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Овај билтен припремљен је у оквиру програма “Подршка локалним
самоуправама у Србији на путу ка ЕУ – друга фаза”, који финансира
Влада Шведске. Садржај билтена је искључива одговорност СKГО.
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ПРЕДГОВОР
Европске новости су електронски билтен који за вас припрема Стална конференција 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 самоуправама 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. Надамо се да ће овај билтен допринети квалитету порука о процесу европских интеграција, које се, од стране представника локалне самоуправе,
свакодневно преносе грађанима Србије.

У ЧЕТВРТОМ БРОЈУ ПРОЧИТАЈТЕ:
 Извештају Европског парламента
О
о напретку Србије,
 Европској недељи градова и региона 2021. и награди Статус
О
партнера Европске недеље локалне демократије
 позивима за ИПАРД II и општем позиву
О
Еразмус+ програма ЕУ
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1. Став аутора

• Драгана Сотировски, градоначелница Ниша:
Грађани у фокусу локалне самоуправе у процесу европских интеграција
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Европски парламент усвојио извештај о напретку Србије
Португалија председавајућа Европској унији до 31. јуна
Нова стратегија Европске комисије о правима особа са инвалидитетом 2021-2027
Европска унија 2021. годину прогласила европском годином железнице
Нове ознаке енергетске ефикасности у ЕУ почињу да се примењују од 1. марта
Смањење сиромаштва и друштвена неједнакост највеће бриге грађана Европске уније
Споразум градоначелника појачава активности на изградњи правичне и климатски неутралне Европе
Комитет региона: Нова мрежа регионалних центара REGHUB 2.0
Група Европског комитета региона на високом нивоу за европску демократију одржала први састанак
Деветнаеста Европска недеља градова и региона 2021. у дигиталном облику од 14. до 21. октобра
Платформа за размену искуства COVID 19 #we stand together
За више жена у политици – обележавање Међународног дана жена 2021.
Савет европских општина и региона: обележено 70 година постојања ЦЕМР # CEMR70
Састанак генералних секретара и директора асоцијација чланова ЦЕМР-а
Студија ЦЕМР – Како Делегације ЕУ широм света раде са градовима и регионима на питању развоја
Глобални синтезни извештај о локалној климатској акцији
Конгрес локалних и регионалних власти Савета Европе: одржан први део 40. Пленарног заседања Конгреса
Приручник о људским правима за локалне и регионалне власти усмерен
на промоцију социјалних права на локалном нивоу
• Конгрес усвојио препоруку о статусу главних градова
• Извештај о улози локалних и регионалних власти у промоцији рада младих
• Конкурс „Заједно на дистанци: изградња нових солидарности у свету који се мења“ #TogetherInTheDistance

3. Србија и Европска унија

• Шта до сада знамо о новој методологији преговора
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Објављени јавни позиви за ИПАРД II у 2021. години
Успешно завршена буџетска подршка Европске уније сектору образовања
Више од 22 милиона евра од Европске уније буџету Србије за интегрисано управљање границом
Европска унија подржала Србију са додатних 13 милиона евра за управљање миграцијама
Из Регионалног програма стамбеног збрињавања избеглица обезбеђено додатних милион евра
Програм ЕУ Еразмус +: општи позив за 2021. годину
Још једна донација медицинске заштитне опреме Србији у оквиру механизма Цивилне заштите ЕУ
Помоћ Европске банке за обнову и развој за увођење брзог интрнета у селима у Србији
Почела друга фаза Програма ЕУ ROMACTED
Објављен документ са саветима на ИНТЕРРЕГ ИПА програму прекограничне сарадње Мађарска – Србија
Потписано шест уговора о финансирању у оквиру ИНТЕРРЕГ ИПА
програма прекограничне сарaдње Румунија – Србија
• Србија у програму Креативна Европа 2014 -2020

5. Вести са локала

• Вести из ЕУ општина
• Вести из општина Србије

6. Вести из СКГО
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Објављен нови приручник у области успостављања партнерстава градова и општина
Представници СКГО учествовали на Рома форуму 2020.
Представници СКГО и ЈЛС из Србије на годишњем састанку Европске недеље локалне демократије
Одржан припремни састанак делегације Србије у Конгресу локалних и регионалних власти Савета Европе
Нови састав делегација локалних и регионалних власти Србије у европским организацијама
Подршка Вождовцу у области родне равноправности
Потписан Меморандум о наставку сарадње са Ваљевом

7. ЕУ појмовник
8. Хронологија
9. Европа у бројевима
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СТАВ АУТОРА
ГРАЂАНИ У ФОКУСУ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ
У ПРОЦЕСУ ЕВРОПСКИХ ИНТЕГРАЦИЈА

Драгана Сотировски
градоначелница града Ниша
Градови и општине имају важну улогу у европским интеграцијама. Како град
Ниш, из позиције великог града, види могућности за унапређење улоге градова и
општина у овом процесу?
Локалне самоуправе и локалне заједнице јесу места где се потребе и интереси
грађана директно сусрећу са процесом евроинтеграција. Поред формалних карактеристика и утврђених међусобних обавеза између ЕУ и јавних институција, које у
име грађана Србије воде преговоре, приступање Европској унији подразумева и
свеобухватне промене у друштву и односима између јавних власти и грађана, интегрисање европских вредности, стандарда и норми у домаће јавне политике, правне
норме и понашања. Квалитет и доступност информација о процесу европских интеграција су кључни фактори за локалне самоуправе како би препознале оно што
је неопходно, како би се са нивоа локалних самоуправа пружила подршка укупној
државној политици на путу ка Европској унији и препознао и капацитет локалних
актера да утичу на процес приступања и у том процесу заступају интересе својих
заједница. Имајући у виду да се више од 70% европског законодавства спроводи на
локалном нивоу правовремено и квалитетно укључивање локалних актера у процес интеграције у Европску унију од суштинске је важности.
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Kапацитети локалних заједница за учешће у процесу приступања ЕУ и заговарање интереса локалних заједница условљени су променама институционалног окружења, односно успостављањем нових институција и усвајањем
прописа који стварају институционално окружење за усвајање вредности и
последичне промене понашања актера. Локалне самоуправе морају имати
довољно институционалних, административних, финансијских и техничких
капацитета за успешну примену ЕУ стандарда на локалном нивоу, што захтева улагање у њихове реформе и изградњу. То подразумева познавање кључних европских стандарда, али и праћење активности на националном нивоу,
нарочито тока и резултата преговарачког процеса. Кроз усвајање стратешки
важних докумената и акционих планова који су у складу са документима Европске уније локалне самоуправе могу да допринесу убрзању процеса реформи и буду добар партнер влади Србије у њеним настојањима да нас приближи
чланству у ЕУ. Али локалне самоуправе не могу бити само субјект примене
обавеза, већ и важан чинилац, чије квалитетно учешће доприноси креирању
што боље позиције државе у преговарачком процесу. Преговарачке позиције
морају уважити реалност на локалном нивоу и могућности локалне самоуправе за преузимање обавеза увођења ЕУ стандарда. Партнерство централних и
локалних власти у оквиру преговарачког процеса од изузетног је значаја.

Град Ниш је активан у Делегацији Републике Србије у Конгресу локалних и
регионалних власти Савета Европе. Град Ниш је, поред града Врања, добитник
награде Статус партнера Европске недеље локалне демократије – годишње манифестације Конгреса којом се обележава усвајање Европске повеље о локалној
самоуправи и подстиче учешће грађана у доношењу одлука на локалном нивоу.
Које су то активности које је спровео град Ниш и које су довеле до освајања ове
награде?
Ове године обележавање Европске недеље локалне демократије у Нишу поклопило се са почетком процеса израде Плана развоја Града Ниша за период
2021-2027 и то је била одлична прилика за укључивање свих носиоца развоја
и промена у граду – од предузетника, младих, образовних и културних институција до удружења грађана, пољопривредних произвођача, јавног и услужног
сектора. У оквиру пројекта „Будући градови југоисточне Европе“ који спроводи
Центар за циркуларну економију Привредне коморе Србије и Град Ниш преко
Канцеларије за локални економски развој уз подршку Европског института за
иновације и технологију (EIT Climate-KIC) започете су активности укључивања
грађана у процес израде Плана развоја Града Ниша 2021-2027. Покренута је
кампања за подизање свести путем друштвених мрежа под слоганом „Твоје
идеје мењају град“ за активно учешће грађана у припреми плана развоја града, у почетку на Фејсбуку и Инстаграму, а касније на Твитеру и Линкдину. Објаве о начинима учешћа грађана на Инстаграму биле су намењене деци и ученицима основних и средњих школа, студентима и младој радној популација
до 35 година. Објаве на Фејсбуку биле су усмерене на активну радно способну
популацију (24-65). Твитер и Линкдин су обухватили студенте, целокупно радно способно становништво и пословну заједницу. Кампања на друштвеним
мрежама организована је у сврху ширења свести о потреби и могућностима
промена у граду.
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Још једна од активности коју је Град Ниш организовао била је „placemaking“
радионица на тему „Ниш на реци“. За већину људи кеј представља место за
окупљање, одмор, шетњу. Са уређеним шеталиштем, паркићем, отвореним
амфитеатром, то је део града на који су Нишлије веома поносне и радо га показују туристима. Ова конкретна радионица је организована са циљем да се
разговара о потенцијалним решењима за развој подручја дуж реке Нишаве,
тачније дела речних обала у центру града. Градски званичници, представници
градске администрације и Универзитета, Привредне коморе, студенти архитектуре, представници невладиног сектора и јавних институција, становници тог
дела града, власници предузећа, кућа и станова са тог потеза у граду позвани
су на радионицу као заинтересоване стране како би разговарали о својим потребама и жељама за тај део града. Овом приликом представљена је техника
планирања израде места са циљем активирања отворених јавних површина.
Пре практичног дела радионице представљена је Конзул платформа - као један
од алата за развој партиципативне културе међу грађанима, посебно младима.
Платформа омогућује грађанима да расправљају о темама које су им важне, да
предлажу пројекте којима желе да унапреде живот у граду, али и да дају своје
мишљење о представљеним идејама и пројектима.

У Европској недељи локалне демократије заменица градоначелника и истовремено члан делегације Републике Србије у Конгресу локалних и регионалних власти Савета Европе 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.

Како град Ниш укључује грађане и цивилно друштво у процес доношења
одлука и како им приближава процес европских интеграција?
Учешће грађана у великој мери зависи од њихове процене да ли ће се њихово мишљење чути и узети у обзир, од поверења у институције и представнике
локалних власти, као и од транспарентности и доступности информација. Град
Ниш је посвећен развоју потребних механизама и предузимању афирмативних
акција и мера за укључивање и јачање одрживости учешћа грађана у процесу
доношења одлука. Такође смо препознали и значај сарадње локалне самоуправе са удружењима и организацијама цивилног друштва које помажу превенцију
пасивности грађана, препознавању њихових потреба и интереса, њиховог артикулисања, а затим и јавног заступања. Град Ниш конкретно сарађује са организацијама цивилног друштва кроз организовање јавних расправа на тему буџета, али и на теме различитих акционих планова и програма. Издвајамо значајна
средства из буџета за реализацију пројеката и програма организација цивилног
друштва.
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Везано за партиципацију вулнерабилних група Град Ниш настоји да укључи све
категорије грађана у своје активности. Када је у питању развој партиципативне
културе међу младима они своје учешће у раду локалне самоуправе остварују
кроз Савет за младе који им омогућава да активно учествују у доношењу одлука и нуди умрежавање и међусекторску сарадњу институција које се баве младима. Такође, ту је и Канцеларија за младе кроз коју се сваке године из градског
буџета одвајају знатна средства за финансирање и суфинансирање пројеката
омладинских удружења или организација које се баве проблемима младих,
чиме се овој категорији грађана пружа редовна системска подршка и остварује висок степен повезаности младих са локалном самоуправом. Град Ниш
има Савет за рад са особама са инвалидитетом, а сваке године се расписује
конкурс за финансирање и суфинансирање програма од јавног интереса које
реализују удружења и организације особа са инвалидитетом у области социјалне заштите и заштите особа са инвалидитетом на територији града Ниша. Град
је формирао и Kомисију за родну равноправност и једнаке могућности чији је
задатак да прати остваривање равноправности полова, предлаже активности
и предузимање мера, посебно оних којима се остварује политика једнаких могућности на нивоу Града. Градска Комисија за становништво, породицу и децу
прати остваривање, заштиту и унапређење положаја породице, предлаже мере
за остваривање популационе политике и афирмацију породице, родитељства и
побољшање заштите права детета. Ту је и Савет за људска и мањинска права,
који чине представници српског народа и националних мањина, а бави се питањима остваривања, заштите и унапређивања националне равноправности
посебно у областима културе, образовања и информисања, учествује и промовише међусобно разумевање и добре односе међу свим заједницама које живе
у граду.

Са циљем стварања повољнијег окружења за учешће грађана Град Ниш реализује неколико пројеката заједно са међународним партнерима као што су:
USAID „Пројекат за одговорну власт“ који пружа подршку локалним самоуправама у области повећања учешћа јавности у доношењу одлука и надзору над
радом локалних самоуправа, Swiss PRO - Програм подршке Владе Швајцарске
развоју општина кроз унапређење доброг управљања и социјалне укључености,
УНДП пројекат „Платформа за одговорно управљање јавним финансијама“ који
за циљ има јачање партнерства између јединица локалне самоуправе и цивилног друштва кроз изградњу транспарентнијег приступа финансирању организација цивилног друштва из буџета локалних самоуправа, транспарентности и
поступања власти према потребама грађана, као и унапређење учешћа грађана у креирању јавних политика. Само добро информисани, адекватно и правовремено консултовани грађани могу бити учесници у директном одлучивању и
могу дати свој пуни допринос у подели одговорности са својим представницима у органима јединица локалне самоуправе.
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Каква је сарадња градске управе и ЕУ Инфо центра у Вашем граду?
ЕУ Инфо центар у Нишу заправо представља заједнички пројекат Града Ниша
и Делегације ЕУ у Србији. Марта 2014. године потписан је Меморандум о разумевању о оснивању ЕУ Инфо центра у Нишу. Град Ниш је обезбедио просторије
у самом центру града како би ЕУ инфо центар био што приступачнији грађанима Ниша и југоисточне Србије који желе да се ближе упознају са Европском
унијом и њеним институцијама и односима Србије и ЕУ. Сваке године у Градској кући заједно организујемо представљање Годишњег извештаја Европске
комисије о напретку Србије уз присуство представника локалних институција,
академске заједнице, цивилног сектора и заинтересованих грађана. Такође
заједничким активностима обележавамо 9. мај – Дан Европе, као и Европску недељу мобилности и Европску недељу локалне демократије. Такође Град
подржава и организацију Фестивала европског филма који ЕУ инфо центар
организује сваке године у сарадњи са локалним партнерима. Трудимо се да
подржимо и узмемо активно учешће у дебатама и форумима о европским интергацијама, у активностима које доприносе приближавању Европске уније,
европских вредности и процеса европских интеграција грађанима, да помогнемо у промоцији пројеката које је финансирала ЕУ и у промоцији заједничког
европског културног наслеђа.
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ВЕСТИ ИЗ БРИСЕЛА

ЕВРОПСКИ ПАРЛАМЕНТ УСВОЈИО
ИЗВЕШТАЈ О НАПРЕТКУ СРБИЈЕ
Владимир Билчик: Извештај Европског парламента
добра мапа пута за Србију
Европски парламент усвојио је 25. марта 2021. године великом већином Извештај о Извештајима Европске комисије о Србији из 2019. и 2020. године.
Коначна верзија извештаја има преко 100 чланова и покрива области европских интеграција, владавине права, стања демократије, економију, животну
средину, спољну политику и друге. Ово је први извештај који је усвојио овај
сазив Европског парламента, изабран 2019, и који је написао посланик Владимир Билчик. У току процедуре усвајања, на извештај је поднето више од 400
амандмана.

У извештају Европски парламент:

1

поздравља чињеницу да је чланство у ЕУ и даље стратешки циљ Србије
и да је то један од приоритета новоформиране владе; прима на знање
чињеницу да све парламентарне странке подржавају процес интеграције
Србије у ЕУ; подстиче српске власти да у јавној расправи активније и јасније
комуницирају о својој преданости европским вредностима, те очекује јасну и
недвосмислену преданост Србије, и речи и делом, да ће испунити своје обaвезе
према приступању ЕУ на јасан и проверљив начин;
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2

истиче важност давања већег замаха приступним преговорима са Србијом и брзог спровођења ревидиране методологије проширења утемељене на тематским групама преговарачких поглавља и поступном
приближавању појединим политикама и програмима ЕУ, истовремено истичући јасне и конкретне подстицаје од директног интереса за грађане Србије;

3

истиче да је замах који је створен новим мандатом након избора одржаним 21. јуна 2020. у Србији прилика за постизање битног напретка
у погледу европске перспективе Србије; залаже се за то да се следећа
преговарачка поглавља отворе тек када Србија преузме потребне обавезе
и оствари реформе у складу с траженим мерилима; истиче да је отварање
поглавља неопходно за постизање одрживих реформи и проевропских промена у Србији;

4

позива Комисију и Савет да, према потреби уз укључивање српских партнера, предузму потребне кораке за спровођење одредаба ревидиране
методологије проширења, посебно оних које се односе на тематске групе
преговарачких поглавља, као и да искористе ту нову методологију као прилику за убрзање процеса проширења западног Балкана и да заједно са Србијом
утврде нове кораке у преговарачком процесу Србије;

5

поздравља сарадњу Владе Србије и Народне скупштине на Националној
конвенцији о Европској унији; позива Владу Србије да што пре именује
новог шефа преговарачког тима за приступање Србије Европској унији;
усто позива Србију да побољша административне капацитете Министарства
за европске интеграције како би се боље водили преговори о чланству и да
учини све што је у њеној моћи како би процес европске интеграције постао
што инклузивнији и отворенији;

6

констатује да је Србија наставила јачање усклађивања и спровођења
свог законодавства у складу с правном тековином ЕУ, те да то мора и
даље чинити; жали што је темпо усклађивања био знатно спорији од онога што је влада првобитно планирала; истиче ограничен напредак у погледу
Поглавља 23 (правосуђе и основна права) и Поглавља 24 (правда, слобода и
безбедност); примећује да су нормализација односа с Косовом и истинско поштовање основних права и даље кључни, те да ће одредити темпо приступних
преговора;

7

жали због недостатка напретка у многим областима српског програма
реформи и чињенице да је чак дошло до назадовања у погледу питања
која су кључна за приступање ЕУ; позива Комисију да промени своју
методологију извештавања како би се узело у обзир значајно назадовање и
послала јасна порука земљама приступницама, укључујући Србију;

8

истиче значај стратешке комуникације о користима приступања ЕУ; истиче да јавна расправа о приступању ЕУ мора да се заснива на чињеницама и мора промовисати пуно поштовање основних права и демократских вредности;
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9

подстиче српске власти да у јавној расправи активније саопштавају своју
преданост европским вредностима те да повећају транспарентност
своје комуникације, међу осталим пружањем приступа информацијама
за ширу јавност, као и ширењем сарадње између јавне управе и цивилног
друштва; изражава забринутост због тога што јавно финансиране медијске
куће, које често цитирају званичнике, доприносе ширењу реторике против ЕУ
у Србији;

10

позива Србију и државе чланице ЕУ да спроводе активнију и ефикаснију комуникациону политику о европској перспективи, усмерену и
на грађане Србије и ЕУ, укључујући и оне који припадају националним
мањинама; наглашава историјске везе пријатељства и братства између народа Европске уније и народа Србије;

11

примећује да Србија придаје несразмерно много пажње трећим
земљама; позива Србију, Комисију и Делегацију ЕУ у Србији да улажу
више напора у промовисање улоге и користи блиског партнерства између ЕУ и Србије, међу осталим промовисањем пројеката и реформи финансираних средствима ЕУ; примећује да постоји хитна потреба за успостављањем
контакта с грађанима Србије изван већих градова и позива ЕУ да још више
повећа своју подршку цивилном друштву на локалном нивоу;

12

позива на стварање нових прилика за политички дијалог и дијалог
о политикама на високом нивоу са земљама западног Балкана како
би се осигурало снажније управљање и ангажман на високом нивоу,
као што се захтева и ревидираном методологијом проширења; сматра да би
Конференција о будућности Европе требало да активно промовише ангажман
представника Србије и других земаља западног Балкана, како на нивоу владе,
тако и организација цивилног друштва и младих, те их адекватно укључити у
њен рад;

Цео текст извештаја доступан је на линку:
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2021-0115_EN.html
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ПОРТУГАЛИЈА ПРЕДСЕДАВАЈУЋА
ЕВРОПСКОЈ УНИЈИ ДО 31. ЈУНА
Португалија од првог јануара до 31. јуна 2021. председава Саветом ЕУ, након што је од Немачке преузела шестомесечно председавање. Програм португалског председавања има пет приоритета, који су у складу с циљевима
стратешког програма ЕУ:
•
•
•
•
•

јачање отпорности Европе,
промоција поверења у европски социјални модел,
промоција одрживог опоравка,
убрзавање праведне и укључиве/инклузивне дигиталне транзиције,
поновно потврђивање улоге ЕУ у свету на бази отворености и мултилатерализма и јачања међународних партнерстава.

Мото овог, четрвтог, председавања Португалије ЕУ је „Време за праведни,
зелени и дигитални опоравак“.
Portuguese Presidency of the Council of the European Union | EU2021PT
(2021portugal.eu)
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НОВА СТРАТЕГИЈА ЕВРОПСКЕ КОМИСИЈЕ
О ПРАВИМА ОСОБА С ИНВАЛИДИТЕТОМ
2021 – 2030.
Европска комисија 3. марта представила је Стратегију о правима особа с инвалидитетом за период 2021 – 2030, у којој су утврђене три главне теме и кључне иницијативе:
• права у ЕУ: особе с инвалидитетом имају исто право као и сви други грађани ЕУ да се преселе у другу земљу или учествују у политичком животу. На
основу искустава прикупљених у пилот-пројекту који је у току у осам земаља, Европска комисија ће до краја 2023. предложити увођење европске
личне карте/легитимације за особе с инвалидитетом. То ће омогућити признавање инвалидског статуса међу државама чланицама ЕУ, а особама с
инвалидитетом помоћи да остварују своје право слободе кретања. Комисија ће блиско сарађивати с државама чланицама како би се омогућило
учешће особа с инвалидитетом у изборима 2023.
• самосталан живот и аутономија: особе с инвалидитетом имају право да
живе самостално, да сами бирају где и са ким желе да живе. Како би подстакла њихов самосталан живот и укључивање у друштво, Комисија ће направити смернице и покренути иницијативу за побољшавање социјалних
услуга за особе с инвалидитетом.
• недискриминација и једнаке могућности: циљ Стратегије је да заштити
особе с инвалидитетом од свих облика дискриминације и насиља, те да им
осигура једнаке могућности и доступност правосуђа, здравствених услуга,
запошљавања, образовања, културе, спорта и туризма.
Особе с инвалидитетом учествоваће у дијалогу и спровођењу Стратегије о
правима особа с инвалидитетом за период 2021 – 2030, а Комисија ће укључити питања инвалидитета у све главне иницијативе и политике ЕУ.
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_21_810
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ЕВРОПСКА УНИЈА 2021. ГОДИНУ
ПРОГЛАСИЛА ЕВРОПСКОМ
ГОДИНОМ ЖЕЛЕЗНИЦЕ
Европска унија је 2021. годину прогласила Европском годином железнице, након што је у децембру 2020. године Европски парламент одобрио овај предлог
Комисије.
Европска комисија тиме жели да подстакне коришћење возова као сигурног
и одрживог саобраћајног средства и допринесе напорима ЕУ за промовисање
еколошки прихватљивих начина превоза и постизање климатске неутралности до 2050. године, а у оквиру Европског Зеленог плана.
Саобраћај је одговоран за 25 процената емисија гасова стаклене баште у ЕУ,
а од тога железнице за само 0,4 процента. Железница је уједно и најсигурнији облик копненог превоза који повезује удаљена подручја осигуравајући
унутрашњу и прекограничну кохезију европских региона. Међутим, због застареле инфраструктуре и пословних модела, као и високих трошкова одржавања, само седам одсто путника и 11 одсто робе путује железницом.
За железничку политику ЕУ 2021. година је кључна јер је ово прва година у
којој се спроводе правила из Четвртог законодавног пакета, чији је циљ потпуно интегрисан европски железнички простор, уклањање преосталих институционалних, правних и техничких препрека, те подршка привредном расту.
2021: the European Year of Rail | News | European Parliament (europa.eu)
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НОВЕ ОЗНАКЕ ЕНЕРГЕТСКЕ
ЕФИКАСНОСТИ У ЕУ ПОЧИЊУ ДА
СЕ ПРИМЕЊУЈУ ОД 1. МАРТА
Како би се потрошачима у ЕУ помогло да смање рачуне за енергију, али и
допринело смањењу емисија гасова са ефектом стаклене баште од првог
марта у свим продавницама (и интернет трговинама) примењиваће се нова
верзија широко прихваћене ЕУ ознаке енергетске ефикасности. Нове ознаке
најпре ће се примењивати на четири категорије производа – фрижидере и
замрзиваче, машине за прање судова, машине за прање веша и телевизоре/
мониторе. Од 1. маја уредба ће се примењивати и на аутомобилске гуме, од 1.
септембра на сијалице и лампе, а постепено и на друге производе.
С обзиром на то да се према постојећим правилима све више производа разврстава у разреде А+, А++ или А+++, најважнија је промена повратак на једноставнију скалу од А до Г. Ова класификација је строжија и осмишљена тако
да се у почетку само мањи број производа може разврстати у разред „А”, чиме
се оставља простор за будуће енергетски ефикасније производе, па ће тако
производи који су тренутно енергетски најефикаснији на тржишту сада углавном бити сврстани у разред „Б”, „Ц” или „Д”.
Ознаке ће имати низ нових елемената, укључујући QR код за базу података
на нивоу ЕУ, што ће потрошачима омогућити да пронађу више појединости о
производу. Сви уређаји на тржишту ЕУ морају да се региструју у нову базу
података на нивоу ЕУ – Европски регистар производа за означавање енергетске ефикасности (ЕПРЕЛ).
https://ec.europa.eu/info/energy-climate-change-environment/standardstools-and-labels/products-labelling-rules-and-requirements/energy-label-andecodesign/product-database_en
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Од 1. марта на снагу ће ступити и низ правила о „еколошком дизајну”, а посебно у погледу могућности поправка и обавезе произвођача да омогуће доступност резервних делова неколико година након што производи више нису на
тржишту.
Процењује се да ће се новим правилима о означавању енергетске ефикасности и применом мера о „еколошком дизајну“ трошкови потрошача видљиво
смањити, а истовремено ће донети вишеструке користи за околину, произвођаче и трговце на мало.

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_21_818
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СМАЊЕЊЕ СИРОМАШТВА И ДРУШТВЕНА
НЕЈЕДНАКОСТ НАЈВЕЋЕ БРИГЕ ГРАЂАНА
ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ
Објављено истраживање јавног мњења
Европског парламента
Смањење сиромаштва и друштвене неједнакости поново је главна тема за
грађане Европске уније која би требало да буде политички приоритет после
пандемије КОВИД 19, показало је ново евробарометар истраживање јавног
мњења спроведеног за Европски парламент у новембру и децембру 2020.
године.
Скоро половина учесника анкете (45%) изјавило је да борба против сиромаштва треба да се нађе на врху агенде Парламента ЕУ, што је 17% више него у
сличном истраживању годину дана раније.
Анкета је показала и да је код грађана високо међу приоритетима и борба против тероризма и организованог крминала, са 35%, а да 33% анкетираних жели
да се омогући лакши приступ квалитетном образовању.
За заштиту животне средине и биодиверзитета као главни задатак изјаснио
се готово исти проценат грађана као у анкети 2019, њих 32%, али је тада екологија са сличним процентом била на врху листе приоритета учесника анкете.
У анкети сваки дргуи учесник рекао је да има доста добро или веома добро
мишљење о ЕУ, што представља пораст од 10% у односу на 2019. годину, а свега 14% анкетираних изразило је негативно мишљење о Унији.
Том бољем имиџу ЕУ у популацији у одлучујућој мери је допринео историјски
план опоравка „ЕУ нове генерације“, па се тако 72% анкетираних донекле или
у потпуности сагласило са оценом да ће то омогућити земљама ЕУ да брже
опораве своје економије од последица пандемије.
Очекивања грађана од света после пандемије ипак су прилично тмурна,
пошто већина испитаних верује да ће њихове националне привреде после кризе бити у горем стању него пре. Без обзира на то, већина анкетираних мисли да ће њихов животни стандард за годину дана бити исти
као данас.
Још једна последица пандемије је и начин како грађани доживљавају солидарност у ЕУ, јер је анкета показала да је она за 41% учесника на врху списка
основних вредности које ЕП треба да штити, у поређењу на 33% који су такво
мишљење изнели само годину дана раније.
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Истраживање је показало да је 71% анкетираних попуно, или у већој мери
наклоњено ЕУ, али је истовремено готово половина (44%) изразила незадовољство начином на који је пројекат Уније до сада реализован и оценила да
су потребне реформе.
https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20210208IPR97326/eu-isright-place-to-tackle-pandemic-but-reform-is-needed-latest-survey-finds
Social inequalities overtake climate change in EU citizens’ concerns – poll –
EURACTIV.com

СПОРАЗУМ ГРАДОНАЧЕЛНИКА ПОЈАЧАВА
АКТИВНОСТИ НА ИЗГРАДЊИ ПРАВИЧНЕ И
КЛИМАТСКИ НЕУТРАЛНЕ ЕВРОПЕ
Надовезујући се на анкету спроведену међу локалним властима, као и на циљ
климатске неутралности Европске уније, покрет Споразум градоначелника у
Европи ојачао је своје амбиције: потписници су позвани да појачају своје акције и убрзају климатску транзицију.
У том циљу, Споразум градоначелника - Канцеларија за Европу, који финансира Европска комисија, у сарадњи са Европским комитетом региона 21. априла
организује онлајн догађај на високом нивоу.
Уколико се региструјете, добићете прилику да чујете зашто има смисла да
локални лидери подижу своје амбиције. А ако су вам климатска неутралност
или сами транзициони концепти и даље недовољно познати, у другом делу
догађаја сазнаћете више информација о новим амбицијама Споразума градоначелника, који ће и одговарати на питања учесника.
Регистрација је обавезна и бесплатна.
Дневни ред и регистрација на линку: https://www.eventbrite.co.uk/e/steppingup-action-for-a-fairer-climate-neutral-europe-tickets-148232363991
Више информација на вебсајту Споразума:
Novosti (sporazumgradonacelnika.eu)
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КОМИТЕТ РЕГИОНА
ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ
НОВА МРЕЖА РЕГИОНАЛНИХ
ЦЕНТАРА RegHub 2.0
Комитет рeгиона Европске уније покренуо је 3. марта нову генерацију регионалних центара/контактних тачака RegHub 2.0, koja ћe пpатити спровођење
политика ЕУ на терену и осигурати да се глас стотина регионалних и локалних
актера узме у обзир при оцењивању тих политика.
Нова седишта укључују 46 чланова, 10 посматрача и једно придружено тело.
RegHub је такође део Platforme Europske komisije „Fit for Future”.
https://cor.europa.eu/en/our-work/Pages/network-of-regional-hubs.aspx

ГРУПА ЕВРОПСКОГ КОМИТЕТА РЕГИОНА
НА ВИСОКОМ НИВОУ ЗА ЕВРОПСКУ
ДЕМОКРАТИЈУ ОДРЖАЛА ПРВИ САСТАНАК
Новооснована Група на високом нивоу за европску демократију Европског
комитета региона, која ће допринети раду Комитета на Конференцији о будућности Европе, одржала је први састанак 17. марта.
Ова група је независно саветодавно тело са задатком да подржи политичку и
институционалну улогу Комитета пружањем стратешке политичке анализе, с
нагласком на изазовима с којима се суочавају локалне и регионалне власти
у Европи, у контексту учествовања Комитета на конференцији о будућности
Европе, те да посредством Комитета региона ојача ефекат и утицај локалних
и регионалних власти у европском поступку доношења политика, те подстаћи
расправу о европској демократији.
Председник Комитета региона Апостолос Цицикостас захвалио је свим члановима и чланицама Групе на високом нивоу на одзиву. „Њихова стручност,
посвећеност вредностима ЕУ и дубоко познавање динамике Европске уније
вредна су предност која ће помоћи максималном повећању доприноса нашег
Одбора Конференцији о будућности Европе. Сваки члан и свака чланица има
јединствену позадину и визију, што ће нашем раду донети непроцењиву додатну вредност. Конференција не сме бити само још једно испразно такмичење
институција ЕУ иза којег ће остати само речи. Желимо и морамо се побринути
за то да све везе нашег „европског дома демократије“ након конференције
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буду још снажније. Оснивањем Групе на високом нивоу даће се конкретан допринос том процесу“, рекао је Цицикостас.
Херман Ван Ромпеј, председник Групе на високом нивоу за европску демократију, изјавио је „Част ми је што ми је Европски комитет региона поверио
задатак да водим ову групу угледних личности. Наша је мисија да представимо иновативне и креативне идеје и предлоге за јачање европске демократије
и развој Европе која штити и оснажује своје грађане. Локалне и регионалне
власти могу да допринесу враћању поверења у демократију, па би требало
да буду снажније укључене у обликовање политика ЕУ. Конференција о будућности Еуропе јединствена је прилика да се премости јаз између Европске
уније и наших грађана који живе у регионима, градовима и селима, зато морамо промислити како да ојачамо наш демократски систем и да изградимо
поверење бољим укључивањем региона и градова. Конференција мора понудити решења за модерну европску демократију која истовремено укључује
грађане и даје одговоре на њихове потребе и бојазни, са заједничком визијом
отпорније и одрживије будућности.”
Чланови Групе на високом нивоу за европску демократију Европског комитета региона су: Херман Ван Ромпеј (Herman Van Rompuy), бивши белгијски
премијер и бивши председник Европског савета, Хоакин Алмуниа (Joaquin
Almunia), бивши европски комесар за конкуренцију и економске и монетарне
послове, Томаш Грегор Грос (Tomasz Grzegorz Grosse), професор са Универзитета у Варшави, Ребека Хармс (Rebecca Harms), бивша посланица у Европском
парламенту, Сиља Маркула (Silja Markkula), председница Европског форума
младих, Марија Жоао Родригез (Maria João Rodrigues), бивша португалска
министарка за образовање и посланица у Европском парламенту и Андрула
Василу (Androulla Vassiliou), бивша комесарка за здравље и за образовање,
културу, вишејезичност и младе.
Конференција о будућности Европе службено почиње 9. маја 2021, а закључци
би требало да буду донети до пролећа 2022. године.
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/new-push-europeandemocracy/conference-future-europe_en
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ДЕВЕТНАЕСТА ЕВРОПСКА НЕДЕЉА
ГРАДОВА И РЕГИОНА 2021. У ДИГИТАЛНОМ
ОБЛИКУ ОД 14. ДО 21. ОКТОБРА
Деветнаеста Европска недеља градова и региона 2021. године под слоганом
„Заједно за опоравак“ (“Together for recovery”) биће одржана у периоду од 14.
до 21. октобра у дигиталном облику.
Теме овогодишње недеље су:
•

Зелена транзиција за одржив и зелени опоравак

•

Кохезија: од ванредног стања до отпорности

•

Дигитална транзиција за људе

•

Ангажман грађана: за укључив, партиципативан и праведан опоравак.

За више информација, контактирајте Секретаријат Европске недеље градова
и региона 2021:
Е-адреса: contact@ewrc.eu Телефон: +32(0)2 502 06 15
Такође можете контактирати Службу за европске интеграције и међународну
сарадњу СКГО путем е-поште: euintegracije@skgo.org
Важне адресе:
Вебсајт Европске недеље региона и градова: https://europa.eu/regions-andcities/home_en
Европски комитет региона: EURegionsWeek@cor.europa.eu
DG REGIO: EURegionsWeek@ec.europa.eu
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ПЛАТФОРМА ЗА РАЗМЕНУ ИСКУСТВА
COVID 19 #WE STAND TOGETHER
Хиљаде локалних и регионалних лидера су на првој линији борбе за ограничавање ширења вируса и управљање његовим утицајем на терену. О њиховој
професионалности и посвећености сведоче њихови поступци из свих крајева
Европе.
Зато је Комитет региона успоставио Платформу за међусобну размену и
подршку која сведочи о стотинама конкретних искустава о томе како се локални ауторитети суочавају са изазовом и како подржавају своје пословање и
заједнице. Платформа покрива и прекограничну сарадњу и транснационална
искуства.
Платформа је интерфејс и референтна тачка између Европске уније и њених
локалних и регионалних влада. У тренутној кризи раде на пружању помоћи,
информисању, ангажовању и представљању региона и градова дељењем вести и информација путем платформе за размену КОВИД 19.
Као део овог напора објављују се приче, решења и одговори чланова, локалних и регионалних тела и партнера који се суочавају са сличним изазовима.
Већину ових инпута прикупиле су и делиле политичке групе на својим веб
страницама. .
Ови доприноси су теренска провера реалности мера ЕУ у борби против пандемије и могу да послуже као основ за побољшање политика ЕУ на основу
искустава на локалном и регионалном нивоу.
Више на линку: https://cor.europa.eu/en/engage/Pages/COVID19exchangeplatform.aspx
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ЗА ВИШЕ ЖЕНА У ПОЛИТИЦИ – ОБЕЛЕЖАВАЊЕ
МЕЂУНАРОДНОГ ДАНА ЖЕНА 2021.

Једнодневна онлајн конференција „За више жена у политици“ у организацији Комитета региона, одржана осмог марта, указала је на питање женског
учешћа у локалној, регионалној и европској политици. Чланице Европског комитета региона, посланици Европског парламента и учесници Програма младих изабраних политичара Комитета региона окупили су се на Међународни
дан жена 2021. године како би истакли хитну потребу за решавањем демократског дефицита који је установљен премалом заступљеношћу жена у овој
одређеној области.
Према Индексу родне равноправности 2020. године Европског института за
равноправност полова, родна равнотежа у европским регионалним скупштинама постигнута је у само пет држава чланица. Жене су чиниле трећину чланова регионалних скупштина у 20 држава чланица, а забрињавајуће је да је
такве скупштине у три државе чланице чинило 80% мушкараца. Између 2017.
и 2019. године, на нивоу локалних/општинских већа, у овом контексту није
забележена било каква промена ка побољшању: 0,5 процентних поена. Побољшање удела женских чланова у локалним самоуправама и регионалним
скупштинама и даље је врло споро.
Европски институт за равноправност полова представио је главне налазе Индекса родне равноправности 2020, са посебним фокусом на моћ у локалној и
регионалној политичкој сфери. Стручњаци за борбу против дезинформација
и говора мржње на мрежи представили су методологије о томе како жене
политичари могу да ефикасно и структурирано реагују на родно засновано насиље на мрежи. Посланици Европског парламентг и чланови КОР охрабрили
су жене да се кандидују и баве политиком. Представљене су најбоље праксе
са локалног, регионалног и европског нивоа како би се подстакли други политичари на акцију.
Догађај је део иницијативе „За више жена у политици“ (https://cor.europa.eu/
en/engage/Pages/gender-balance.aspx), коју је 2020. године покренуо Европски
комитет региона за промоцију родне равнотеже у локалној и регионалној политици и доношењу одлука, подизање свести и промоцију размене најбољих
пракси.
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Европски комитет региона, као политичка скупштина локалних и регионалних
политичара у ЕУ, предузео је мере у области родне равноправности усвајањем
„Стратегије за родну равнотежу у учешћу чланова у Комитету региона“
Више на
https://cor.europa.eu/en/engage/Documents/STRATEGY%20FOR%20A%20
GENDER%20BALANCE%20IN%20MEMBERS%27%20PARTICIPATION%20IN%20
THE%20COR.pdf
и Мишљења о „Унији равноправности: стратегија родне равноправности
2020-2025“
Више на https://cor.europa.eu/en/our-work/Pages/OpinionTimeline.
aspx?opId=CDR-2016-2020
Извештај са конференције је доступан на https://cor.europa.eu/en/events/
Documents/For%20more%20women%20in%20politics_1%20page%20report.pdf

Индекс родне равноправности је сложени показатељ који мери концепт родне равноправности и, заснован на оквиру политике ЕУ, помаже у праћењу напретка родне равноправности широм ЕУ током времена.
https://eige.europa.eu/gender-equality-index/2020
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САВЕТ ЕВРОПСКИХ ОПШТИНА
И РЕГИОНА

ОБЕЛЕЖЕНО 70 ГОДИНА
ПОСТОЈАЊА ЦЕМР #CEMR70
Пет стотина локалних лидера дебатовало је 28. јануара о будућности Европе у
веку трансформације. Градоначелници и локални и регионални лидери из 50 земаља ујединили су се упућујући своје најбоље жеље Савету европских општина и
региона (ЦЕМР) на онлајн прослави 70. годишњице постојања ове организације.
Како би Европа могла изгледати 2050. године? Какве замке и претње вребају? Шта
локална самоуправа може да учини да та будућност постане светла, здрава и одржива? Само су нека од питања о којима се разговарало током ове манифестације.
Теме о којима су разговарали изабрани локални и регионални лидери и млади
активисти су се фокусирале на неколико панел дискусија:
„Разговор“: зашто је Европи потребан јак локални глас
Током панел дискусије, изабрани представници нагласили су достигнућа локалних самоуправа од оснивања ЦЕМР-а 1951. године и важност за националне и ЕУ власти да ангажују општине и регионе као ниво власти који је најближи грађанима.
„Обликовање будућности“ суочавањем
са климатским ванредним ситуацијама
Двоје градоначелника европских главних градова, млади климатски активиста и први ’миленијумски’ комесар ЕУ, заједно су говорили о климатским променама и потенцијалу градова, младих и иновација да зауставе ову озбиљну
претњу. Прелазак на одрживу економију захтеваће не само промене у влади
и послу, већ и у начину живота појединаца. Али како се могу остварити такве
друштвене промене?
„DiverCity“: Искористити прилику различитости
Научници су приметили да се, када се лоше управља, повећана разноликост
може подударати са падом социјалног поверења и капитала. Утолико је важније кориговати политике како би се максимално искористила растућа разноликост и открио свачији потенцијал.
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„Замислите Европу 2051“: свет виђен кроз футуристичке наочаре
Будући стратези из citiesofpeople.com представили су преглед историје владе
и како будуће размишљање може омогућити здраво дугорочно планирање.
Изабрани лидери одговорили су властитим визијама заснованим на свом политичком искуству.
Више на линку https://ccre.org/en/actualites/view/4137

САСТАНАК ГЕНЕРАЛНИХ СЕКРЕТАРА И
ДИРЕКТОРА АСОЦИЈАЦИЈА ЧЛАНОВА ЦЕМР-а
У периоду од 31. марта до 1. априла 2021. године, одржан је редовни састанак генералних секретара и директора асоцијација локалних и регионалних
власти – чланица Савета европских општина и региона.
Учесници су првог дана разматрали планове опоравка и отпорности, затим
су усвојили статутарне, интерне и документе опшег карактера, а разговарало
се и о доприносу Савета пакту Fit for 55.
Да би постигла климатски неутралну Европу до 2050. године, Европска комисија је започела рад на програму Fit for 55 (Спремни за 55) - пакета за смањење
нето емисије за најмање 55% до 2030. године. Пакет укључује иницијативе и
ревизије постојећих директива ради усклађивања са новим циљем 2030. и на
крају са циљем климатске неутралности до 2050. године. Fit for 55 покриваће
питања од обновљивих извора до енергетске ефикасности, зграде, употребу
земљишта, опорезивање енергије, поделу напора и трговину емисијама. ЦЕМР
је већ увелико допринео разним отвореним консултацијама 2020. и 2021. Директиви о енергетској ефикасности (ЕЕД), Директиви о обновљивим изворима
енергије (РЕД) и Директиви о перформансама у зградама (ЕПБД), између осталих. Fit for 55 имаће велики значај за сектор грејања и хлађења. Ревизија ЕЕД-а
и РЕД-а очекује се следећег јуна; преглед ЕПБД до краја 2021. године, даљи
детаљи о томе очекују се у наредним месецима.
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Учесницима су представљени резултати консултација са Европском комисијом о 8. акционом програму за заштиту животне средине (https://bit.
ly/3ie9PId) - програм за животну средину који пружа дугорочну стратешку
визију и смернице за постизање климатски неутралне, ресурсно ефикасне и
одрживе економије до 2050. године. ЦЕМР формулише три главне препоруке
у својим кључним порукама о 8. ЕАП-у.
• Поздрављамо фокус на бољој примени, уместо најаве нове политике
акције.
• Подстичемо Комисију да оснажи регионалне и локалне власти да предузимају интервенције на политикама прилагођене њиховим јединственим околностима, користећи здрав животни приступ.
• Охрабрујемо Комисију да конкретизује кохерентност политике, која је од
кључне важности за превазилажење сложених проблема данашњице за
које традиционална политика заштите животне средине није ефикасна.
На састанку је речено да ће Европска комисија ускоро објавити Саопштење о
„Дугорочној визији за рурална подручја“. Три главне ЦЕМР поруке за рурална
подручја су:
• Европски грађани би требало да имају једнаке могућности и приступ
јавним услугама ма где живели: нико и ниједна територија не би требало
да буду остављени;
• Рурална подручја су места економских и културних прилика и јавне политике би требало да негују економску диверзификацију ових територија;
• Јавне политике, и посебно ЕУ фондови треба да имају специфичности.
Учесницима су представљени и ставови Платформе о програмирању новог
ЕУ финансијског инструмента 2021 – 2027: Инструмент за суседску, развојну и међународну сарадњу (НДИЦИ). Локалне и регионалне власти ЕУ
биће подржане кроз географске програме, са индикативним износом од 500
милиона евра за њихово оснаживање у партнерским земљама.
На састанку су представљени и закључци у погледу оснивања Европског секторског одбора за социјални дијалог за социјалне услуге. Наиме, Европска
унија за јавне услуге (Homepage | EPSU) и Федерација послодаваца у области
социјалних услуга (Home (socialemployers.eu)), намеравају да поднесу заједнички захтев Европској комисији за оснивање ЕУ секторског одбора за социјални
дијалог за социјалне услуге; стога су затражили од ЦЕМР-а да се придружи овом
захтеву као организација послодаваца за јавно пружане социјалне услуге.
Учесници су упознати са прелиминарним резултатима Интерног истраживања родне равнотеже у руководству чланица. У светлу усвајања нове Стратегије ЕУ за права особа са инвалидитетом 2021- 2030 (март 2021.) и након
размене мишљења са кабинетом ЕУ Повереника за равноправност у октобру
2020. године, ЦЕМР је у новембру 2020. године покренуо кратко истраживање
о Конвенцији УН о правима особа са инвалидитетом (УН ЦРПД), коју је ратификовала Европска унија 2011. године. Више о истраживању CCRE: Survey
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Другог дана, генерални секретари и директори асоцијација локалних и регионалних власти разменили су искуства о томе како је пандемија КОВИД 19
променила начин рада асоцијација. Разматрани су предлози за ЦЕМР смернице за онлајн састанке; процењивана је комуникациона стратегија; размењена су искуства на платформи о спољно финансираним активностима,
те Стратегији и новим могућностима; расправљано о предлогу за 4. ритрит
(који ће се одржати од 29. до 30. септембра) и планираним догађајима. Посебно је представљена активност Конференција о будућности Европе.
Конференција о будућности Европе (CoFoE) званично је покренута 11.
марта од стране Европске комисије, Савета Европске уније и Европског
парламента. Циљ ове конференције је приближити све теме од интереса
грађанима и разговарати о њима са приступом одоздо према горе. У том
циљу организоваће се серија расправа у свим државама чланицама Европске уније. Овом конференцијом ће председавати Европска комисија,
Савет Европске уније и Европски парламент. Извршни одбор састављен
од Комисије, Савета Европске уније и Европског парламента биће успостављени – а Комитет региона имаће место посматрача. Извршни одбор ће водити конференцију уз помоћ ад хок секретаријата. Коначно, пленарни састанак конференције обезбедиће да се о препорукама грађана
квалитетно расправља. Биће представљени Комитет региона и Економски и социјални комитет, али и социјални партнери и цивилно друштво. У
овој перспективи, ЦЕМР и Европски међународни покрет желе да удруже
снаге са европским институцијама како би расправу представили европским грађанима. У сарадњи са националним секцијама Европског међународног покрета, чланови ЦЕМР-а могли би да организују, суорганизују или
учествују у једној локалној дебати по региону о земљи о будућности Европе.
Заједничка декларација о Конференцији о будућности Европе на линку:
JOINT DECLARATION ON THE CONFERENCE ON THE FUTURE OF EUROPE_
EN.pdf (europa.eu)
Више на линку CCRE: Future of Europe Conference
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СТУДИЈА ЦЕМР - КАКО ДЕЛЕГАЦИЈЕ ЕУ
ШИРОМ СВЕТА РАДЕ СА ГРАДОВИМА
И РЕГИОНИМА НА ПИТАЊУ РАЗВОЈА
У најновијој студији објављеној у јануару ове године, ПЛАТФОРМА као пројекат ЦЕМР-а иде корак даље у јачању односа између локалних и регионалних
влада, њихових националних удружења и Европске уније. Истраживање испитује како се Делегације ЕУ већ повезују са градовима и регионима као ефикасних актера за развојну сарадњу и какви су њихови ставови о јачању односа
у будућности. Студија обједињује одговоре 53 одабране Делегације ЕУ у партнерским земљама на анкету коју је послала ПЛАТФОРМА. Истраживачи су се
обратили свим Делегацијама ЕУ које имају јединицу за развојну сарадњу и
затражили од њих повратне информације о пројектима, као и њихове методе
и ставове о сарадњи са локалним нивоом. Са њих седамнаест директно је
разговарано. Анализирани пројекти истичу разноликост начина за оснаживање и подршку локалним и регионалним владама, њиховим националним
удружењима и шире гледано, процесима децентрализације.
Студија је доступна на линку:
https://platforma-dev.eu/wp-content/uploads/2021/02/The-work-of-EUdelegations-with-local-and-regional-governments-for-development-EN.pdf

ГЛОБАЛНИ СИНТЕЗНИ ИЗВЕШТАЈ
О ЛОКАЛНОЈ КЛИМАТСКОЈ АКЦИЈИ
Од 2018. године, Опсерваторија за климатске шансе (Global Synthesis Report
on local climate action | Climate Chance (climate-chance.org)) објављује Глобални извештај о климатском деловању територија, синтезу резултата представљеним у главним иницијативама за сарадњу градова и региона за ублажавање климатских промена на њиховим територијама.
Треће издање Глобалног синтезног извештаја о локалној климатској акцији
пружа ажуриране податке о резултатима и напретку у локалној климатској акцији, осам месеци уочи Конференције држава чланица Оквирне конвенције УН
о промени климе (COP26) у Глазгову. У време када владе обнављају своје климатске обавезе, пет година након Париског споразума, интеграција градова и
региона у климатске стратегије је од кључне важности.
Извештај о локалној акцији објављен 6. априла ове године (представио Ронан Дантек, општински саветник града Нанта, председник Климатских шанси и портпарол ЦЕМР/УЦЛГ за климу) пружа јединствени преглед акција које
градови и региони широм света предузимају ради смањења својих емисија
штетних гасова и опасних материја у животну средину. Извештај омогућава праћење, дешифровање и „опипавање пулса“ напретка климатске акције
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локалних и субнационалних влада. “Прича“ причу која стоји иза бројева и на
тај начин даје синтезу најновијих података о акцијама локалних власти широм света, посебно међународним иницијативама локалних власти. Испитује
нове трендове, као што су усвајање стратегија за неутралност угљеника или
све веће разматрање отисака угљеника. Овај извештај истражује и нове теме
које су подједнако важне за климатске акције: артикулација националних, регионалних и локалних климатских политика, као и локализација циљева одрживог развоја УН (UN Sustainable Development goals). На крају, обогаћен је анализама неколико студија случаја који представљају иновативне експерименте
локалних и поднационалних локалних влада који су мобилизовани и посебно
посвећени климатском фронту, упркос пандемији: Бајиа, Богота, Дакар, Шкотска, Манчестер, Мелбурн, Мексико сити, Оћитаниа, Онтарио, Палембанг, Норт
Рин-Вестфалиа, Сан Карлос де Барилоче, Славутић, Стразбур, Торино.
Више на линку CCRE: Global Synthesis Report
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КОНГРЕС ЛОКАЛНИХ И РЕГИОНАЛНИХ
ВЛАСТИ САВЕТА ЕВРОПЕ
ОДРЖАН ПРВИ ДЕО 40. ПЛЕНАРНОГ
ЗАСЕДАЊА КОНГРЕСА
Конгрес локалних и регионалних власти Савета Европе одржао је први део 40.
Пленарног заседања у периоду од 23. до 24. марта у онлајн формату.
На заседању су верификовани мандати свих националних делегација за нови
петогодишњи период. Члановима и заменицима чланова делегације Републике Србије су такође верификовани мандати.
Конгрес је усвојио приоритете рада за наредних пет година који ће се фокусирати на допринос локалних и регионалних власти циљевима одрживог
развоја УН-а:
• Отпорно друштво: ефикасни одговори на кризу јавног здравља;
• Демократска друштва: квалитет представничке
демократије и учешће грађана;
• Кохезивна друштва: смањење неједнакости;
• Одржива друштва: еколошка питања и климатске акције;
• Дигитално друштво: дигитализација и вештачка
интелигенција у локалном контексту.
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Усвојен је Извештај о обезбеђивању поштовања Европске повеље о локалној самоуправи у великим кризним ситуацијама (и пратећа Резолуција),
који је указао на то да је панедемија довела до пооштравања контроле и појачаног притиска неких централних влада на локалном и регионалном нивоу,
до појачаног административног надзора и ограничења локалних ресурса и
смањења учешћа грађана у одлучивању и консултација са локалним и регионалним властима. Такође је дошло до поремећаја у подели надлежности, али
и до погоршања неједнакости између територије, посебно урбаних и руралних,
при чему су посебно погођене туристички региони.
Новоизабрани председник Конгреса Лендерт Вербек и остали лидери из 47 држава Савета Европе, генерална секретарка Савета Европе Марија Пејчиновић
Бурић, немачки министар спољних послова и председник Комисије министара
Хеико Мас и председник Парламентарне скупштине Савета Европе Рик Даемс
изразили су забринутост због најављеног повлачења Турске из Истанбулске
конвенције. Они су позвали турске власти да преиспитају своју одлуку и остану
у оквиру Истанбулске конвенције ради заштите појединаца од насиља.
Током заседања одржани су избори за органе Конгреса.
Конгрес је обновио своје председништво - избори су одржавани путем интернета,
с обзиром на тренутну здравствену кризу КОВИД 19. Чланови Конгреса изабрали
су Лендерта Вербека из Холандије (СОЦ/Г/ПД) за председника са мандатом од
две и по године. Такође су одржани избори за председнике и потпредседнике оба
већа (Већа локалних власти и Већа региона), као и за 3 тематска комитета.
Између осталих, потпредседница Скупштине АП Војводине и чланица делегације Републике Србије у Конгресу, Александра Малетић, изабрана је за другог
потпредседника Већа региона Конгреса. На овај начин, она је постала чланица Бироа Конгреса, тела у чији рад су укључени високи функционери Конгреса.
“Иницијатива „Мини Шенген“ за регионалну сарадњу коју је иницирао председник Републике Србије, а која има за циљ стварање јединственог тржишта
и омогућава слободно путовање грађанима држава чланица, истински је пример добросуседске сарадње и желео бих да подвучем да је ово био један од
главних мотивационих фактора за мој рад у Конгресу “, истакла је Александра
Малетић у свом говору који је одржала овим поводом.
Више информација о избору Малетић можете пронаћи на веб страници
Скупштине АП Војводине, Потпредседник Скупштине АП Војводине Александра Малетић изабрана је за потпредседника Већа регија КЛРВСЕ - Скупштина
Аутономне Покрајине Војводине (https://www.skupstinavojvodine.gov.rs/Vesti.
aspx?id=6844&s=vesti)
На првом делу 40. Пленарног заседања, учествовали су представници Делегације Републике Србије у Конгресу: шефица Делегације и одборница Скупштине општине Сврљиг Јелена Трифуновић, члан и председник општине Кањижа
Роберт Фејстамер, заменик члана и одборница Скупштине града Новог Сада,
Мира Раденовић, члан и потпредседница Скупштине АП Војводине Александра Малетић, заменик шефа Делегације и заменица градоначелнице Ниша Душица Давидовић и члан и градоначелник Сомбора, Антонио Ратковић.
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Више информација о првом делу 40. Пленарног заседања можете пронаћи на
веб страницама Конгреса, на вебсајту СКГО Vesti - Održan prvi deo 40. Plenarnog
zasedanja Kongresa lokalnih i regionalnih vlasti Saveta Evrope (skgo.org) и на вебсајту Конгреса 40th Session (coe.int)

ПРИРУЧНИК О ЉУДСКИМ ПРАВИМА
ЗА ЛОКАЛНЕ И РЕГИОНАЛНЕ ВЛАСТИ
УСМЕРЕН НА ПРОМОЦИЈУ СОЦИЈАЛНИХ
ПРАВА НА ЛОКАЛНОМ НИВОУ
Конгрес локалних и регионалних власти Савета Европе у фебруару ове године
је објавио друго издање Приручника о људским правима за локалне и регионалне власти који се фокусира на социјална права.
Ова нова књига бави се питањима здравства, образовања, рада, становања
и социјалне сигурности, заштите, инклузије и интеграције и представља добре
праксе примењене на локалном и регионалном нивоу у вези са овим питањима, посебно у вези са пандемијом КОВИД 19. Разна питања илустрована су са
око 65 пројеката и иницијатива развијеним у локалним и регионалним властима из 27 држава чланица Савета Европе, допуњених препорукама усмереним
на развој решења прилагођених потребама грађана.
Приручник је доступан на линку: Human Rights Handbook for Local and Regional
Authorities aimed at promoting social rights at local level - News 2021 (coe.int)

КОНГРЕС УСВОЈИО ПРЕПОРУКУ
О СТАТУСУ ГЛАВНИХ ГРАДОВА
Дванаестог фебруара ове године Статуторни форум Конгреса усвојио је Извештај који промовише боље разумевање специфичности стварности главних градова и залаже се за појачане гаранције њихове аутономије.
Усвојена је и Препорука којом се тражи да се национална и/или регионална
надзорна овлашћења уравнотеже механизмима сарадње и консултација и
посебним билатералним каналима за сарадњу између главних градова и националне владе и хоризонталне сарадње са суседним општинама. Такође се
позива на механизме којима ће се јавни послови приближити људима и повећати учешће грађана у локалном доношењу одлука.
Више на линку: Congress asks for enhanced guarantees for autonomy of capital
cities - News 2021 (coe.int)
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ИЗВЕШТАЈ О УЛОЗИ ЛОКАЛНИХ
И РЕГИОНАЛНИХ ВЛАСТИ У ПРОМОЦИЈИ
РАДА МЛАДИХ
Конгрес је 12. фебруара усвојио Извештај о улози локалних и регионалних
власти у промоцији рада младих људи - вредних и легитимних партнера јавних власти у стварању инклузивнијег и демократског друштва. Конгрес је већ
активно укључен у промоцију учешћа младих у оквиру своје институције: по један делегат за младе из сваке земље позван је да присуствује свакој седници
заједно са члановима делегације.
Извештај који су припремили известиоци у сарадњи са Саветодавним саветом
за младе пружа анализу значаја омладинског рада у државама чланицама, са
примерима добре праксе о томе како овај рад треба подржати на локалном и
регионалном нивоу. Извештај такође подстиче националне власти да подрже
локалне и регионалне власти у развоју посебних алата за документовање и
праћење рада са младима.
Извештај је доступан на линку: Make room for young people! - News 2021 (coe.int)

КОНКУРС „ЗАЈЕДНО НА ДИСТАНЦИ:
ИЗГРАДЊА НОВИХ СОЛИДАРНОСТИ У СВЕТУ
КОЈИ СЕ МЕЊА“ #TogetherInTheDistance
У партнерству са Конгресом локалних и регионалних власти и Центром Север-Југ
Савета Европе, Делегација ЕУ при Савету Европе покренула је 1. априла јавну кампању „Заједно у даљини: Изградња нових солидарности у свету који се мења“, у
циљу обележавања отпорности друштава широм Европе и одавања почасти онима који су се солидарисали са својим ближњима суочени са кризом КОВИД 19.
Циљ кампање је прикупљање фотографија и сведочења о људима који су током протеклих 12 месеци помогли у сузбијању пандемије и њених погубних
последица и дали допринос општем добру.
Фотографије и сведочења која је одабрао жири биће представљени на виртуелној или хибридној изложби и биће груписани у наменској колекцији фотографија и разгледница.
Рок за подношење пријава је 31. мај 2021.
Сви заинтересовани треба да се јаве на позив за фотографије, који укључује
пуни опис аранжмана за учешће, на веб локацији: Open Call for Photos! Together
in the Distance: Building New Solidarities in a Changing World - European External
Action Service (europa.eu)
Сва питања можете упутити на адресу: DELEGATION-STRASBOURG-PRESS@
eeas.europa.eu.
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 РБИЈА И
С
ЕВРОПСКА
УНИЈА
ШТА ДО САДА ЗНАМО О НОВОЈ
МЕТОДОЛОГИЈИ ПРЕГОВОРА
поглавља груписана у шест кластера
Као што је познато, Србија ће наставити преговоре о чланству у Европској
унији по новој методологији. Преговарачка поглавља се више неће отварати
појединачно, већ по кластерима. Тридесет пет поглавља су сада груписана у
шест кластера, и то на следећи начин:

1

Кластер 1: Владавина права и економски критеријуми
5 Јавне набавке
18 Статистика
23 Правосуђе и основна права
24 Правда, слобода и безбедност
32 Финансијски надзор
Додатно, економски критеријуми, реформа јавне управе
и функционисање демократских институција.
Србија је отворила сва поглавља овог кластера.

2

Кластер 2: Макроекономска и фискална политика
1 Слободно кретање робе
2 Слободно кретање радника
3 Право оснивања предузећа и слобода пружања услуга
4 Слободно кретање капитала
6 Право привредних друштава
7 Право интелектуалне својине
8 Политика конкуренције
9 Финансијске услуге
28 Заштита потрошача и заштита здравља
Србија је отворила поглавља 4, 6, 7 и 9.
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3

Кластер 3: Конкурентност и инклузивни раст
10 Информационо друштво и медији
16 Опорезивање
17 Економска и монетарна политика
19 Социјална политика и запошљавање
20 Предузетништво и индустријска политика
25 Наука и истраживање
26 Образовање и кулутра
29 Царинска унија
Србија је отворила поглавља 17, 20, 25, 26 и 29.
Привремено су затворена поглавља 25 и 26.

4

Кластер 4: Зелена агенда, дигитализација и ресурси
14 Транспортна политика
15 Енергетика
21 Транс-европске мреже
27 Животна средина
Србија није отворила ниједно поглавље из овог кластера.

5

Кластер 5: Кохезија и пољопривреда
11 Пољопривреда и рурални развој
12 Безбедност хране, ветеринарска и фитосанитарна политика
13 Рибарство
22 Регионална политика и координација структурних инструмената
33 Финансијске и буџетске одредбе
Србија је отворила поглавља 13 и 33.

6

Кластер 6: Спољна политка
30 Спољни послови
31 Спољна, безбедносна и одбрамбена политика
Србија је отворила поглавље 30.

Очекује се да сви детаљи у вези са новом методологогијом и наставком преговора буду представљени у јуну на Међувладиној конференцији; за сада је
познато да је нова методологија заснована на четири главна принципа: кредибилитет, јачи политички надзор, динамичнији/бржи процес, предвидивост за
обе стране, јасни поодстицаји, али и одлучније мере којима се санкционише
свака озбиљна или продужена стагнација или чак назадовање.
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 ОНДОВИ И
Ф
ПРОГРАМИ ЕУ
ОБЈАВЉЕНИ ЈАВНИ ПОЗИВИ
ЗА ИПАРД II У 2021. ГОДИНИ
На сајту Министарства пољопривреде Републике Србије, www.minpolj.gov.rs
објављен је План отварања јавних позива за различите мере Инструмента за
претприступну помоћ у области руралног развоја (ИПАРД II) у 2021. години.
Мера 1 – Инвестиције у физичку имовину пољопривредних газдинстава (Изградња и опремање објеката, укључујући набавку опреме и друге механизације, изузев трактора).
Заинтересовани ће моћи да се пријаве од првог априла до 30. јуна.
За ову меру опредељено је више од 6,6, милијарди динара.
Мера 3 – Инвестиције у физичку имовину у вези са прерадом и маркетингом
пољопривредних производа и производа рибарства (изградња и опремање).
Јавни конкурс за Меру 3 биће отворен од 4. маја до 15. јула.
За ову намену издвојено је више од 2,35 милијарди динара.
Мера 7 – Диверзификација пољопривредних газдинстава и развој пословања.
Пољопривредници заинтересовани да искористе погодности Мере 7 моћи ће
да се пријављују од првог јуна до 30. августа.
За ову намену опредељено је скоро 1,8 милијарди динара.
Мера 9 подразумева техничку помоћ, отворена је током целе године и вредна
је скоро 150 милиона динара.
Подсетимо, ИПАРД II је програм подршке ЕУ у износу од 175 милиона евра и
учешћу Републике Србије од 44 милиона евра, намењену јачању конкурентности сектора производње и прераде хране. Ова подршка треба да допринесе
и постепеном прилагођавању стандардима ЕУ у областима хигијене, безбедности хране, ветерине и заштите животне средине, као и диверзификацији руралне економије.
Програм се реализује преко ИПАРД управљачког тела Министарства
пољопривреде, шумарства и водопривреде (Одељење за рурални развој) и
ИПАРД агенције (Управа за аграрна плаћања).
http://www.minpolj.gov.rs/ipard-program-2014-2020/?script=cir
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УСПЕШНО ЗАВРШЕНА БУЏЕТСКА
ПОДРШКА ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ
СЕКТОРУ ОБРАЗОВАЊА
Европска унија је 29. јануара исплатила трећу траншу од 6,5 милиона евра за
успешно спровођење реформи у образовању које је Србија остварила у периоду од 2019. до средине 2020. године. Тако је укупна подршка у виду бесповратне помоћи директно у буџет Србији за сектор образовања порасла на 20,8 милиона евра.
Средства из програма секторске буџетске подршке су издвојена на основу
успешне реализације реформе образовања, пратећи национална стратешка
документа у овој области. Посебно су у обзир узети конкретни резултати у
подизању квалитета наставе и учења, обезбеђивању наставе на мањинским
језицима, образовној инклузији ромских ученика и повезивању образовања
са тржиштем рада.
Једно од најзначајнијих достигнућа Србије у овом периоду је свеобухватна
обука наставника за примену иновативних пракси наставе усмерене на постизање исхода, и то за чак 40.000 наставника (скоро 50% свог наставног и
ненаставног особља у Србији).
ЕУ је у протеклих 15 година, кроз најразличитије пројекте, донирала више од
100 милиона евра у сектор образовања у Србији.
www.europa.rs

ВИШЕ ОД 22 МИЛИОНА ЕВРА ОД ЕВРОПСКЕ
УНИЈЕ БУЏЕТУ СРБИЈЕ ЗА ИНТЕГРИСАНО
УПРАВЉАЊЕ ГРАНИЦОМ
Секторска буџетска подршка коју финансира ЕУ, као посебан финансијски вишегодишњи програм, донирала је Србији 22,86 милиона евра кроз Уговор о
секторској реформи (СРЦ) за интегрисано управљање границом.
На овај начин ЕУ подржава капацитете Србије за ефикаснију контролу њене
границе, заштиту националне безбедности, за борбу за сузбијање организованог криминала и нелегалних миграција, док истовремено осигурава неометан
прелазак границе за легалне путнике, робу и услуге.
Уговор о секторској реформи за интегрисано управљање границом доприноси усклађивању домаћих закона и других прописа са правним тековинама
ЕУ, а пре свега њиховој примени. На тај начин испуњавају се и препоруке из
поглавља 24 у тој области, укључујући ефикасније откривање и превенцију
свих врста прекограничног криминала и боље управљање миграционим токовима.
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Амбасадор Европске уније Сем Фабрици, који је 10. фебруара одобрио трећу
траншу овог пакета подршке изјавио је да „усаглашавање домаћих протокола
о управљању границом са протоколима ЕУ значи лакши транспорт робе, а то
иде у корист привреди и конкурентности Србије и региона. Путници, туристи и
привредници који путују у Србију или из ње, проводе мање времена чекајући
на граници“, закључивши да „је ово корист за привреду и грађане захваљујући
значајном напретку постигнутом кроз Уговор о секторској реформи“.
Министарка за европске интеграције, Јадранка Јоксимовић навела је да „управо с намером да осигурамо бржи проток људи и робе преко наше границе,
у оквиру ИПА програма за 2016. годину, опредељена су бесповратна средства
којима је унапређена сарадња граничних служби и њихови капацитети. На овај
начин допринели смо да српска граница буде отворена за слободан проток, а
у исто време заштићена од нелегалних активности“. Она је закључила да „можемо посебно да будемо задовољни чињеницом да су средства ЕУ намењена
у ове сврхе у потпуности искоришћена, а на добробит наших грађана и привреде“.
http://europa.rs/
https://www.mei.gov.rs/

ЕВРОПСКА УНИЈА ПОДРЖАЛА СРБИЈУ
СА ДОДАТНИХ 13 МИЛИОНА ЕВРА ЗА
УПРАВЉАЊЕ МИГРАЦИЈАМА
Са додатних 13 милиона евра Европска унија и у 2021. години наставља да
подржава Србију у управљању миграцијама.
Од 2015. године, када је почео повећан прилив миграната на територију Србије
ЕУ је донирала Србији, укључујући и ову помоћ за 2021. годину, више од 130
милиона евра. Ова средства користе се за подршку државним институцијама
које су укључене у управљање миграцијама, као и за подршку мигрантима.
Кроз подршку ЕУ, Србија координирано приступа управљању миграцијама, па
су у проблем укључени: Комесаријат за избеглице и миграције; Министарство
здравља; Министарство просвете, науке и технолошког развоја; Међународна
организација за миграције (ИОМ) и Министарство унутрашњих послова.
Текућа подршка ЕУ управљању миграцијама у Србији показала се као кључан
и одржив програм и током КОВИД 19 пандемије, па и током 2020. када је број
смештених миграната на моменте прелазио и 9.000.

______________________________________________________________
Европска унија је највећи донатор Републике Србије у управљању миграцијама. Од средине 2015. године, када је почео повећан прилив миграната на територију Републике Србије, ЕУ је донирала више од 130 милиона евра и тако
је обезбедила хуманитарну помоћ и заштиту миграната, а посебно деце, адекватне услове смештаја и живота у прихватним и центрима за азил, укључујући
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храну, здравствену негу и образовање, помоћ локалним заједницама где су
смештени мигранти како би се ојачала социјална кохезија, помоћ Републици
Србији при управљању границама и борби против трговине људима, као и помоћ за изградњу капацитета институција Републике Србије које су укључене у
управљање миграцијама.
www.europa.rs

ИЗ РЕГИОНАЛНОГ ПРОГРАМА СТАМБЕНОГ
ЗБРИЊАВАЊА ИЗБЕГЛИЦА ОБЕЗБЕЂЕНО
ДОДАТНИХ МИЛИОН ЕВРА
Министарка за европске интеграције и национални ИПА координатор Јадранка Јоксимовић потписала је 12. фебруара амандман на постојећи уговор у оквиру Регионалног програма стамбеног збрињавања избеглица којим је обезбеђено додатних милион евра за спровођење тог Програма.
Средства ће бити искоришћена за подршку бољем управљању Програмом,
ангажовање стручне подршке, обављање верификационих контрола и другим
активностима које имају циљ ефикасније спровођење Програма и брже испоручивање стамбених решења корисницима.
Да подсетимо, највећи донатор Програма је Европска унија са опредељених
више од 190 милиона евра, а средства обезбеђују и САД, Немачка, Норвешка,
Италија и други донатори. Србија је од 2014. до краја 2020. године искористила око 110 милиона евра опредељених из овог програма, на основу чега
је избегличким породицама кроз претходно наведене модалитете обезбеђено
више од 5.400 стамбених решења.
www.mei.gov.rs

41

ПРОГРАМ ЕУ ЕРАЗМУС +:
ОПШТИ ПОЗИВ ЗА 2021. ГОДИНУ

Европска комисија је објавила нови Erazmus+ Opšti poziv za podnošenje predloga
projekata za 2021. godinu у којем су детаљно описане све врсте пројеката и рокови за све појединачне компоненте програма.
Очекује се да ће се статус Републике Србије као програмске земље наставити
и у новом програму, што значи да би установе и организације имале могућност
да пуноправно учествују у свим деловима Еразмус+ програма, као координатори или партнери. Више детаља о правилима и могућностима учешћа можете
пронаћи на линку: Erazmus+ Programski vodič za 2021. godinu.
Преглед свих врста пројеката у којима Србија може да учествује, као и рокова у оквиру овог Конкурса, можете погледати на страници: Kalendar rokova –
Erasmus+ Srbija (erasmusplus.rs)
Фондација Темпус пружа континуирану подршку свима који су заинтересовани за подношење пројеката у оквиру Еразмус+ програма. У склопу подршке,
Фондација сваке године организује бесплатне радионице за писање Еразмус+
пројеката, а тачни термини и регистрациони формулари биће објављени ускоро.
Поред тога, Фондација пружа подршку и путем консултација за развој пројектних идеја свима који желе да поднесу пријаве за пројекте у Општем позиву
за 2021. годину. Заинтересовани могу посетити Informativni centar Fondacije
Tempus на Terazijama 39 (I sprat), сваког радног дана од 10 до 18 часова без
претходне најаве или канцеларију у ulici Ruže Jovanović 27a (улаз из Жабљачке), уз претходно заказивање. Све консултације ће се одржати онлајн или уживо у складу са поштовањем прописаних мера у вези са коронавирусом.
Сајт ЕРАЗМУС+: https://erasmusplus.rs/konkurisanje/opsti-poziv-2021/?script=lat
Програм ЕРAЗМУС ПЛУС: https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/news/
erasmus-2021-2027-programme_en
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ЈОШ ЈЕДНА ДОНАЦИЈА МЕДИЦИНСКЕ
ЗАШТИТНЕ ОПРЕМЕ СРБИЈИ У ОКВИРУ
МЕХАНИЗМА ЦИВИЛНЕ ЗАШТИТЕ ЕУ
Европскa унијa донирала је Србији, у оквиру Механизма цивилне заштите ЕУ,
медицинску заштитну опрему вредну 2,5 милиона евра.
Донација, упућена Министарству унутрашњих послова 26. фебруара подразумева 600.000 маски високе заштите и 650.000 пари заштитних рукавица.
Амабасадор Европске уније Сем Фабрици истакао је да је „ово пета испорука
медицинске заштитне опреме покренута на основу захтева Србије преко Механизам цивилне заштите ЕУ, који је активиран у марту 2020. године“, додавши
да се шеста очекује у наредним данима, те да су њени корисници поред МУП-а
биле и друге институције у Србији.

ПОМОЋ ЕВРОПСКЕ БАНКЕ ЗА ОБНОВУ
И РАЗВОЈ ЗА УВОЂЕЊЕ БРЗОГ ИНТЕРНЕТА
У СЕЛИМА У СРБИЈИ
Европска банка за обнову и развој (ЕБРД) и билатерални донатори у оквиру Инвестиционог оквира за Западни Балкан (Western Balkans Investment Framework
WBIF) новим пројектом дигитализације омогућиће да око 90.000 домаћинстава и 600 школа и јавних институција широм Србије добије приступ брзом широкопојасном интернету.
Укупна вредност пројекта је 76 милиона евра, највећи део финансира се из
гранта ЕУ и мањим делом из кредита ЕБРД.
По подацима из 2019. године само 69 процената руралних српских домаћинстава је повезано са фиксним широкопојасним мрежама, у поређењу са 85
процената у урбаним срединама. Овај јаз значајно отежава приступ економским могућностима великом делу становништва.
srbija.gov.rs
The EBRD in Serbia
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ПОЧЕЛА ДРУГА ФАЗА
ПРОГРАМА ЕУ ROMACTED
Друга фаза Програма Европске уније и Савета Европе ROMACTED, наставак
реализације прве фазе овог програма на Западном Балкану и Турској (20172020), званично је започела 1. јануара. ROMACTED II има за циљ побољшање
интеграције ромске популације у локалним заједницама кроз појачано учешће
у креирању локалних политика и спровођењу локалних акција.
Циљне групе пројекта су локалне самоуправе (изабрани представници и релевантни званичници) и ромске заједнице из одабраних општина. Они су такође
прве краткорочне корисничке групе пројекта, који ће се спроводити у 70 општина у региону. Средњорочни и дугорочни корисници су ромско становништво,
али и општа популација.
Активности програма су обука, примена партиципативних радних циклуса, акције заговарања, итд. током кључних тренутака општинских циклуса: планирање, буџетирање, локалне одлуке, пројекти итд.
Конкретне акције укључују помоћ локалним властима да интегришу специфичне мере за Роме у редовне локалне политике, буџете и пружање јавних услуга
на свом дневном реду, истовремено повећавајући учешће Рома у креирању,
спровођењу и праћењу тих политика и пројеката.
Више информација на линку:
https://pjp-eu.coe.int/en/web/roma-local-governance/

ОБЈАВЉЕН ДОКУМЕНТ СА САВЕТИМА НА
ИНТЕРРЕГ ИПА ПРОГРАМУ ПРЕКОГРАНИЧНЕ
САРАДЊЕ МАЂАРСКА – СРБИЈА
Заједнички секретаријат Програма је припремио документ са општим саветима који је креиран са циљем да помогне корисницима у имплементацији пројеката. Неко би га могао сматрати листом „често постављаних питања“. Међутим, Секретаријат верује да је информативнији јер садржи не само одговоре на
постављена питања, већ и релевантне напомене базиране на искуству Заједничког секретаријата у провођењу пројеката и на примерима добре праксе.
Намера аутора је да помогне у проналажењу правих докумената, очекивања
програма и одговарајућих решења која су неопходна за успешну имплементацију пројеката.
Документ доступан на линку:
Interreg-IPA CBC Hungary-Serbia - Vesti (interreg-ipa-husrb.com)
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ПОТПИСАНО ШЕСТ УГОВОРА
О ФИНАНСИРАЊУ У ОКВИРУ ИНТЕРРЕГ
ИПА ПРОГРАМА ПРЕКОГРАНИЧНЕ САРАДЊЕ
РУМУНИЈА – СРБИЈА

На нивоу Министарства за развој, јавне радове и администрацију Румуније,
потписано је шест нових уговора о финансирању, из уштеде утврђене у оквиру
Интеррег ИПА Програма прекограничне сарадње Румунија - Србија, и то:

•

приоритетна оса 1 - 1 пројекат - у области социјалне инфраструктуре,

•

приоритетна оса 2 - 3 пројекта - у области заштите животне средине,
управљања отпадом и приправности за ванредне ситуације,

•

приоритетна оса 4 - 2 пројекта - у области промоције вредности туризма
и културе у прихватљивој области програма.

Укупна вредност нових уговора о финансирању потписаних из уштеђевине износи око 3 милиона евра, од чега ИПА финансира 2,5 милиона евра.
У оквиру Програма прекограничне сарадње Интеррег ИПА Румунија - Србија,
уговорено је 66 пројеката укупне вредности 73,96 милиона евра, што представља 98,28% буџета програма.
Више на линку: http://www.romania-serbia.net/?p=4721
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СРБИЈА У ПРОГРАМУ КРЕАТИВНА ЕВРОПА
2014 – 2020
„Република Србија је из програма Креативна Европа 2014-2020 успела да привуче скоро 12 милиона евра, што представља изузетан успех и за европске
земље. Средства која су том приликом добијена уложена су у функционисање
и рад установа и организација у Србији, у професионални развој појединаца
и њиховој мобилности и стицању нових знања и искустава. Истовремено, та
средства су се улила и у економском систему Србије, што практично значи да
је сектор културе директно финансирао рад различитих фирми у Србији - хотеле, ресторане и кетеринг фирме, превознике, туристичке агенције, штампарије
и др. Дакле, финансијски добит немају само установе културе и организације у
култури и читав низ различитих професионалаца у култури, већ и многобројни
професионалци из сектора културе“, указао је руководилац Деска Креативна
Европа Србија у Министарству културе, Димитрије Тадић представљајући резултате учешћа Републике Србије у овом програму Европске уније.
Укупан број пројеката у којима учествују установе и организације Републике
Србије је 305. Највише партнерстава наше установе и организације оствариле
су са Шпанијом (43), Италијом (42), Француском (39), Словенијом (38), Белгијом
(34) и Великом Британијом (34).
Интервју са Димитријем Тадићем доступан је на линку: https://www.nedeljnik.
rs/kultura-erosa-ucesce-srbije-u-glavnom-programu-eu-za-kulturu-kreativna-evropa2014-2020/?fbclid=IwAR1zWTePKaRX4JpfYl6jZq3ZV3ybz9HKlV0epaIU5ajADnEupgV4ua5wv1U

Креативна Европа је програм Европске комисије за подршку сектору културе и аудиовизуелним делатностима. Надовезујући се на претходне програме Култура 2007-2013 и МЕДИА, и са буџетом од 1,46 милијарди евра (који је
већи за 9% од претходних) подржава:
– Иницијативе сектора за културу које промовишу европску сарадњу, књижевно превођење и стварање мрежа и платформи;
– Иницијативе аудиовизуелног сектора које промовишу развој, дистрибуцију
и доступност аудиовизуелних дела;
Програм се састоји од два потпрограма: Култура, за промоцију сектора културе, и МЕДИА за подршку аудиовизуелном сектору.
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СИСТЕМ ВИГИА: Aутономна заједница Mадрид
предвиђа развој пандемије системом који анализира
присуство вируса CoV-2 у отпадним водама
Заједница Мадрид поставила је две иницијативе путем платформе размене
Комитета региона КОВИД 19. Нови систем Вигиа је мрежни систем за откривање, надзор и приказивање коронавируса у градским отпадним водама. У
пракси систем омогућава предвиђање озбиљних епидемија уз обавештење од
72 сата - непотребно је рећи колико би ово могло бити корисно за медицинске
раднике и локалне власти.
То је пример, попут многих других на платформи размене Комитета региона,
који показује како локални и регионални политичари пружају брзе и ефикасне
одговоре на терену, често испред других нивоа власти.
Европска комисија je 17. марта усвојила Препоруку о заједничком приступу успостављању систематског надзора над КОВИД 19 и његовим варијантама у отпадним водама у ЕУ (https://ec.europa.eu/environment/pdf/water/recommendation_
covid19_monitoring_wastewaters.pdf), управо у том смеру, тражећи од држава
чланица да успоставе надзор отпадних вода ради праћења КОВИД 19 и његових
варијанти иразмене податке са надлежним здравственим властима ради раног
откривања присуства вируса и идентификације кластера.
Заједница Мадрид такође је поделила изванредно искуство изградње нове
болнице, дизајниране специјално за пандемије, за само 100 дана. Са капацитетом од 1.008 болничких кревета, Hopital Enfermera Isabel Zendal има најнапреднију технологију и свеобухватне третмане и кључна је у капацитету Мадрида за
борбу против садашње и будуће пандемије. Више информација на линку: https://
cor.europa.eu/EN/engage/Pages/covid19-stories.aspx?#612 (Вигиа Систем) и
https://cor.europa.eu/EN/engage/Pages/covid19-stories.aspx?#121 (Хопитал Енфермера Исабел Зендал) на мобилним уређајима или посетите дигиталну мапу
(https://cor.europa.eu/EN/regions/Pages/eir-map.aspx?view=stories&country=ES ).
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Извор: https://eurocities.eu/latest/ghent-puts-children-first/

Деца на првом месту у граду Генту
Град Гент (Белгија) је покренуо амбициозни програм намењен деци и младима, чији је циљ смањење сиромаштва и посебно решавање проблема бескућништва.
Градска стратегија Гента је да постане „град прикладан за децу и омладину“
у којој се истиче да, ако желимо да креирамо добре политике за децу и младе, они од самог почетка морају бити део иновативних мера. На пример, деца
су укључена у редизајн игралишта и простора прилагођених деци, нове планове мобилности у суседству или стратегије запошљавања младих. Недавно
бројање свих бескућника потрудило се да укључи истакнуту групу младих, а
Гентов Савет за младе, састављен од младих од 16 до 30 година, активно прегледа све извештаје о политикама одељења за наредни петогодишњи период.
Процењује се да је свако пето дете у Генту рођено у сиромашној породици овај програм покушава да томе стане на крај. На пример, кампања „Деца пре
свега“ жели да досегне породице које остају непримећене редовним службама
социјалне заштите, али то посебно чини кроз школски систем, повећавањем
свести о сиромаштву и изградњом поверења наставника у систем социјалне
заштите. Други кораци које је град предузео укључују одређени тим за подршку породици у оквиру градских социјалних служби и обезбеђивање владине
зараде за најсиромашнија домаћинства.
Град је такође укључио младе људе путем анкета на Инстаграму: више од 50
000 младих је било укључено у кампању „Ми смо град“, која има за циљ да
допринесе да Гент да постане Европска омладинска престоница 2024.
Више на линку: https://eurocities.eu/latest/ghent-puts-children-first/
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Oпштина Звездара организовала онлајн сајам
за запошљавање Ромкиња
Сајам запошљавања Ромкиња који градска општина Звездара организује у
оквиру пројекта „Корак до посла – Подршка инклузији Ромкиња кроз међусекторску сарадњу на Звездари“, који финансира Европска унија одржан је онлајн
у недељи од 18. до 24. фебруара.
Кроз овај пројекат до сада је подршку добило 50 жена ромске националности,
а прилику да првог дана трајања сајма разговарају са потенцијалним послодавцима имале су 22 Ромкиње, од којих је 20 завршило курсеве за радна места у салонима лепоте, за фризерке, куварице или шнајдерке. Као додатни вид
подршке, свим учесницама је обезбеђена адекватна одећа и обућа за разговор
са послодавцима.

На онлајн сајму запошљавања учествовавли су наравно и послодавци, од
представника трговинских ланаца, преко омладинских задруга или агенција
који запошљавају сезонске раднике, до салона лепоте и слично.
Ово је део активности на пројекту који финансира Европска унија, а који спроводи градска општина Звездара у партнерству са Центром за реинтеграцију и
активизам Београд. Вредност пројекта је 65.000 евра, а реализује се у оквиру
грант шеме програма „Подршка ЕУ инклузији Рома – Оснаживање локалних
заједница за инклузију Рома“, који спроводи Стална конференција градова и
општина.
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Градови Ниш и Врање постали партнери
Европске недеље локалне демократије
Градови Врање и Ниш добитници су награде Конгреса локалних и регионалних
власти Савета Европе “Партнер Европске недеље локалне демократије 2020”.
Награда се додељује оним градовима и општинама које су, својим активностима у оквиру Европске недеље локалне демократије (ЕНЛД), показале посебну
посвећеност подизању свести грађана на тему локалне демократије, а нарочито овогодишњој теми „Локална демократија: изградња поверења». Ове године,
због мера предострожности услед глобалне здравствене кризе, додела награда је одржана као део онлајн Годишњег састанка националних координатора
ЕНЛД, 26. фебруара.
Град Ниш укључио се у обележавање овогодишње Европске недеље локалне
демократије са више активности; спроведена је кампања на друштвеним мрежама и циљу подизања свести за активно учешће грађана (деце и младих до
35 година) у изради Плана развоја града Ниша за период 2021 - 2027. године.
Више на линковима: https://www.facebook.com/Pokreni-Nis-101826545041195
https://www.instagram.com/pokreninis/?igshid=1vyohio6vwtl2&fbclid=IwAR2DDcs
UIbTIBM_N_lCwEk3FkUHHJt1nMPFFcoALJXR-fYMq_fUnTfovJO8
Одржана је и placemaking радионица на тему – Ниш на реци, као прва активност процеса израде плана, са циљем покретања партиципативног планирања
уређења обале Нишаве у центру града. На радиници су учествовали представници градске управе, академске заједнице, привредне коморе, НВО, јавних институција, становници, власници предузећа, кућа и станова у том делу града.
Представљена је техника планирања израде места са циљем активирања отворених јавних површина и Конзул платформа, као свеобухватно средство за
учешће грађана у одлучивању.
Више на линку https://consulproject.org/en/
Заменица градоначелника Душица Давидовић одржала је презентацију добре
праксе у области отворене управе, грађанског учешћа и е-демократије студентима Факултета политичких наука у Београду, на трибини коју је поводом ЕНЛД
организовала СКГО.
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И награђени град Врање
спровео је низ активности у
циљу обележавања ЕНЛД.
Једна од кључних активности
била је припрема Плана развоја града Врања за период
2021-2030, уз учешће грађана.
Акција „Пронађи и учествуј“
подразумевала је различите промотивне активности о
ЕНЛД – рад градске власти,
комуникацију са заштитником грађана, одборницима,
промоцију волонтирања, промоцију студентског парламента и других инструмената сарадње са локалним званичницима. Поред промоције ЕНЛД, суграђани су анкетриани у вези са предлогом конкретног пројекта за њихов град,
средњошколци су имали прилику да се упознају са функционисањем градских
органа, а одржане су и едукативне и практичне радионице.
„ЕНЛД у вашем граду“ је медијска промотивна кампања организована у
циљу упознавања грађана са термином ЕНЛД и активностима града Врања.
Посетите страницу ЕНЛД http://www.skgo.org/strane/375

Истраживање НВО Праксис: Роми
дискриминисани на тржишту рада у Краљеву
Припадници ромске популације, чак и када имају посао, лоше су плаћени или
често раде послове који су опасни по њихов живот и здравље, један је од закључака студије коју је у Краљеву спровела и представила невладина организација Праксис 3. марта.
„То су послови који су најмање цењени у друштву, јер се због предрасуда које
друштво има према Ромима, њима углавном дају само такви послови“, изјавила је на представљању резултата истраживања координаторка за јавне политике и истраживање у Праксису, Марија Дражовић.
Према истраживању, ромска национална мањина сматра да мере које се спроводе са циљем запошљавања Рома и Ромкиња нису прилагођене реалним
потребама потенцијалних корисника и да их треба редефинисати. Резултати
истраживања такође показују да су припадници ромске националне мањине
у великој мери изложени дискирминацији, вређању, омаловажавању и говору
мржње, као и да не познају механизме за заштиту права на равноправност.
Један од озбиљних разлога због кога Роми не траже заштиту од дискириминације јесте страх од виктимизације, показало је истраживање.
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Ово истраживање је спроведено у периоду јун-август 2020. године са циљем
да пружи увид укључне проблеме са којима се суочава ромска национална
мањина на тржишту рада у Краљеву, у ефикасност мера активне политике запошљавања, као и појаву и најчешће облике дискриминације Рома и Ромкиња
у области рада и запошљавања. Узорак истраживања је био 100 лица ромске
популације у Краљеву, од којих 66 никада није било формално запослено. Готово половина нема завршену ни основну школу, а 40% је изјавило да ни не
тражи посао.
„На листи Националне службе за запошљавање налази се 417 лица ромске
националности, а од њих, 365 су лица са основном или незавршеном основном школом, а само једно лице има завршен факултет,“ рекао је саветник за
запошљавање у Националној служби за запошљавање филијала Краљево, Србислав Антонијевић.
Помоћник градоначелника Града Краљева за питања из области људских права, Милун Јовановић изјавио је да је план локалне власти у Краљеву да раде
на „функционалном образовању одраслих, становању и пружању здравствене
заштите“. Он је говорио и о јавним радовима као једној од најбољих прилика да
град помогне Ромима. Друга опција су конкурси града за самозапошљавање,
на која, нажалост, не аплицира велики број Рома, најчешће због недостатка
поверења да ће ишта моћи да ураде.
Најзад, истраживање је показало и да се животни положај Рома још више погоршао током пандемије.
НВО Праксис је у партнерству са Градом Краљевом у протеклих осамнаест
месеци спроводио пројекат „Унапређење положаја Рома и Ромкиња на
тржишту рада у Краљеву”. Пројекат је реализован у склопу грант шеме
програма „Подршка ЕУ инклузији Рома – оснаживање локалних заједница за инклузију Рома”, који финансира Европска унија, а спроводи Стална
конференција градова и општина. Основни циљ пројекта је допринос унапређењу социјалног и економског положаја ромске популације у Краљеву
кроз побољшање услова за запошљавање подизањем стручних компетенција и конкурентности на тржишту радне снаге и сузбијањем дискриминације у области запошљавања Рома и Ромкиња.
Линк ка публикацији „Положај Рома и Ромкиња на тржишту рада у Краљеву“:
http://www.skgo.org/storage/app/media/uploaded-files/polozaj-roma-iromkinja-na-trzistu-rada-u-kraljevu.pdf
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Пројекат општине Лебане и града Ћустендила
– програм прекограничне сарадње
Бугарска – Србија „Зелена прекогранична
сарадња – боље учење кроз искуство“
Интеррег-ИПА Програм прекограничне сарадње Бугарска-Србија допире и до
најмлађе генерације. Едукативна публикација за децу предшколског узраста
„Будите једнаки са природом“ израђен је на бугарском и српском језику у оквиру пројекта „Зелена прекогранична насеља - боље искуство учења“. Публикација укључује информације о природи и људском утицају на њу, непроцењивим
природним ресурсима и типичној флори и фауни у прекограничној регији града
Ћустендила и града Лебане.

Публикацију можете бесплатно преузети на линку:
https://www.lebane.org.rs/wp-content/uploads/BUDITE-JEDNAKI-SA-PRIRODOM1.
pdf
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ВЕСТИ ИЗ СКГО
Објављен нови приручник у области успостављања
партнерстава градова и општина
Нова публикација у издању СКГО, „Приручник за успостављање партнерстава
градова и општина Републике Србије са градовима и општинама других држава“, настала је као део активности у оквиру програма „Подршка локалним самоуправама у Србији на путу ка ЕУ – Друга фаза“, који финансира Влада Шведске, а спроводи Стална конференција градова и општина – Савез градова и
општина Србије (СКГО) у сарадњи са Асоцијацијом локалних власти и региона
Шведске (САЛАР).
Приручник, као практични алат за запослене у локалним самоуправама омогућава да се читаоци упознају са почецима билатералне и мултилатералне сарадње градова и општина, али и даје преглед могућих облика сарадње у актуелном тренутку, као и поступак успостављања сарадње у пракси, укључујући и
правни оквир за поступак сарадње у Републици Србији.
СКГО овим приручником нуди још једно средство доносиоцима одлука и запосленима у градовима и општинама за лакши одабир и развој облика и начина сарадње из мноштва постојећих модела на међународном плану између
локалних нивоа власти, као и да се такав облик усагласи са важећим прописима Републике Србије. Израду приручника помогли су и Амбасада Француске у
Београду и Шведски центар за локалну демократију.
За више информација можете контактирати Службу за европске интеграције и
међународну сарадњу СКГО: euintegracije@skgo.org.
Линк на приручник:
http://www.skgo.org/storage/app/uploads/public/161/062/831/1610628310_
Priru%C4%8Dnik%20bratimljenje%20gradova%2008012021%20web.pdf
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Представници СКГО учествовали
на Форуму Рома 2020.
Форум Рома 2020, тродневна конференција представљања рада организација,
институција и појединаца са ромском заједницом у условима пандемије КОВИД 19 вируса, одржана је у дигиталном формату од 17. до 19. фебруара.
Форум су заједно организовали Екуменска хуманитарна организација, Национални савет ромске националне мањине Републике Србије и Канцеларија за
инклузију Рома АП Војводине.
Представници СКГО, Наталија Матуновић Милошевић и Игор Мишчевић учествовали су првог дана Форума у делу који се односио на становање Рома, говорећи
о спроведеним активностима у области озакоњења објеката у ромским подстандардним насељима, као дела пројекта „Подршка ЕУ инклузији Рома“.

Представници СКГО и ЈЛС из Србије
на годишњем састанку Европске недеље
локалне демократије
Годишњи координациони састанак Европске недеље локалне демократије
(ЕНЛД), на коме је представљен извештај о активностима на обележавању ове
манифестације 2020. године, одржан је у дигиталном формату 26. фебруара.
У име ЕНЛД скупу су се обратили генерални секретар Конгреса Андреас Кифер, тематски портпароли Конгреса у ЕНЛД, Брајони Рудкин и Микел Јухками,
те директор одељења за сарадњу и спољне односе, Димитри Марценков. У
обележавању ЕНЛД 2020. године, са темом “Локална демократија: изградња
поверења. Кодизајнирање локалне демократије заједно са грађанима и практиковање отворене управе”, учествовало је 204 локалне самоуправе и регионалних власти и њихова удружења. Упркос здравственој кризи проузрокованој вирусом КОВИД 19, реализовано је рекордних 508 активности у 19 земаља.
Активности Сталне конференције градова и општина, као националног координатора ЕНЛД, и активности осам градова и општина из Србије на обележавању ЕНЛД 2020. године представили су генерални секретар СКГО, Ђорђе
Станичић и шефица Службе за ЕУ интеграције и међународну сарадњу СКГО,
Александра Вукмировић. Скупу су се обратили и представници градова Врање
и Ниш, који су овогодишњи добитници награде – статус партнера ЕНЛД.
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Одржан припремни састанак делегације
Србије у Конгресу локалних и регионалних
власти Савета Европе
Припремни састанак делегације Републике Србије у Конгресу локалних и регионалних власти Савета Европе одржан је онлајн 12. марта. Осим што је састанак послужио као припремни за 40. заседање Конгреса, ово је био први састанак делегације у текућем петогодишњем мандату.
Генерални секретар СКГО, Ђорђе Станичић је истакао значај јединственог
наступа Делегације, да има припремљене ставове и реаговања на изазове,
посебно за извештаје и за друге специфичне теме важне за нашу земљу и за
локалну и регионалну управу у Србији. Он је навео да се о томе у СКГО води
рачуна и да је важно да делегати буду међусобно колегијални и повезани, не
само на састанцима у земљи, већ и у Стразбуру. Генерални секретар је пожелео успех у овом мандату и изразио наду да ће делегација успети да обезбеди
да се локални и регионални ниво чује више него до сада, а посебно је честитао
колегиницама које су се кандидовале за позиције у оквиру делегације.
Током састанка представљене су кандидатуре за чланове и заменике чланова
делегације: Александре Малетић, за место потпредседнице Већа региона, Јелене Трифуновић, за место шефа делегације и Душице Давидовић, за позицију
заменика шефа делегације.
Саша Могић, помоћник министра државне управе и локалне самоуправе представио је улогу МДУЛС у процесу предлагања делегације, док је Марко Потић,
дипломата у Сталној мисији Србије при Савету Европе представио рад Мисије.
Делегати су путем Зоом апликације гласали за избор шефа, заменика шефа и
секретара делегације и једногласно изабрало кандидате за ове три позиције:
Јелена Трифуновић је изабрана за шефа делегације, Душица Давидовић за заменика шефа делегације и Александра Вукмировић за секретара делегације.
Више на линку: http://www.skgo.org/vesti/detaljno/2613/odrzan-pripremnisastanak-delegacije-srbije-u-kongresu-lokalnih-i-regionalnih-vlasti-saveta-evrope“
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Нови састав делегација локалних и регионалних
власти Србије у европским организацијама
Локалне власти Републике Србије имају нове представнике у делегацијама у
европским организацијама, а у складу са резултатима локалних избора спроведених 2020. године. Обнову састава делегација врши Председништво СКГО
за делегате који представљају градове и општине.
I Делегацију Републике Србије у Конгресу локалних и регионалних власти чине
следећи делегати чији су мандати верификовани на 40. Пленарном заседању:
Веће локалних власти, у својству чланова: Јелена Трифуновић, одборница
Скупштине општине Сврљиг и председавајућа делегације, Роберт Фејстамер,
председник општине Кањижа, Антонио Ратковић, градоначелник Сомбора,
Сања Туцаковић, одборница Скупштине града Крагујевца, а у својству заменика: Нихат Бишевац, градоначелник Новог Пазара, Александра Поповић, председница општине Сурдулица, Мира Раденовић, одборница Скупштине града
Новог Сада.
Веће региона, у својству чланова: Душица Давидовић, заменица градоначелнице Ниша и заменица председавајуће делегације, Александра Малетић,
потпредседница Скупштине АП Војводине, Немања Јоксимовић, одборник
Скупштине града Београда, док су у својству заменика именовани: Зорица Јовић, заменица градоначелника Врања, Матија Ковач, посланик Скупштине АП
Војводине, Емилија Марјановић, одборница Скупштине града Ниша. Владимир
Тодорић, одборник Скупштине града Београда.
Секретар делегације је Александра Вукмировић, шеф Службе за европске интеграције и међународну сарадњу СКГО. Секретаријат пружа стручну, техничку
и организациону подршку раду целокупне делегације у Конгресу.
II За представнике Сталне конференције градова и општина – Савеза градова и општина Србије у Политичком комитету Савета европских општина и
региона у својству члана именовани су: Владан Васић, градоначелник града
Пирота, Никола Дашић, градоначелник града Крагујевца, Ана Прванов, одборница, град Крушевац, Мирјана Малешевић Милкић, председница општине Беочин. За представнике СКГО у Политичком комитету, у својству заменика члана
именовани су: Предраг Терзић, градоначелник града Краљева, Симо Салапура, градоначелник Зрењанина, Слађана Митровић, одборница, град Лозница, и
Јасмина Палуровић, градоначелница града Крушевца.
СКГО Служба за европске интеграције пружа стручну и техничку подршку
учешћу делегата у раду Политичког комитета ЦЕМР-а.
III Делегацију градова и општина у Заједничком консултативном одбору Републике Србије и Европског Комитета региона чине, у својству члана: Антонио
Ратковић, градоначелник града Сомбора, Драгана Сотировски, градоначелница, град Ниш, Јасмина Палуровић, градоначелница, град Крушевац, Бобан
Ђуровић, председник општине Врњачка Бања, Наташа Мијатовић, члан већа,
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општина Врачар, а у својству заменика члана: Роберт Фејстамер, председник
општине, Кањижа, Драгана Савић, заменик председника општине, Гаџин Хан,
Виолета Лутовац Ђурђевић, председница општине Варварин, Александра Поповић, председница општине Сурдулица, Горан Зарић, председник општине
Владимирци.
Послове Секретаријата ове делегације обавља Министарство државне управе
и локалне самоуправе Републике Србије, а СКГО Служба за европске интеграције и међународну сарадњу пружа саветодавну и техничку подршку и неформални је заменик Секретаријата.

Подршка Вождовцу у области
родне равноправности
СКГО и београдска општина Вождовац потписали су Споразум о сарадњи у
циљу подршке у изради локалног акционог плана за родну равноправност. Документ су потписали генерални секретар СКГО, Ђорђе Станичић и председница ГО Вождовац, Ивана Томић Илић.
Локални акциони план за родну равноправност представља документ којим
се дефинише локална политика у овој веома важној области и којом се локална самоуправа обавезује грађанима да ће следити принципе родне равноправности. У циљу примене овог принципа, кроз Локални акциони план се одређују
се приоритети и активности за његово спровођење.
Овај вид подршке у области родне равноправности до сада је пружен општинама Бечеј и Александровац, после чега су остварени одлични резултати у општини Бечеј, а у општини Александровац ЛАП је усвојен почетком ове године.
Споразум је део општинског пакета подршке у оквиру програма «Подршка локалним самоуправама у Србији на путу ка ЕУ - друга фаза», који финансира
Влада Шведске.
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Потписан Меморандум
о наставку сарадње
са Ваљевом

Меморандум о наставку сарадње
Сталне конференције градова и општина (СКГО) и Града Ваљева, са циљем
спровођења пакета подршке у области
унапређења пословне климе на локалном нивоу, потписан је 10. марта у
Ваљеву.
Меморандум, који су потписали градоначелник Ваљева, Лазар Гојковић и
генерални секретар СКГО, Ђорђе Станичић предвиђа наставак спровођења
активности у циљу унапређења сарадње између јавног и приватног сектора и рада Пословног савета. По Меморандуму, Савет ће усвојити План рада са кључним активностима и План
комуникације, којим ће бити дефинисан начин и канали комуникације између
чланова савета, локалне управе и медија. Меморандумом је предвиђена и
подршка за једну активност из Акционог плана Савета, као и подршка за оптимизацију изводних поступака према привреди.
Ову активност СКГО спроводи у оквиру пројекта «Подршка локалним самоуправама у Србији на путу ка ЕУ – друга фаза”, који подржава Влада Шведске.
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ЕУ ПОЈМОВНИК
ЕВРОПСКА КОМИСИЈА
Европска комисија је извршно тело Европске уније. Она се бави политикама и буџетом Уније и стара се о томе да земље чланице исправно
примењују законе ЕУ. Заједно са осталим главним институцијама ЕУ, Европска комисија развија стратешко и политичко усмерење Уније.
Европску комисију чини 27 комесара, међу којима је и председник Комисије. Председника, чији је мандат пет година, предлаже Европски савет,
а званично бира Европски парламент. Свака земља чланица Уније има
једног комесара у Комисији. Комесарима је мандат такође 5 година и
њих предлажу владе њихових земаља, а одобрава Европски парламент.
Комесари не заступају ставове својих земаља већ заједничке интересе
ЕУ. Сваки члан Комисије задужен је за одређену област, попут енергетике, привреде или трговине.
Европска унија може да делује само у оним областима за која су је уговорима ЕУ овластиле државе чланице. У уговорима се утврђује ко може
у којим областима да доноси законодавство, ЕУ, националне владе или
обе. Комисија предлаже законе/прописе које усвајају Европски парламент и Савет, који доносе коначну одлуку о свим законима ЕУ. Оне, наравно, предлоге могу да измене или сасвим одбаце.
Европска комисија одговорна је за израду и предлагање нацрта буџета
ЕУ. Пре него што сачини предлог буџета, Комисија тражи мишљење националних скупштина, влада, интересних група и стручњака, али и јавности, која је позвана да своје мишљење изнесе путем интернета.
Европска комисија има кључну улогу у обликовању развојне политике и
пружању помоћи широм света. На међунардоном нивоу, учествује у преговорима о споразумима о развојној сарадњи, а широм света је представљају Делегације ЕУ.  
Сваких пет година, на почетку новог мандата Комисије, председник Комисије одређује политичке приоритете за свој предстојећи мандат. Комисија те приоритете сваке године претвара у конкретне мере у оквиру
годишњег програма рада.
Приоритети Европске комисије за период 2019 – 2024. су: Европски Зелени план, Европа спремна за дигитално доба, Економија по мери грађана, Снажнија Европа у свету, Промовисање европског начина живота и
јачање демократије.
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ХРОНОЛОГИЈА – КОМИТЕТ
РЕГИОНА ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ

››1992 - Комитет региона основан је Уговором из Мастрихта 1992. године као

саветодавно тело Савета и Комисије које ће заступати и бити глас региона и
градова у доношењу политика Европске уније. Свака земља шаље регионалне
и локалне представнике у овај Комитет на основу одређене квоте. Комитет региона има 189 чланова, а највише их може бити 350.
Уговором се Европскa комисијa и Савет министарa обавезују да се консултују
са Комитетом региона о кључним политикама од регионалног значаја.

›› У марту 1994. Комитет региона одржао је своје прво пленарно
заседање у Бриселу.

›› 1995 – проширење Европске уније; број чланова Комитета региона повећао
се са 189 на 222, због пријема Аустрије, Финске, и Шведске.

›› 1997 - Уговор из Амстердама; надлежности Комитета региона покривају

око две трећине предлога европског законодавства. Уговор такође омогућава
да и Европски парламент може да консултује Комитет региона.

››2001 – Уговор из Нице; подвлачи демократски легитимитет Комитета захтевајући да његови чланови буду изабрани или политички одговорни изабраним
регионалним и локалним скупштинама.

››2002, 2003 – Конвенвција о будућности Европе; чланови Комитета учествују

у изради нацрта Устава Европске уније. Устав препознаје улогу и моћ локалних и регионалних власти; такође даје Комитету право да покрене спор пред
Судом правде ако сматра да европско законодавство није у складу са принципом субсидијарности.

››2004 – проширење Европске уније; после пријема 10 нових земаља чланица
у ЕУ број чланова Комитета повећан је са 222 на 317.    

››2006 - Комитет започиње нови четворогодишњи мандат са политичким при-

оритетима који укључују јачање улоге локалних и регионалних власти у складу
са Лисабонском стратегијом за радна места и раст, јачање кохезије и солидарности и лидерство у кампањи „Комуницирање Европе - локално“, како би се ЕУ
приближила својим грађанима.

›› 2007 – проширење Европске уније; пријемом Румуније и Бугарске у ЕУ, број
чланова Комитета порастао је са 317 на 344.
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››2007 – Уговор из Лисабона; потврђује право Комитету, усвојено Конвенцијом

о будућности Европе, да се обрати Суду правде у циљу обезбеђивања принципа субсидијарности. Мандат Комитета се продужава са четири на пет година.
Уговор из Лисабона, усвојен 2009, предвиђа да се са Комитетом региона мора
консултовати током свих фаза законодавног процеса ЕУ.

›› 2013 -  Број чланова Комитета порастао је са 344 на 353,
после пријема Хрватске у ЕУ.

Данас, Европски комитет региона има 329 чланова који представљају локалне
и регионалне власти из свих 27 држава чланица ЕУ. Они се окупљају пет до
шест пута годишње на пленарним седницама у Бриселу како би разговарали о
политичким приоритетима и усвојили мишљења о законодавству ЕУ.
Чланови Комитета морају бити демократски изабрани и/или имати политички
мандат у својој земљи. Свака национална влада предлаже своје регионалне
и локалне представнике (чланове и заменике), националне делегације, које
мора да одобри Савет ЕУ. Чланови Комитета бирају председавајућег из својих
редова, на период од две године.
Чланови Комитета груписани су по политичкој припадности и областима интересовања. Комитет има шест комисија које покривају области: запошљавање,
стручно оспособљавање, економска и социјална кохезија, здравство, образовање и култура, заштита животне средине, климатске промене, енергија, превоз и трансевропска мрежa, цивилна заштита и службе од општег интереса.
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ЕВРОПА У БРОЈЕВИМА
- СТАНОВНИШТВО

Према подацима Еуростата
из 2019. године у 27 земаља
чланица Европске уније
живи 446,8 милиона становника. У Немачкој, Француској, Италији, Шпанији и
Пољској заједно живи 66%
становника ЕУ, док на пример на Малти, најмањој чланици живи 500.000 људи.
У 2019. становништво 27
земаља чланица ЕУ чинило
је 5.8% укупне светске популације.
Од 2009. до 2019. године
популација ЕУ порасла је за
6,8 милиона (или 1,5%). Највише је растао број становника у Луксембургу (24.4%),
док са друге стране највећи
пад броја становника бележе Летонија (−11.2%) и Литванија (−12.2%).

Немачка
Француска
Италија
Шпанија
Пољска
Румунија
Холандија
Белгија
Грчка
Чешка
Португалија
Шведска
Мађарска
Аустрија
Бугарска
Данска
Финска
Словачка
Хрватска
Литванија
Словенија
Летонија
Естонија
Кипар
Малта

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII - 83
|||||||||||||||||||||||||||||||||| - 67
|||||||||||||||||||||||||||||| - 60, 4
|||||||||||||||||||||||| - 46,9
||||||||||||||||||| - 38
|||||||||  - 19,4
|||||||| - 17,3
||||||| - 11,5
|||||| - 10,7
|||||| - 10,6
|||||| - 10,3
|||||| - 10,2
* број
|||||| - 9,8
становника у
||||| - 8,9
милионима
||||| - 7
||| - 5,8
||| - 5,5
||| - 5,5
||| - 4,1
|| - 2,8
| - 2,1
| - 1,9
| - 1,3
| – 0,9
| – 0,5

Најмање рођених у односу на број умрлих у овом периоду
имале су Летонија, Литванија, Бугарска, Хрватска, Румунија, Грчка и Португалија, а додатном смањењу броја становника у овим земљама
допринела је емиграција из ових земаља. Смањење популације видљиво је и у
Мађарској, Пољској и Естонији.
Унутар граница ЕУ 1. јануара 2019. године живело је 35,2 милиона страних држављана, укључујући 13,3 милиона грађана из других држава чланица и 21,9
милиона грађана из других земаља. Највише странаца чини популацију Луксембурга (47.5%), а најмању, од 1% Пољске и Румуније.
Очекивана дужина живота у 27 земаља ЕУ је 83,7 година за жене и 78,2 године за
мушкарце. Између 2002. и 2018. године ова разлика међу половима се смањила,
с обзиром да је очекивана дужина живота порасла за 2,8 године за жене и 3,9
за мушкарце. Најдуже живе Шпанци (83.5 година), а најкраће Бугари (75 година).
Више информација 6b9097d9-ea05-a973-d931-c08334db979b (europa.eu)
Извор http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=demo_gind&lang=en
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