новца како би се стварала радна места и инфраструктура 
у неразвијеним подручјима. Расте утицај Европског парламента и 1979. сви 
грађани бирају, по први пут, његове чланове директно. Борба против климатских 
промена се интезивира и ЕУ усваја законе о заштити животне средине, уводећи 
праксу „загађивач плађа“ по први пут. 

›› 1980 – 1989 – промена лица Европе -  пад Берлинског зида. 

У оквиру Другог таласа проширења, Грчка постаје 10. чланица ЕУ, а Шпанија и 
Португалија 12. и 13. (Треће проширење). Потписан је Јединствени европски 
акт 1986. године који омогућава слободну трговину преко европских граница 
и креира „Јединствено тржиште“. Пад Берлинског зида 1989. године доводи 
до отварања граница између Источне и Западне Немачке после 28 година и 
уједињења Немачке 1990. год. 

›› 1990-1999 – Европа без граница

Долази до колапса комунизма у Централној и Источној Европи. 1993. године 
Јединствено тржиште бива допуњено са „4 слободе“: кретање роба, услуга, 
људи и новца. 1993. усвојен је Мастрихтски споразум тј. Споразум о ЕУ, као 
и Споразум у Амстердаму 1999. године. На значају даље добија борба за очу-
вање животне средине, али и заједничка безбедносна и одбрамбена политика 
ЕУ. 1995.године, ЕУ постаје богатија за 3 члана -  Аустрија, Финска и Шведска 
(Четврто проширење). Потписује се Шенгенски споразум који даје постепено 
право људима да путују без провере било каквог документа на граници. Мили-
они младих људи студирају у другим земљама уз подршку ЕУ. Комуникација је 
олакшана са растом коришћења интернета и мобилних телефона. 

›› 2000 – 2009 -  даље ширење

Евро постаје нова валута за многе Европљане. Терористички напад на САД 
доводи до већег акцента на борби против криминала. 10 земаља (Кипар, Чешка 
Република, Естонија, Мађарска, Летонија, Литванија, Малта, Пољска, Словачка 
и Словенија) се придружује ЕУ у највећем, Петом таласу проширења (први део) 



2004. године, као и Бугарска и Румунија 2007. године (Пето проширење, други 
део). Финансијска криза глобалне економије 2008. године такође погађа ЕУ. 
Лисабонски уговор је ступио на снагу 2009, са циљем обезбеђује унапређење 
рада институција ЕУ. Од њега је принцип локалне и регионалне самоуправе 
присутан у примарном законодавству ЕУ, а даје већу улогу локалним и 
регионалним властима и Комитету региона као консултативним телима у 
законодавном процесу. 

›› 2010-2019 – декада изазова

Економска криза изазива све теже последице. ЕУ помаже чланицама у 
опоравку и оснива „Банкарску унију“ како би осигурала сигурније и поузданије 
банке. 2012. ЕУ добија Нобелову награду за мир. Хрватска постаје 28. чланица 
ЕУ 2013. године (Шесто проширење).11 Климатске промене су и даље у фокусу. 
Након европских избора 2014., више евроскептика је изабрано у Европски 
паралмент. Нова безбедносна политика је усвојена у освит анексирања Крима 
од стране Русије. Ратна дешавања на Блиском Истоку и другим регионима 
доводи до таласа избеглица у ЕУ, што је суочава са предузимањем мера 
збрињавања, али и са терористичким нападима у земљама ЕУ. 

11 31. јануара 2020. године, а након референдума одржаног четири године раније, Велика Британија је напустила Европску унију,  
чиме је број чланица ЕУ смањен на 27
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5 2земаља 
чланица

званична 
језика

кандидата за 
чланство

потенцијална 
кандидата за 

чланство

448,3 
милиона становника1*

1* Више информација 
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/economy-finance/saee_
spring_2020_0_0.pdf 

19 
земаља користи евро  
као своју званичну  
валуту

Између

26 
земаља може се путовати 
слободно, без путних 
исправа
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