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БРОЈ

  О Марсејском манифесту локалних и регионалних лидера  
и лидерки

  О новим позивима у оквиру ИНТЕРЕГ Програма прекограничне 
сарадње

  О Позиву СКГО за подношење предлога у оквиру пројекта 
„BECULTOUR: више од културног туризма”

У ОСМОМ БРОЈУ ПРОЧИТАЈТЕ:

ПРЕДГОВОР

Европске новости су електронски билтен који за вас припрема Стална конфе-
ренција 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 приступ-
них 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 ев-
ропских 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 представници локалних самоуправа свакодневно преносе 
грађанима Србије.
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Марсејски манифест локалних и 
регионалних лидера и лидерки: 
„Европа почиње у својим регионима, 
градовима и селима”1

4. марта 2022.

Ми, локални и регионални челници и челнице  
Европске уније (ЕУ), желимо Европску унију која  
успешније задовољава потребе и тежње својих грађана.

1. Демократија ЕУ темељи се на њених 240 региона, 90.000 општина и више 
од 1,2 милиона локално и регионално изабраних политичара и полити-
чарки, који представљају 450 милиона људи. Демократија, рођена пре око 
2500 година на локалном нивоу у грчким полисима, у ЕУ-у може преживети 
само ако је добро укорењена на терену и свакодневно се практикује.

2. Демократија је прихваћена ако је поверењем грађана стекла легитими-
тет и ако остварује резултате на нивоу најближем грађанима. Због тога 
сматрамо да је потребно промовисати модел „куће европске демократије” 
засноване на тродимензионалној легитимности: регионалне и локалне 
власти чврсти су јој темељи, 27 држава чланица моћни зидови, а ЕУ кров 
који је штити.

Усвоји ли приступ „одоздо према горе” при доношењу одлука у својим ин-
ституцијама, Унија ће ући у срца грађана и обновити поверење у ЕУ као 
демократски пројекат који се темељи на снажној изборној заступљености 
која поштује родну равноправност.

3. Избори су главно средство за функционисање представничке демокра-
тије, која се остварује кроз деловање политичких странака. Будући да се 
70 % законодавства ЕУ-а спроводи на локалном и регионалном нивоу, мо-
рамо се побринути за то да се о кључним темама од европског значаја не 
расправља само пре европских избора, који се одржавају сваких пет годи-
на, него и уочи националних, регионалних и локалних избора.

4. Желимо ли да Европска унија буде демократскија, морамо решити про-
блем недостатка политичке и правне легитимности, а регије, градове и 
села као неизоставне елементе укључити у механизме доношења одлука, 
и то у оквиру постојећих одредби Уговора или његових евентуалних бу-
дућих измена

5. Стога позивамо да се Европском Комитету региона поступно додели улога 
важнија од тренутне саветодавне улоге и да његова мишљења буду оба-
везујућа у ограниченом броју подручја политика с јасном територијалном 
димензијом, при чему треба избећи додатну сложеност у ЕУ-у. Посвећи-
вање веће пажње стручности локалних и регионалних власти приликом 

1 Незваничан превод СКГО
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израде и спровођења права ЕУ-а довести ће до боље регулативе и веће 
демократске легитимности ЕУ-а.

Начело супсидијарности може се ојачати тако да се Европском Комитету 
региона омогући бољи приступ преговорима (тријалозима) које институ-
ције ЕУ-а међу собом воде о законодавним предлозима и да се регионал-
ним парламентима у прецизно утврђеним условима додели службена уло-
га у предлагању законодавства ЕУ-а.

6. Позивамо на то да се на темељу искустава прикупљених током Конференције 
о будућности Европе развије трајни и локализовани дијалог с грађанством 
као партиципативни механизам којим би се ЕУ у већој мери приближио ст-
варности на локалном, регионалном и националном нивоу и осигурало да 
грађани добију повратне информације о својим идејама и бојазнима, а који 
би нарочито укључивао младе. Националне и европске територијалне зајед-
нице заједно с Европским Комитетом региона и његовим мрежама младих 
изабраних политичара и политичарки те регионалним и локалним саветни-
цима и саветницама за ЕУ спремне су у томе помоћи.

7. Позивамо учеснике Конференције о будућности Европе да кохезију потвр-
де као темељну вредност и смерницу за све политике Европске уније, и то 
на темељу поштовања партнерства и управљања на више нивоа.

8. Захтевамо да се отпорност ЕУ-а ојача јасним укључивањем локалних и ре-
гионалних власти у осмишљавање и спровођење социјалних, климатских, 
еколошких, енергетских и дигиталних политика и да се тим властима оси-
гура директан приступ финансијским средствима ЕУ-а у подручјима која су 
у њиховој надлежности.

9. Подржавамо европску здравствену унију у оквиру које се ЕУ-у додељују 
овлашћења потребна за брзо реаговање на здравствене кризе уз истовре-
мено поштовање принципа субсидијарности и пропорционалности 

10. Захтевамо усвајање европског руралног програма усмереног на будућ-
ност којим ће се побољшати интеграција урбаних и руралних подручја и 
који ће довести до одрживе ревитализације руралних заједница

11. Позивамо ЕУ да искористи снажне везе које су с годинама успостављене с 
локалним и регионалним властима у земљама суседства и земљама про-
ширења те да владавину права и и добро управљање гради одоздо према 
горе.

12. Да бисмо поновно задобили поверење грађана, морамо образовањем и 
грађанством обновити функционисање демократије и европске вредно-
сти, посебно међу младима и у прекограничним регионима, уз подстицање 
поштовања једнаких могућности

13. Сарађујмо како би демократија функционисала и приближила Европу ње-
ним грађанима.
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ВЕСТИ ИЗ БРИСЕЛА

ЕВРОПСКИ САВЕТ

ШЕФОВИ ДРЖАВА ЧЛАНИЦА ЕУ УСВОЈИЛИ 
ДЕКЛАРАЦИЈУ ИЗ ВЕРСАЈА

Шефови држава чланица ЕУ донели су, на неформалном састанку 11. и 12. 
марта, Декларацију о рату у Украјини, као и о јачању одбрамбених способ-
ности, смањењу енергетске зависности и изградњи снажне привредне и еко-
номске основе. 

Домаћин састанка одржаног у француском Версају било је француско предсе-
давање ЕУ, а председавао је Шарл Мишел председник Европског савета. 

Текст Декларације: https://www.consilium.europa.eu/media/54773/20220311-
versailles-declaration-en.pdf
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https://newsroom.consilium.europa.eu/events/20220310-informal-meeting-of-heads-of-state-or-government-march-2022/PressConference-16807/133477
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ЕВРОПСКА КОМИСИЈА

БРИСЕЛ ПОВЕЋАО КВОТЕ ЗА ИЗВОЗ ЧЕЛИКА ИЗ 
СРБИЈЕ У ЕУ

Европска комисија је новом уредбом која је усвојена 15. марта по-
већала квоте за српски извоз појединих врста челика на тржиште ЕУ.  
Комисија тиме прераспоређује квоте за увоз челика које су до сада биле на-
мењене Русији и Белорусији.

Највећа челичана у Србији, са седиштем у Београду и главном фабриком у 
оближњем Смедереву, од 2016. године је у власништву кинеске међународне 
корпорације HBIS GROUP. До 2012. године смедеревска фабрика је била део 
америчке челичане US STEEL. По подацима Министарства финансија, извоз 
HBIS SRBIJA у 2021. години је био вредан више од 750 милиона евра. 

Више на линковима: https://www.euractiv.com/section/politics/short_news/
brussels-raises-quotas-for-serbias-steel-exports-into-the-eu/ и https://pks.rs/vesti/
brisel-odobrio-srbiji-vece-kvote-za-izvoz-celika-u-eu-6055

https://www.euractiv.com/section/politics/short_news/brussels-raises-quotas-for-serbias-steel-exports-into-the-eu/
https://www.euractiv.com/section/politics/short_news/brussels-raises-quotas-for-serbias-steel-exports-into-the-eu/
https://pks.rs/vesti/brisel-odobrio-srbiji-vece-kvote-za-izvoz-celika-u-eu-6055
https://pks.rs/vesti/brisel-odobrio-srbiji-vece-kvote-za-izvoz-celika-u-eu-6055
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ЕВРОПСКА КОМИСИЈА ОБЈАВИЛА КОНКУРС ЗА 
ЕВРОПСКУ ПРЕСТОНИЦУ ПАМЕТНОГ ТУРИЗМА 
ЗА 2023. ГОДИНУ

Генерални директорат за унутрашње тржиште, индустрију, предузетништво, 
мала и средња предузећа Европске комисије објавио је конкурс за избор 
Европске престонице паметног туризма за 2023. годину. 

Конкурс је објављен 31. марта, а траје до 1. јуна. Поред држава чланица ЕУ, 
конкурс је отворен и за партнере који учествују у програму COSME: 

Детаљније на линку: https://smarttourismcapital.eu

KOHESIO – НОВА ИНТЕРНЕТ ПЛАТФОРМА О 
ПРОЈЕКТИМА ЕУ

Европска комисија је 17. марта покренула јавну интернет платформу Kohesio 
на којој су прикупљене све информације о више од 1,5 милиона пројеката у 
свих 27 држава чланица финансираних из Evropskog fonda za regionalni razvoj 
(EFRR), Kohezionog fonda и Evropskog socijalnog fonda (ESF) од 2014. године.

Ово је прва таква свеобухватна платформа с подацима о пројектима, која ће 
бити доступна на свим језицима ЕУ. За њено успостављање била је потребна 
блиска сарадња с управљачким телима у државама чланицама или региони-
ма јер кохезионим пројектима управљају национална и регионална тела.

На Kohesio можете пронаћи:

• Стандардизоване податке о 1,5 милиона пројеката из финансијског периода 
2014–2020, укључујући линкове на одговарајуће програме и фондове,

• податке о више од 300 оперативних програма у свих 27 држава чланица,

• интерактивну карту која омогућава географско претраживање података и

• превод свих информација на све језике ЕУ.

Више на линку: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/hr/IP_22_1767

Линк на платформу: https://kohesio.ec.europa.eu/

https://smarttourismcapital.eu/
https://kohesio.ec.europa.eu/
https://kohesio.ec.europa.eu/
https://ec.europa.eu/regional_policy/hr/funding/erdf/
https://ec.europa.eu/regional_policy/hr/funding/cohesion-fund/
https://ec.europa.eu/esf/home.jsp
https://kohesio.ec.europa.eu/
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/hr/IP_22_1767
https://kohesio.ec.europa.eu/
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THE TEAM EUROPE PARTNERSHIPS PORTAL (TEPP)

The Team Europe Partnerships Portal (TEPP) је нова платформа која подржава 
партнерске земље у тражењу иновативних и ефикасних алата за достизање 
Циљева одрживог развоја и изградње инклузивних и одрживих заједница. 

Ова платформа ће омогућити приступ свим заинтересованим странама и ак-
тивно поспешивати партнерства са приватним и јавним сектором, као и фи-
нансијским организацијама. 

Локалне и регионалне власти играју главну улогу и зато би било важно да се 
ангажују у раној фази.

Линк на платформу: https://www.acc.team-europe-partners.eu/home

https://www.acc.team-europe-partners.eu/home
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КОМИТЕТ РЕГИОНА ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ

ДЕВЕТИ ЕВРОПСКИ САМИТ РЕГИОНА И 
ГРАДОВА ОДРЖАН 3. И 4. МАРТА У МАРСЕЈУ 

Током Деветог Европског самита градова и региона одржаног 3. и 4. марта 
у Марсеју, више од 2000 локалних и регионалних лидера широм Европе били 
су уједињени у подршци Украјини у рату против Русије и посвећени подршци 
украјинском народу. 

Иако је рат у Украјини доминирао дебатом, на дводневном самиту се 
разго варало и о будућности Европе, опоравку после пандемије Ковид 19 и 
кохезији.

Локални и регионални изабрани политичари своје коначне захтеве за 
Конференцију о будућности Европе су усвојили у облику „Марсејског ма-
нифеста локалних и регионалних лидера”, у којем се наглашава да је за де-
мократско функционисање ЕУ потребна већа укљученост региона, градова 
и села, као и јачање демократског ангажмана грађана, а нарочито младих. 
Нагласак би требало да буде на укључивом опоравку након кризе узроковане 
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https://www.flickr.com/photos/cor-photos/albums/72177720297088827
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пандемијом Ковид 19, као и на јачању територијалне и социјалне кохезије у 
Европи и подршци зеленој и дигиталној транзицији.

Више на линку: https://cor.europa.eu/en/summits/2022/Pages/homepage.aspx

Више на линку: https://cor.europa.eu/en/engage/brochures/Documents/The%20
Marseille%20Manifesto%20of%20local%20and%20regional%20leaders%20-%20
Europe%20starts%20in%20its%20regions,%20cities%20and%20villages/4560%20-
CoR%20Summit%202022%20Manifesto%20EN.pdf

ОДРЖАНО 148. ПЛЕНАРНО ЗАСЕДАЊЕ 
КОМИТЕТА РЕГИОНА

Подршка ЕУ оживљавању села и регионалним инвестицијама од 500 ми-
лијарди евра, спровођење Кохезионе политике, Европски зелени договор и 
Конференција о будућности Европе биле су главне теме на дводневном 148. 
Пленарном заседању Комитета региона Европске уније. 

Пленарна седница одржана на даљину 26. и 27. јануара је обухватила и теме 
транспорта са нултом емисијом штетних гасова, дебату о Конференцији о 
будућности Европе и уручење награде за локалну демократију градоначел-
нику Келна.

Детаљније о Пленарној седници: https://cor.europa.eu/en/news/Pages/highlights-
january-plenary.aspx

ГРУПА НА ВИСОКОМ НИВОУ ЗА ЕВРОПСКУ 
ДЕМОКРАТИЈУ КОМИТЕТА РЕГИОНА 
ПРЕДСТАВИЛА ПРЕПОРУКЕ ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ 
ДЕМОКРАТИЈЕ У ЕУ

Група на високом нивоу за европску демократију Европског комитета региона, 
којом председава председник емеритус Европског савета Херман ван Ромпеј, 
усвојила је свој завршни извештај. Чланови групе – бивши европски комесари 
Хоакин Алмунија и Андрула Василију, бивши посланици Европског парламен-
та Ребека Хармс и Марија Жоао Родригез, председник Европског омладинског 
форума Сиља Маркула и професор Томаш Гржегож Гросе са Универзитета у 
Варшави – који саветују Комитет региона о начинима и средствима за јачање 

https://cor.europa.eu/en/summits/2022/Pages/homepage.aspx
https://cor.europa.eu/en/engage/brochures/Documents/The%20Marseille%20Manifesto%20of%20local%20and%20regional%20leaders%20-%20Europe%20starts%20in%20its%20regions,%20cities%20and%20villages/4560%20CoR%20Summit%202022%20Manifesto%20EN.pdf
https://cor.europa.eu/en/engage/brochures/Documents/The%20Marseille%20Manifesto%20of%20local%20and%20regional%20leaders%20-%20Europe%20starts%20in%20its%20regions,%20cities%20and%20villages/4560%20CoR%20Summit%202022%20Manifesto%20EN.pdf
https://cor.europa.eu/en/engage/brochures/Documents/The%20Marseille%20Manifesto%20of%20local%20and%20regional%20leaders%20-%20Europe%20starts%20in%20its%20regions,%20cities%20and%20villages/4560%20CoR%20Summit%202022%20Manifesto%20EN.pdf
https://cor.europa.eu/en/engage/brochures/Documents/The%20Marseille%20Manifesto%20of%20local%20and%20regional%20leaders%20-%20Europe%20starts%20in%20its%20regions,%20cities%20and%20villages/4560%20CoR%20Summit%202022%20Manifesto%20EN.pdf
https://cor.europa.eu/en/news/Pages/highlights-january-plenary.aspx
https://cor.europa.eu/en/news/Pages/highlights-january-plenary.aspx
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демократије у ЕУ изнела је низ препорука за унапређење демократије у ЕУ, 
укључујући:

• Нов поглед на управљање и процедуре како би ЕУ могла/била у стању да их 
спроведе. То подразумева извршне капацитете који добро функционишу и блис-
ку срадњу ЕУ са националним, регионалним и локалним нивоом управљања,

• Јачање улоге локалних и регионалних власти у доношењу одлука у ЕУ, по-
себно јачањем улоге Европског комитета региона – који је политичко тело 
које представља више од милион локално изабраних политичара у ЕУ – у 
фазе припреме, доношења одлука, имплементације и евалуације, 

• Смањење јаза између грађана и доносилаца одлука повећањем учешћа 
кроз, на пример „локална чворишта” (local hubs), унапређење Европске 
иницијативе грађана и узимање у обзир најбољих пракси и лекција нау-
чених са Конференције о будућности Европе како би се створио стални 
структурирани механизам за грађанску партиципацију. 

Овај извештај биће део доприноса локалних и регионалних власти 
Конференцији о будућности Европе. 

Више на линку: https://cor.europa.eu/en/news/Pages/Report-of-the-High-Level-
Group-on-European-Democracy.aspx

ОДРЖАНА ЧЕТВРТА ПЛЕНАРНА СЕДНИЦА 
КОНФЕРЕНЦИЈЕ О БУДУЋНОСТИ ЕВРОПЕ

Четврта Пленарна седница Конференције о будућности Европе одржана је 11. 
и 12. марта у Европском парламенту у Стразбуру. 

Недељу дана након усвајања Манифеста регионалних и локалних власти за ев-
ропску демократију на Европском самиту региона и градова (4. марта) који наво-
ди како 1,2 милиона локалних и регионалних политичара види будућу Европску 
унију, делегати локалних и регионалних власти које су предложили Европски 
комитет региона и територијална удружења и други регионални и локални акте-
ри интервенисали су у радним групама и на пленарним заседањима о пет тема: 
ЕУ у свету; Образовање, Млади, Култура и спорт; Снажнија економија, социјална 
правда и послови; Дигитална трансформација и Миграције. 

Више на линку: https://cor.europa.eu/en/news/Pages/COFOE-PLENARY-11-MARCH.aspx

Манифест регионалних и локалних власти: https://cor.europa.eu/en/engage/
brochures/Documents/The%20Marseille%20Manifesto%20of%20local%20and%20
regional%20leaders%20-%20Europe%20starts%20in%20its%20regions%2c%20
cities%20and%20villages/4560%20CoR%20Summit%202022%20Manifesto%20EN.pdf

https://cor.europa.eu/en/news/Pages/Report-of-the-High-Level-Group-on-European-Democracy.aspx
https://cor.europa.eu/en/news/Pages/Report-of-the-High-Level-Group-on-European-Democracy.aspx
https://cor.europa.eu/en/news/Pages/COFOE-PLENARY-11-MARCH.aspx
https://cor.europa.eu/en/engage/brochures/Documents/The%20Marseille%20Manifesto%20of%20local%20and%20regional%20leaders%20-%20Europe%20starts%20in%20its%20regions%2c%20cities%20and%20villages/4560%20CoR%20Summit%202022%20Manifesto%20EN.pdf
https://cor.europa.eu/en/engage/brochures/Documents/The%20Marseille%20Manifesto%20of%20local%20and%20regional%20leaders%20-%20Europe%20starts%20in%20its%20regions%2c%20cities%20and%20villages/4560%20CoR%20Summit%202022%20Manifesto%20EN.pdf
https://cor.europa.eu/en/engage/brochures/Documents/The%20Marseille%20Manifesto%20of%20local%20and%20regional%20leaders%20-%20Europe%20starts%20in%20its%20regions%2c%20cities%20and%20villages/4560%20CoR%20Summit%202022%20Manifesto%20EN.pdf
https://cor.europa.eu/en/engage/brochures/Documents/The%20Marseille%20Manifesto%20of%20local%20and%20regional%20leaders%20-%20Europe%20starts%20in%20its%20regions%2c%20cities%20and%20villages/4560%20CoR%20Summit%202022%20Manifesto%20EN.pdf
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TREES FOR LIFE – КОМИТЕТ РЕГИОНА У КАМПАЊИ 
ПОШУМЉАВАЊА УРБАНИХ ПОДРУЧЈА

Председник Европског комитета региона Апостолос Цицикостас и нова пред-
седавајућа Комисије за животну средину, климатске промене и енергију (ЕНВЕ) 
https://cor.europa.eu/en/our-work/Pages/enve.aspx и Green Deal Going Local рад-
не групе Ката Туто, 17. фебруара су објавили позив на акцију Trees for Life свим 
члановима Комитета региона, али и градовима и регионима широм ЕУ – да 
поделе своје текуће пројекте и нове обавезе у пошумљавању и озелењавању 
урбаних подручја. 

Trees for Life акција охрабрује све учеснике, а чланове Комитета посебно, да 
посаде дрво у свом региону, граду или селу. Препоручује се да се акција спро-
веде у недељи од 30. маја до 5. јуна, у току Европске зелене недеље 2022 (EU 
Green Week 2022, https://ec.europa.eu/environment/eu-green-week-2022_en). 

Trees for Life је један од 10 позива на акцију Комитета региона, односно 
кампање Green Deal Going Local. Ова акција је покренута у јуну 2020. године 
оснивањем радне групе, те покретањем иницијатива са циљем да се гра-
дови и региони ставе у центар транзиције ЕУ ка климатској неутралности 
и да локалним и регионалним властима обезбеде алате из прве руке за ан-
гажовање и убрзање имплементације Европског зеленог договора на свим 
територијама. 

Више на линку: https://cor.europa.eu/en/news/Pages/Trees-for-Life.aspx

ПРИПРЕМЕ ЗА ЕВРОПСКУ НЕДЕЉУ ГРАДОВА И 
РЕГИОНА 2022 СУ ЗВАНИЧНО ПОЧЕЛЕ

Овогодишње издање Европске недеље градова и региона ће се фокусирати 
на четири главне теме: зелена транзиција, територијална кохезија, дигитална 
транзиција и оснаживање младих (поводом Европске године младих 2022). 
Такође ће укључити посебне прославе за 20. годишњицу.

Два суорганизатора, Генерални директорат Европске комисије за регионалну 
и урбану политику и Европски комитет региона, званично су објавили позив за 
партнере током почетног састанка 3. фебруара.

Након срдачне добродошлице учесницима којих је било више од 450, органи-
затори су представили главне теме овогодишњег издања, кључне прекретни-
це и процес пријаве и формате, укључујући посебан програм за прославу 20. 
годишњице.

https://cor.europa.eu/en/our-work/Pages/enve.aspx
https://ec.europa.eu/environment/eu-green-week-2022_en
https://cor.europa.eu/en/news/Pages/Trees-for-Life.aspx
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Ако желите да будете у току и сазнате више о овогодишњем издању, регис-
трујте се на билтен, пратите #EURegionsWeek на Твитеру или Фејсбуку или кон-
тактирајте организациони тим.

Европска недеља региона и градова је годишњи четвородневни догађај током 
којег градови и региони представљају своје капацитете да остваре раст и нова 
радна места, спроводе кохезиону политику Европске уније и доказују важност 
локалног и регионалног нивоа за добро управљање у Европи.

Више на линку: https://europa.eu/regions-and-cities/

https://europa.eu/regions-and-cities/
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САВЕТ ЕВРОПСКИХ ОПШТИНА  
И РЕГИОНА

ОДРЖАН САСТАНАК ПОЛИТИЧКОГ КОМИТЕТА 
САВЕТА ЕВРОПСКИХ ОПШТИНА И РЕГИОНА 
(ЦЕМР)

Избори за новог генералног секретара, дебате, усвајање докумената украт-
ко су биле теме ЦЕМР Политичког комитета одржаног 27. јануара, на којем 
се окупило преко 100 људи уживо у Бриселу или се придружило онлајн да би 
учествовало у дискусијама највишег тела за доношење одлука и утврдило 
дневни ред за локалну и регионалну Европу. 

СКГО су на састанку представљали генерални секретар Никола Тарбук и шеф 
Службе за европске интеграције и међународну сарадњу Александра Вукмировић. 

Генерални секретар ЦЕМР-а Фредерик Валије  
завршио је свој мандат

Фредерик Валије је 31. јануара завршио свој други мандат генералног секрета-
ра Савета европских општина и региона. У писму упућеном члановима, парт-
нерима, пријатељима и колегама, он се осврнуо на 12 година у служби локал-
них и регионалних власти у Европи. „После два мандата у служби локалних и 
регионалних самоуправа и њихових удружења, сада је време да кажем збо-
гом, била ми је част служити ЦЕМР последњих 12 година. Желим да се захва-
лим свима на поверењу које сте ми указали. током свих ових година.”

Нови генерални секретар ЦЕМР-а

На састанку је изабран нови генерални секретар Фабрицио Роси на шестого-
дишњи мандат. Роси има велико искуство у раду са и у име локалних и ре-
гионалних влада, укључујући регионалне власти на Сардинији, у Барселони 
и Шкотској.

Ставови: постављање агенде јавног заступања  
за локалну и регионалну Европу 

Одбор за политику је расправљао и усвојио неколико ставова који ће послужити 
као основа за заговарање о широком спектру питања важних за локалне и 
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регионалне власти. Теме покривају план ЕУ за декарбонизацију Фит фор 55 
(Fit for 55), дигитализацију, миграције, економско управљање ЕУ, регулацију 
вода, мобилност и Конференцију о будућности Европе.

ЦЕМР-ов програм рада за 2022. годину у којем су наведене планиране актив-
ности и приоритети политике и законодавства је измењен и усвојен.

Представљена је Стратегијa за екстерно финансиране активности (ЕФА), коју 
је израдио секретаријат заједно са неколико удружења чланица, између оста-
лог и СКГО. Стратегија ће помоћи ЦЕМР-у да обезбеди финансијска средства 
од Европске комисије, донатора и филантропа, што ће на крају допринети за-
говарању, сарадњи и размени знања.

Дебата о будућности Европе

Комитету за политику претходила је дебата о Конференцији о будућности Европе 
на којој су учествовали градоначелници и високи регионални, европски и на-
ционални званичници. Општински челници су истакли акције које предузимају 
како би укључили обичне грађане у овај кључни догађај за реформу ЕУ. 

На крају, али не и најмање важно, Емилија Саиз Каранцедо генерални секре-
тар Уједињених градова и региона (УЦЛГ), представила је предстојећи Светски 
конгрес глобалне организације у Даежону у Јужној Кореји. Овај глобални са-
мит локалних и регионалних влада одржаће се од 10. до 14. октобра. 

САОПШТЕЊЕ О РАТУ У УКРАЈИНИ

Седамсто градоначелника и локалних или регионалних лидера из целе Европе 
потписало је саопштење ЦЕМР о рату у Украјини издато 24. фебруара. Међу 
потписницима су градоначелници Лисабона, Париза, Тбилисија, Келна, Клуж-
Напоке, Гдањска и Рединга, као и председници и потпредседници 25 нацио-
налних удружења локалних и регионалних влада.

Градови, општине и региони широм Европе пружају конкретну подршку уго-
шћујући украјинске избеглице и дајући финансијску, хуманитарну и материјал-
ну помоћ украјинским локалним и регионалним властима. ЦЕМР координира 
овај одговор са својих 60 асоцијација чланица из 40 европских земаљa.

Више на линку: https://www.ccre.org/en/actualites/view/4276 

https://www.ccre.org/en/actualites/view/4276
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TERRI REPORT – НОВИ ОНЛАЈН АЛАТ ЦЕМР-А

Нови онлајн алат „Територијална управа, овлашћења и реформе у Европи” TERRI 
Report доноси одговоре на питања: Како се развија сложена европска мрежа ло-
калних и регионалних власти? Како су се промениле одговорности општина, округа 
и региона последњих година, обележених еколошком и здравственом кризом? Који 
примери успешних територијалних реформи могу да инспиришу друге? 

Овај онлајн алат истиче територијалне реформе и трендове децентрализације то-
ком протекле деценије у 40 земаља, али и пружа анализе променљиве природе од-
носа између централних и поднационалних влада.

У светлу пандемије, ово издање зумира локалне здравствене одговорности у раз-
личитим земљама и оцењује утицај пандемије Ковид 19 на локалне здравствене 
системе. У само неколико кликова имате приступ профилима појединачних зе-
маља, интерактивној мапи и препорукама креаторима политике за предузимање 
успешних територијалних реформи. 

TERRI Report се заснива на истраживању Савета европских општина и региона 
(ЦЕМР), прикупљајући податке од својих удружења чланица о стању локалних и ре-
гионалних влада широм Европе.

Више на линку: terri.cemr.eu

http://terri.cemr.eu/
http://terri.cemr.eu/
http://terri.cemr.eu/
http://terri.cemr.eu/
http://terri.cemr.eu/
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КОНГРЕС ЛОКАЛНИХ И РЕГИОНАЛНИХ 
ВЛАСТИ САВЕТА ЕВРОПЕ

ОДРЖАНО 42. ПЛЕНАРНО ЗАСЕДАЊЕ КОНГРЕСА

Четрдесет друго заседање Конгреса локалних и регионалних власти Савета 
Европе је одржано од 22. до 24. марта у Стразбуру и у хибридној форми. 
Заседање је било посвећено темама: ситуација у Украјини; локална демократија 
у Немачкој, Луксембургу, Турској и Уједињеном Краљевству; лажне вести - 
претње и насиље над градоначелницима у актуелним кризама у Европи.

Првог дана заседања на дневном реду је била дебата о ситуацији у Украјини 
и усвојена је институционална декларација. У току заседања усвојени су 
извештаји о примени Европске повеље о локалној самоуправи у Немачкој, 
Луксембургу, Турској и Великој Британији. Чланови Конгреса су усвојили и 
извештаје о посматрању последњих локалних избора у Јерменији и Грузији, 
те локалних и регионалних избора у Данској и Мароку.

Одржане су две дебате о коришћењу делиберативних метода у европским 
општинама и регионима и положају независних кандидата и опозиције на 
локалним и регионалним изборима, као и дебате о учешћу деце у одрживом 
развоју својих градова, демократском плурализму у регионалној управи, 
регионима и дијаспори, руралној омладини и улози локалне и регионалне 
власти. Разговарало се и о теми лажних вести, претњама и насиљу – 
притисцима на градоначелнике у актуелним кризама у Европи”.

©
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Као и на свакој седници од покретања Конгресне иницијативе „Подмлађивање 
политике” 2014. године, у дебатама су учествовали омладински делегати 
38 земаља чланица, који су пренели сензибилан и критички поглед на 
заступљеност младих, жена, мањина и дијаспоре у институцијама локалне и 
регионалне демократије. 

На 42. заседању учествовали су делегати Републике Србије: Јелена 
Трифуновић шеф Делегације, Душица Давидовић заменица шефа Делегације 
(уживо), Роберт Фејстамер, Матија Ковач и Антонио Ратковић (на даљину) и 
млади делегат Михајло Матковић.

Делегати су учествовали и на састанцима тематских комитета 22. марта. и 
састанцима политичких група Конгреса 21. марта. 

У наставку је линк ка усвојеним документима: https://rm.coe.int/
texts-adopted-at-the-42nd-congress-session-/1680a60545

КОНГРЕС И ЕВРОПСКИ ПАРЛАМЕНТ: 
ЗАЈЕДНИЧКА ПОСВЕЋЕНОСТ ЈАЧАЊУ 
ДЕМОКРАТИЈЕ И ГРАЂАНСКОГ ДРУШТВА

„Локална и регионална самоуправа са изабраним демократским институција-
ма и јаким цивилним друштвом су основа плуралистичког друштва, засно-
ваном на демократији, људским правима и владавини права. Савет Европе 
и Европска унија деле ове вредности и сарађују на различитим нивоима”, 
потврдили су Отмас Карас први потпредседник Европског парламента и 
Андреас Кифер генерални секретар Конгреса локалних и регионалних власти 
Савета Европе на састанку у Стразбуру 17. фебруара. 

„Пажљиво саслушати грађане и дати им право власништво је увек најбољи 
могући начин вођења политике. Корени европске демократије су у нашим ре-
гионима и општинама. Спремни смо да подржимо демократске иницијативе 
на регионалном и локалном нивоу. Оне могу дати веома драгоцен допринос 
за наш рад у Европском парламенту који је директно изабрано Веће народа 
у Европској унији. Посвећен сам позиционирању Европског парламента као 
гласника потреба и забринутости европских грађана и са задовољством се 
радујем плодној сарадњи”, рекао је Карас.

 Кифер је поздравио усвајање Резолуције Европског парламента о годишњем 
извештају за 2021. о људским правима и демократији у свету и политици 
Европске уније по том питању, која „позива Комисију да повећа механизме 
поновног додељивања у оквиру програма подршке ЕУ за демократију како 
би се ојачали приступи подршке демократији одоздо према горе и осигурали 
да мање иницијативе на регионалном или локалном нивоу такође могу да 

https://rm.coe.int/texts-adopted-at-the-42nd-congress-session-/1680a60545
https://rm.coe.int/texts-adopted-at-the-42nd-congress-session-/1680a60545
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2021-0353_EN.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2021-0353_EN.html
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имају користи од подршке ЕУ”. Ово је показало дубоко разумевање Европског 
парламента за подршку основној демократији којој Конгрес доприноси 
сарадњом на терену а коју суфинансира ЕУ кроз програм South-Med IV.

Генерални секретар Конгреса је изразио наду да ће ова резолуција ЕП допринети 
јачој подршци ЕУ локалним и регионалним демократским иницијативама у 
будућим програмским циклусима.

Више на линку: https://go.coe.int/Trtk0

ГОДИШЊИ КООРДИНАЦИОНИ САСТАНАК 
ЕВРОПСКЕ НЕДЕЉЕ ЛОКАЛНЕ  
ДЕМОКРАТИЈЕ (ЕНЛД)

Годишњи састанак Европске недеље локалне демократије, који је окупио је 75 
представника из земаља чланица Савета Европе и Туниса, одржан је онлајн 
25. фебруара. .

Учесници састанка су оцењивали ЕНЛД издање за 2021. годину са те-
мом „Заштита животне средине:локалне заједнице предузимају акцију”. 
Активности су биле разноврсне и омогућиле су општинама да се позабаве 
различитим темама: дијалог са грађанима, подизање свести о питањима 
животне средине, приступ знању и ресурсима, побољшање функционисања 
локалне управе и повећање транспарентности процеса, као и развој нових 
партиципативних механизама.

На ЕНЛД 2021. учествовало је 205 учесника из 15 земаља и организовано је 
611 различитих активности. Од 205 регистрованих учесника, 199 су биле ло-
калне и регионалне власти и 6 удружења. Одлуком Конгресног бироа од 11. 
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фебруара 27 учесника је добило статус „Партнер Европске недеље локалне 
демократије 2021”.

Током састанка, титула „Партнер Европске недеље локалне демократије 2021.” 
додељена је за 27 општина из Турске, Португала, Србије, Украјине и Румуније 
као признање за њихову посвећеност ЕНЛД и промоцији локалне демократије, 
те због давања посебног значаја ЕНЛД -у у својим програмима активности и 
буџетима, а Град Ниш је по други пут, освојио награду Партнер ЕНЛД 2021.

Александра Вукмировић координатор ЕНЛД у Србији и Јана Павловић савет-
ница за животну средину из СКГО представиле су акције 11 градова и општина 
из Србије и активности СКГО у областима животне средине и учешћа грађана, 
којима је обележена Европска недеља локалне демократије. 

Више на линку: https://www.congress-eldw.eu/en/page/397-eldw-annual-coordination-
meeting-2022.html

ОТВОРЕНА ПРИЈАВА ЗА ЕВРОПСКУ НЕДЕЉУ 
ЛОКАЛНЕ ДЕМОКРАТИЈЕ 2022.

Локалне и регионалне власти 47 држава чланица Савета Европе су позване 
да се региструју на веб страници ЕНЛД како би учествовале у издању ЕНЛД за 
2022. годину, паневропској иницијативи која има за циљ да подстакне локалну 
демократију и учешће грађана.

Биро Конгреса је 24. марта 2021. године одобрио тему ЕНЛД за 2021–2022. 
– „Заштита животне средине: локалне заједнице предузимају акцију”. Под сти-
чемо вас да организујете активности на ову тему током целе године, које ће 
кулминирати водећим догађајем током недеље од 15. октобра.

Тема ЕНЛД за 2021-2022. фокусира се на локалне акције за заштиту животне 
средине, борбу против климатских промена, јачање отпорности и рад на пости-
зању Циља одрживог развоја 11 (Одрживе и отпорне заједнице) и на начине на 
које би територијалне власти могле да иха интегришу у своје планове рада.

Да бисте се регистровали, позивамо вас да креирате свој профил на нашој 
онлајн платформи и да обавестите СКГО о активностима које планирате да 
организујете (контакт: euintegracije@skgo.org). Општине које су већ учество-
вале у ЕНЛД претходних година могу се регистровати тако што ће се прија-
вити на свој лични налог и пратити упутства.

За више информација: https://www.congress-eldw.eu/en/page/389-registration-
for-the-2022-european-local-democracy-week-is-open-.html

https://www.congress-eldw.eu/en/page/397-eldw-annual-coordination-meeting-2022.html
https://www.congress-eldw.eu/en/page/397-eldw-annual-coordination-meeting-2022.html
https://www.congress-eldw.eu/en/page/389-registration-for-the-2022-european-local-democracy-week-is-open-.html
https://www.congress-eldw.eu/en/page/389-registration-for-the-2022-european-local-democracy-week-is-open-.html
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ЕВРОПСКА ГОДИНА МЛАДИХ

Европска унија је 2022. годину прогласила Годином младих и тиме указала на 
важност европских младих за изградњу боље будућности – зеленије, инклу-
зивније и дигиталније. Уз много могућности да научите, поделите своју визију, 
упознате људе и учествујете у активностима широм Европе, Европска година 
младих је тренутак да се крене напред са самопоуздањем и надом у перс-
пективи након пандемије. Сазнајте шта вам година спрема и придружите се 
#EYY2022!

Комисија ће током 2022. године координисати низ активности у блиском кон-
такту са Европским парламентом, државама чланицама, регионалним и ло-
калним властима, омладинским организацијама и самим младим људима. 
Иницијативе које се развијају у оквиру Европске године младих биће подржане 
са 8 милиона евра из програма Еразмус+ и Европског корпуса солидарности. 
Други програми и инструменти Уније ће такође значајно допринети циљевима 
и активностима, а млади Европљани ће имати користи од многобројних при-
лика да стекну знања, вештине и компетенције за свој професионални развој 
и да ојачају свој грађански ангажман у обликовању будућности Европе.

Европска година младих ће тежити да реализује четири циља:

1. Обнављајући позитивне перспективе за младе, са посебним фокусом на 
негативне ефекте пандемије Ковид 19 на њих, наглашавајући како зелена 
и дигитална транзиција и друге политике Уније нуде могућности за младе 
људе и за друштво у целини;

2. Подршка младим људима кроз рад са младима, посебно младим људима 
са мање могућности, из неповољног и разноликог порекла или онима који 
припадају рањивим и маргинализованим групама да стекну релевантна 
знања и компетенције и тако постану активни и ангажовани грађани, 
инспирисани европским осећајем припадности;

3. Подршка младима да боље разумеју и активно промовишу различите 
могућности које су им доступне, било на нивоу ЕУ, националном, 
регионалном или локалном нивоу, да подрже њихов лични, друштвени, 
економски и професионални развој.

4. Интегрисање омладинске политике у свим релевантним областима 
политике Уније у складу са Стратегијом ЕУ за младе 2019–2027. како би се 
охрабрила идеја да се перспектива младих унесе у креирање политике на 
свим нивоима.

Више на линковима: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/
ip_21_6648 и https://europa.eu/youth/year-of-youth_en

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_21_6648
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_21_6648
https://europa.eu/youth/year-of-youth_en
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СРБИЈА И ЕВРОПСКА УНИЈА

ОДРЖАН ШЕСТИ САСТАНАК  
САВЕТА ЗА СТАБИЛИЗАЦИЈУ И  
ПРИДРУЖИВАЊЕ ЕУ – СРБИЈА

У Бриселу је 25. јануара одржан шести састанак Савета за стабилизацију и 
придруживање ЕУ - Србија. Делегацију ЕУ преводио је шеф дипломатије Уније 
Жосеп Борељ и комесар за проширење Оливер Вархеји, а Србије председница 
Владе Ана Брнабић и министар за европске интеграције Јадранка Јоксимовић. 

На састанку је потврђена европска перспектива Србије, похваљен напредак 
земље у реформском процесу и изнети приоритети рада у оквиру Споразума 
о стабилизацији и придруживању. Поздрављено је отварање кластера 4 у де-
цембру 2021. године, као и амбиција Србије да отвори нове кластере, а на ос-
нову даљег напретка у примени реформи у земљи. 

„У складу са побољшаном методологијом проширења, Србија треба да се фо-
кусира на темељне реформе. Напредак у поглављима из области владавине 
права и основних права, као и о нормализацији односа Србије са Косовом*, 
и даље је од суштинског значаја и одредиће темпо приступања преговоре у 
целини”, наводи се у заједничком саопштењу.

Договорено је да земља настави реформе посебно у области правосуђа, бор-
бе против корупције и организованог криминала, слободе медија и процесу-
ирања ратних злочина пред домаћим судовима.

„Учесници су се сложили око важности правилног функционисања демо-
кратских институција и јачања свеукупног поверења у изборне процесе као 
суштинског за демократију и владавину права”, наводи се у тексту саопштења.

Поздрављени су резултати референдума о уставним амандманима у Србији 
и размотрени даљи кораци у реформи владавине права у земљи, у складу са 
ЕУ стандардима. Утврђена је потреба да се Србија конструктивно ангажује у 
дијалогу Београда и Приштине и да „у доброј вери и у духу компромиса” ради 
на постизању свеобухватног правно обавезујућег споразума који би требало 
да реши кључна отворена питања између две стране и допринесе регионалној 
стабилности.
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Посебно је наглашено да је стопа усклађености Србије са спољнополитичким 
одлукама ЕУ порасла у 2021. години, а учесници су се сложили да је потребно 
да Србија додатно појача напоре у прогресивном усклађивању са Заједничком 
спољном и безбедносном политиком ЕУ.У заједничком саопштењу ЕУ и Србије 
наглашена је и потреба за смисленом регионалном сарадњом и добросусед-
ским односима на Западном Балкану, укључујући и решавање ратних злочина.

Учесници су се сложили и око важности примене Зелене агенде у Србији, са 
фокусом на плановима за енергетику и борбу против климатских промена. 
Подржано је и покретање Заједничког регионалног тржишта на Западном 
Балкану и закључено да ће се само уз инклузивну регионалну сарадњу у пот-
пуности искористити потенцијали европског Економског и инвестиционог 
плана за Западни Балкан.

Више на линковима: https://www.consilium.europa.eu/en/meetings/international-
ministerial-meetings/2022/01/25/ и www.mei.gov.rs

УСВОЈЕНА ПРЕГОВАРАЧКА ПОЗИЦИЈА ЗА 
ПОГЛАВЉЕ 28 – заштита потрошача и  
заштита здравља

Влада Србије је на седници 3. фебруара усвојила преговарачку позицију за 
поглавље 28, а послала је ЕУ 4. фебруара. У саопштењу Владе се наводи да је 
та преговарачка позиција усвојена после успешно спроведене процедуре, што 
подразумева и разматрање овог документа од стране Народне скупштине и 
цивилног друштва у оквиру Националног конвента о Европској унији. Посебно 
је указано на важност које прописи садржани у Поглављу 28 имају за живот 
грађана, а који обухватају заштиту потрошача и заштиту здравља. 

Према речима министарке за европске интеграције Јадранке Јоксимовић, 
упућивањем Преговарачке позиције за Поглавље 28 Европској унији, Србија 
прогресивно испуњава све преостале критеријуме за отварање Кластера 2, 
који укључује укупно девет поглавља, од којих је у досадашњим преговорима 
отворено већ 4 (ПГ 4 – Слобода кретања капитала, ПГ 6 – Право привредних 
друштава, ПГ 7 – Право интелектуалне својине и ПГ 9 - Финансијске услуге), 
за два поглавља (ПГ 2 – Слобода кретања радника и ПГ 3 – Право пословног 
настањивања и слобода пружања услуга) преговарачке позиције су звани-
чно достављене Европској унији у претходном периоду, а за преостала два 
(ПГ 1 – Слобода кретања робе и ПГ 8 – Политика конкуренције) испуњавање 
мерила за отварање поглавља је у напредној фази.  

Више на линковима: www.mei.gov.rs, www.srbija.gov.rs и www.europa.rs

https://www.consilium.europa.eu/en/meetings/international-ministerial-meetings/2022/01/25/
https://www.consilium.europa.eu/en/meetings/international-ministerial-meetings/2022/01/25/
C:\\Users\\Janjic\\Desktop\\skgo\\osmi broj\\EU bilten broj 8 draft.docx
http://www.mei.gov.rs
http://www.srbija.gov.rs
http://www.europa.rs
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ОДРЖАНА КОНФЕРЕНЦИЈА „ЦИРКУЛАРНА 
ЕКОНОМИЈА, ЗАПОШЉАВАЊЕ И 
ДИГИТАЛИЗАЦИЈА У СВЕТЛУ КОНФЕРЕНЦИЈЕ  
О БУДУЋНОСТИ ЕВРОПЕ”

Министарство за европске интеграције Републике Србије организовало је кон-
ференцију „Циркуларна економија, запошљавање и дигитализација у светлу 
Конференције о будућности Европе” 23. марта у Београду. 

На отварању конференције министарка за европске интеграције Јадранка 
Јоксимовић је захвалила Француској као председавајућој Савету Европске 
уније, што како је оценила, у можда најтежем тренутку после Другог светског 
рата није заборавила на тему проширења, те да се води тиме да проширење 
може да иде паралелно са реформом саме ЕУ. „То је важно за Европску унију 
и за нас и зато ми активно на свој начин учествујемо у Конференцији о будућ-
ности Европе, да кажемо шта наши грађани из привреде, академског дела, ци-
вилног друштва и свих заинтересованих сегмената мисле како би ЕУ требало 
да изгледа у складу са изазовима”. 

Ово је други по реду догађај који је ово министарство организовало са циљем 
да се Србија придружи иницијативи Европске уније „Конференција о будућ-
ности Европе”, која је покренута како би се подстакао јавни дијалог о темама у 
вези са развојем ЕУ и активнијим укључивањем грађана у изградњу заједнич-
ке европске будућности. 

На конференцији су говорили и амбасадор Француске у Србији Пјер Кошар, 
шеф Делегације ЕУ у Србији Емануеле Жиофре, министарка за рад и запо-
шљавање Дарија Кисић Тепавчевић, координаторка Националног конвента о 
Европској унији Наташа Драгојловић и Михаило Весовић испред Привредне 
коморе Србије. 

Учесници су били представници Националног конвента о Европској унији 
(мрежа од преко 750 удружења која прате преговоре Србије и ЕУ), универзи-
тета, организација цивилног друштва, привреде, синдиката, послодаваца и на-
ционалних и локалних институција. 

Резултат конференције је, као и претходног пута, свеобухватни документ са за-
кључцима и даљим препорукама заснованим на садржини излагања учесника, 
као и на материјалу који је заинтересована јавност доставила Министарству 
на ову тему. 

Такав документ постаће део званичног предлога Републике Србије за допри-
нос дискусији на европском нивоу, а у оквиру Конференције о будућности 
Европе, чији се закључци и смернице очекују до маја 2022. године. 

Више на линку: https://www.mei.gov.rs/srp/vesti/2511/189/335/detaljnije/j-joksimovic- 
ukljuceni-smo-u-sve-teme-buducnosti-evrope/

https://www.mei.gov.rs/srp/vesti/2511/189/335/detaljnije/j-joksimovic-ukljuceni-smo-u-sve-teme-buducnosti-evrope/
https://www.mei.gov.rs/srp/vesti/2511/189/335/detaljnije/j-joksimovic-ukljuceni-smo-u-sve-teme-buducnosti-evrope/
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СРБИЈА У ПРВЕ ТРИ ЗЕМЉЕ НА СВЕТУ  
ЗА ИЗВОЗ САДНИЦА ЛЕСКЕ У ЕУ

Европска Комисија je након спровoђења опсежних и сложених процедура 
одобрила Србији извоз садница леске без иједног додатног захтева. Издатим 
одобрењем Србија је постала трећа држава на свету која сада може да из-
везе саднице леске на територију Европске уније, а после њене одлуке да 
обустави увоз високоризичног биља из свих земаља 2019. године. Прве 
земље које су стале у ред за ова изузећа јесу Јапан, Аустралија, Србија, Нови 
Зеланд, САД и Турска.

Србија је том одлуком ЕК међу првим земљама које су биле у стању да при-
преме изузетно обимне материјале, који су поред осталог подразумевали 
прикупљање свих научних и техничких података икада објављених по питању 
штетних организама везаних за ту биљну врсту укључујући и ситем организа-
ције контрола, извештаје о регистрацији пестицида итд.

Ово је друга дозвола коју је Србија појединачно добила, након добијања исте 
за садни материјал јабуке 2020 године, што говори између осталог и о стању 
пољопривреде, система и науке. У наредном периоду очекује се и одлука за 
извоз садница коштуњавог воћа.

Одобрење извоза је од изузетног значаја за српске расадничаре из Расинског 
округа, територије Града Шапца и Западнобачког округа који су такође имали 
велики удео у припреми овако тешке и обимне документације.

Саопштење Министарства пољопривреде, 21. фебруар 2022.: http://www.minpolj.
gov.rs/srbija-u-prve-tri-zemlje-na-svetu-za-izvoz-sadnica-leske-u-eu/

http://www.minpolj.gov.rs/srbija-u-prve-tri-zemlje-na-svetu-za-izvoz-sadnica-leske-u-eu/
http://www.minpolj.gov.rs/srbija-u-prve-tri-zemlje-na-svetu-za-izvoz-sadnica-leske-u-eu/
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ФОНДОВИ И ПРОГРАМИ ЕУ

ТРЕЋИ ПОЗИВ у оквиру Програма 
прекограничне сарадње Србија – Босна и 
Херцеговина отворен до 7. јуна

Трећи позив у оквиру Програма прекограничне сарадње између Србије и БиХ 
отворен је 9. марта, а рок за подношење предлога пројеката је 7. јун. Укупан 
буџет за овај позив износи више од 3,2 милиона евра. 

Општи циљеви пројеката који ће се финансирати су унапређење друштвено-еко-
номског развоја у прекограничном подручју између Србије и Босне и Херцеговине, 
конкретније пројекти би требало да допринесу социјално економској инклузији, 
запошљавању осетљивих група и повећању доприноса од туризма.

Више на линку: https://srb-bih.org/en/3rd-call-for-proposals-within-the-ipa-cross-
border-cooperation-programme-serbia-bosnia-and-herzegovina-2014-2020-has-
been-launched/

ТРЕЋИ ПОЗИВ у оквиру Програма прекограничне 
сарадње Србија – Црна Гора отворен до 1. јуна

Рок за подношење пројеката за трећи позив за прекограничну сарадњу Србије и 
Црне Горе, који је отворен 3. марта је 1. јун, а основни приоритети позива су уна-
пређење запошљивости радне снаге и повећање могућности запошљавања, 
унапређење управљања отпадом и третмана отпадних вода и унапређење 
капацитета за коришћење туристичких потенцијала програмског подручја. За 
овај позив ЕУ је определила 3,4 милиона евра бесповратних средстава.

Више на линку: https://cbcsrb-mne.org/3rd-call-for-proposals-within-the-ipa-cross-
border-cooperation-programme-serbia-montenegro-2014-2020-has-been-launched/

https://srb-bih.org/en/3rd-call-for-proposals-within-the-ipa-cross-border-cooperation-programme-serbia-bosnia-and-herzegovina-2014-2020-has-been-launched/
https://srb-bih.org/en/3rd-call-for-proposals-within-the-ipa-cross-border-cooperation-programme-serbia-bosnia-and-herzegovina-2014-2020-has-been-launched/
https://srb-bih.org/en/3rd-call-for-proposals-within-the-ipa-cross-border-cooperation-programme-serbia-bosnia-and-herzegovina-2014-2020-has-been-launched/
https://cbcsrb-mne.org/3rd-call-for-proposals-within-the-ipa-cross-border-cooperation-programme-serbia-montenegro-2014-2020-has-been-launched/
https://cbcsrb-mne.org/3rd-call-for-proposals-within-the-ipa-cross-border-cooperation-programme-serbia-montenegro-2014-2020-has-been-launched/
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ДРУГИ ПОЗИВ у оквиру Програма прекограничне 
сарадње Србија – Северна Македонија отворен  
до 8. јуна

Представници Министарства за европске интеграције Србије, Оперативне 
структуре Програма прекограничне сарадње Србија – Северна Македонија 
2016-2020. и омоМинистарства за локалну самоуправу Северне Македоније 
у сарадњи са Министарством финансија Србије представили су други јавни 
позив за унапређење прекограничне сарадње две земље.

Предлози пројеката за други циклус Програма прекограничне сарадње Србије 
и Северне Македоније, који предвиђа скоро 1,9 милиона евра за промоцију 
запошљавања, мобилности радне снаге и социјалне и културне инклузије, као 
и за подстицање развоја туризма, културне и природне баштине две земље, 
могу се поднети до 8. јуна.

Према речима помоћника министра за европске интеграција Михајла Дашића 
„Други позив за достављање предлога пројеката расписан је 10. марта ове го-
дине у оквиру кога ће бити доступно 1.890. 000 евра бесповратних средстава, 
а рок за подношење предлога пројеката је 8. јун”, 

Према његовим речима, други позив има за циљ да ојача добросуседске од-
носе, успостави партнерства и допринесе развоју програмске области, по-
везујући људе и ресурсе на одржив начин.

Више на линковима: http://www.cfcu.gov.rs/tender.php?id=686 и https://eu.rs-mk.org/

ПРОЈЕКАТ „ЕУ ЗА ЗЕЛЕНУ АГЕНДУ  
У СРБИЈИ – ПОЧНИТЕ, ПРЕДУЗМИТЕ  
АКЦИЈУ, ПРОШИРИТЕ”

Нови пројекат „ЕУ за Зелену агенду у Србији – почните, предузмите акцију, 
проширите”, који би требало да подстакне зелену трансформацију привреде 
и друштва подржаће Србију у спровођењу Зелене агенде за Западни Балкан, 
представљен је у Влади Србије 18. јануара. 

О пројекту вредном 8 милиона евра, између осталих говорили су премијерка 
Ана Брнабић и амбасадор Европске уније у Србији Емануеле Жиофре.

„Овај нови пројекат стиже у право време, неколико недеља након што су др-
жаве чланице ЕУ потврдиле отварање преговора за кластер који, између ос-
талог, покрива и енергетска питања и заштиту животне средине. То нам даје 

http://www.cfcu.gov.rs/tender.php?id=686
https://eu.rs-mk.org/
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добру мотивацију да проширимо акције на свим фронтовима и учинимо све 
што можемо да се у Србији примени ЕУ законодавство у овој области”, рекла 
је премијерка Брнабић. 

Према речима амбасадора Жиофреа, Србија је усвојила Deklaraciju Zelene 
agende u oktobru 2020. na Konferenciji u Sofiji  и обавезала се да ће спрово-
дити активности кроз Регионални акциони план који је усвојен на самиту у 
Словенији, у октобру 2021. 

„Помоћи ћемо Србији да унапреди стратегије и политике, предузме конкретне 
акције и повећа инвестиције за зелену трансформацију, посебно у областима 
декарбонизације (смањења зависности од фосилних горива), смањења за-
гађености ваздуха, воде и земљишта, циркуларне економије, пољопривреде и 
производње хране, као и заштите биодиверзитета. Ово су сјајне вести и срећан 
сам што можемо да покажемо да нашу стварну посвећеност и ангажовање”, 
додао је амбасадор Жиофре.

Нова двогодишња иницијатива ЕУ и Programa Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP) 
реализује се у сарадњи са Шведском агенцијом за међународни развој и са-
радњу (СИДА) и Европском инвестиционом банком (ЕИБ). 

Циљне групе пројекта: јединице локалне самоуправе, јавна предузећа, приват-
на предузећа (друштва са ограниченом одговорношћу, предузетници, старта-
пови), невладине организације, научно-истраживачке институције. 

Више на линку: https://europa.rs/ocekivani-rezultati-projekta-eu-za-zelenu-agendu-
u-srbiji/

НОВИ КОНКУРСИ У ОКВИРУ ПРОГРАМА 
КРЕАТИВНА ЕВРОПА

У оквиру новог циклуса програма Креативна Европа планирано је неколико 
нових конкурсних расписа, а тренутно је отворено неколико програма:

• Конкурс за пројекте медијске писмености (рок 6. април) – распис конкурса;

• Конкурс за европске пројекте сарадње (рок 5. мај) – распис конкурса;

• Конкурс за циркулацију и превод књижевних дела (рок 31. мај) – распис 
конкурса;

• Конкурс за иновативне лабораторије (рок 7. септембар) – распис конкурса;

• Конкурс за медијска партнерства (рок 7. септембар) – распис конкурса;

https://ec.europa.eu/jrc/en/science-update/eu-support-decarbonising-western-balkans
https://ec.europa.eu/jrc/en/science-update/eu-support-decarbonising-western-balkans
https://www.rs.undp.org/content/serbia/sr/home.html
https://europa.rs/ocekivani-rezultati-projekta-eu-za-zelenu-agendu-u-srbiji/
https://europa.rs/ocekivani-rezultati-projekta-eu-za-zelenu-agendu-u-srbiji/
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/crea-cross-2022-medialiteracy;callCode=null;freeTextSearchKeyword=media%20literacy;matchWholeText=true;typeCodes=1,0;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=null;programCcm2Id=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-search;callCode=null;freeTextSearchKeyword=european%20cooperation%20projects;matchWholeText=true;typeCodes=1,0;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=null;programCcm2Id=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/crea-cult-2022-lit;callCode=null;freeTextSearchKeyword=circulation;matchWholeText=true;typeCodes=1,0;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=null;programCcm2Id=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/crea-cult-2022-lit;callCode=null;freeTextSearchKeyword=circulation;matchWholeText=true;typeCodes=1,0;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=null;programCcm2Id=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/crea-cross-2022-innovlab;callCode=null;freeTextSearchKeyword=innovation%20lab;matchWholeText=true;typeCodes=1,0;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=null;programCcm2Id=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/crea-cross-2022-jourpart;callCode=null;freeTextSearchKeyword=media;matchWholeText=true;typeCodes=1,0;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=null;programCcm2Id=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
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На YouТube каналу Desk Kreativna Evropa Srbija доступно је неколико презен-
тација са недавно одржаних инфо дана, а за помоћ приликом конкурисања 
контакт адреса је kreativnaevropa@kultura.gov.rs.
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https://www.youtube.com/channel/UCEQB79MCZlr9vnO_ebhknCw
mailto:kreativnaevropa@kultura.gov.rs
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ВЕСТИ СА ЛОКАЛА

ВЕСТИ ИЗ ЕУ ОПШТИНА

СОЛУН – ПРВА ДЕСТИНАЦИЈА ХРАНЕ У ГРЧКОЈ

Чак и пре него што је Унеско одабрао Солун као прву дестинацију за храну у 
Грчкој, град је знао да има много тога да понуди онима који воле своје укусе 
у иностранству. „Ако нас нисте посетили, кажем вам да посетите и једете 
овде”, отворено каже Стела Псаропулу из Солунске Опсерваторије урбане 
отпорности. Из тог разлога, подсећа она, интересовање града за храну почело 
је са туризмом, привлачећи људе из целе земље и света на догађаје попут 
годишњег фестивала хране
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https://eurocities.eu/stories/swimming-with-mermaids/
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Међутим, политички тим у граду убрзо је схватио да, када се баве храном, 
на тањиру имају више од гастрономије. „Схватили су да се не ради само о 
туризму; морамо ићи даље”, објашњава Псаропулоу. Ићи даље значило је за-
ронити у начин на који се храна односи на здравље, одрживост, отпорност, 
локалну економију и социјалну кохезију.

Није било лако, те када су пре пет година почели да разговарају о отпорности и 
одрживом развоју, „ било је као да говоримо страним језиком”, смеје се она. И 
иако се много тога променило, овакав начин размишљања и даље представља 
изазове. 

Она и службеници и политичари из општине путују у градове широм Европе 
кроз Милански пакт о урбаној политици хране или европске пројекте као 
што су европски EU-funded Food Trails project и виде шта се дешава у другим 
градовима, а када им падне на памет добра идеја, покушавају да је прилагоде 
свом контексту. „Понекад треба да разговарамо о појмовима који су сасвим 
нови”, објашњава она.

На једном таквом путовању рођена је сирена. „Службеници из Одељења 
за урбано озелењавање били су на путовању у једном француском граду и 
видели су урбани виноград. Академици са локалног универзитета и истакнути 
локални винар удружили су снаге са општином да би то и остварили.

Са грожђем и процесом на месту, све што је било потребно је било име. Кажу да 
је обала Солуна дом сирене, полусестре Александра Великог, која је граду дала 
име. Бесмртност је стекла испијањем еликсира живота и тако је дошла одлука 
да вино, које је доносило нову виталност комшилуку, назову по њој: Горгона, 
на грчком ‚сирена‘. Иста сирена је амбасадорка Солунскога фестивала хране.

Вино је резервисано за две сврхе: примарна је прикупљање новца за 
филантропске сврхе. На пример, служи се на вечерама и догађајима како 
би се прикупио новац за социјалне услуге. Секундарни је да се поклони 
градоначелницима других градова, у нади да их инспирише да прихвате 
нове идеје о политици исхране. Сваке године берба вина је велико славље у 
комшилуку. Током целе године, мештани воле виноград као једну од ретких 
локалних зелених површина у које могу да оду и да се друже, или само да седе 
и уживају на свежем ваздуху.

Са овом сиреном дошла је нова врста сарадње око хране: окупила је општину, 
универзитет и локално становништво. Такође је показала да би храна могла 
бити фокус политике са економским, социјалним и еколошким димензијама.

Више на линку: https://eurocities.eu/stories/swimming-with-mermaids/

https://eurocities.eu/projects/food-trails/
https://eurocities.eu/stories/swimming-with-mermaids/
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СПОРТ И РОДНА РАВНОПРАВНОСТ У 
ЛИНКОПИНГУ
Широм света спорт је средство за друштвену интеграцију. Многе иницијативе 
промовишу родну равноправност и не недостаје спортисткиња које траже 
једнаку плату са спортистима као већу видљивост. Већ десет година Линкопинг 
користи популарност спорта за промовисање женских права. Шведски град 
биће домаћин новог издања SM-veckan мулти-спортске манифестације чији је 
циљ да буде родно најравноправнији догађај овог типа икада. Једнонедељно 
национално првенство одржаће се од 28. јуна до 3. јула. У организацији Шведске 
спортске конфедерације и Шведске телевизије (СВТ), SM-veckan се одржава 
у различитим шведским општинама. Манифестација обухвата различите 
дисциплине, од спорта са лоптом до гимнастике, пливања и борилачких 
вештина. За сваку од ових категорија биће изабрани национални шампиони. 

Зашто родна равноправност?

„Родни стереотипи дуго су спречавали и мушкарце и жене да развију вештине 
и истражују различите спортове”, објаснио је Аса Абом, саветник за одрживост 
у општини Линкопинг. „Општина, као и многи други актери, има и одговорност 
и могућност да промени те норме”, додала је она. Линкопинг озбиљно схвата 
ово питање и активно се ангажује у приближавању родној равноправности 
у слободним и спортским активностима, каже Андерс Торен, вођа пројекта у 
SM-veckan. Такође је приметио да је град први у Шведској који је увео равноп-
равно спонзорство и чак изградио фудбалску арену за УЕФА женско првен-
ство 2013. „Укључивање родне равноправности као једног од главних циље-
ва у SM-veckan био је, дакле, логичан исход за нас”, рекао је он. Припреме су 
увелико у току, а планирају се разне мере за постизање равноправности о 
различитим аспектима такмичења. Прво, сам догађај мора бити подједнако 
доступан за све појединце. Могуће промене укључују подешавање седишта 
на јавној галерији како би се обезбедило да сваки посетилац може да ужи-
ва несметано у погледу на оно што се дешава, без обзира на ограничену 
покретљивост или телесну висину. Спровођење овога је посебно важно јер 
су жене у просеку ниже од мушкараца. Спортска емисија ће такође бити „peri-
od friendly”: бесплатни санитарни производи биће доступни на тоалетима које 
користе спортисти и посетиоци догађаја. Жене се суочавају са неколико иза-
зова због недостатка средстава за приступ санитарним производима. Ово је 
посебно тачно у сиромашнијим земљама, али чак и у Шведској жене се могу 
суочити са потешкоћама. Град ће такође промовисати равноправност кроз 
образовање захваљујући волонтерима, радницима и особљу градске управе 
који ће пружати информације о овој теми. 

Поред тога, планови повезивања да подстакну полазнике да заговарају родну 
равноправност охрабрујући људе да испробају дисциплине које се генерално 
сматрају спортом за други пол. Стереотипе који повезују пол са одређеним 
спортовима (или чак плесовима и балетом) је тешко превазићи. Град стога на-
стоји да разбије баријере и да охрабри све да изађу из својих зона удобности. 

https://smveckan.se/linkoping-2022/
https://smveckan.se/linkoping-2022/
https://smveckan.se/linkoping-2022/
https://smveckan.se/linkoping-2022/
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Поред сарадње са шведском телевизијом, општина ће покушати да иницира 
сарадњу са локалним медијима како би подједнаку количину времена пред ек-
раном посветила и женском и мушком спорту. Имплементацијом ових мера, 
Линкопинг је одлучан да допринесе стварању равноправног и инклузивног 
спортског окружења у којем се пол не сматра препреком нити средством за 
искључивање.

Више на линку: https://smveckan.se/

https://smveckan.se/
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ВЕСТИ ИЗ ОПШТИНА СРБИЈЕ

НОВИ САД И ЗВАНИЧНО  
ЕВРОПСКА ПРЕСТОНИЦА КУЛТУРЕ

Нови Сад је и званично постао Европска престоница културе за 2022. годину и 
тиме ће први пут неки град из Србије носити ову титулу, коју ће делити са луксем-
буршким градом Еш сур Алзетом и другим највећим градом Литваније Каунасом.

„Нови Сад је одувек био светионик слободе, отворености, етничке, културне 
и верске толеранције – вредности које су данас толико потребне, које би сви 
ми Европљани требало да негујемо и одржавамо. Са својом изузетно богатом 
културном разноликошц́у, музејима и галеријама, универзитетима и институ-
тима, великим националним позориштем, својим фестивалима, попут EXIT-a, 
они чине да град, а и цела земља буду културно упориште у Европи, подстичу 
позитивне промене и негују демократске вредности у друштву”, рекао је ам-
басадор Жиофре, који је градоначелнику Милошу Вучевићу предао плакету 
којом се званично потврђује година титуле.

Централним догађајем ЗЕНИТЕУМ :: 2022 редитеља Драгана Живадинова, 
13. јануара у симболичних 20 сати и 22 минута, свечано је започела година 
Европске престонице културе. Прослава је кроз уметност славила велика 
имена српске науке – Милеву Марић Ајнштајн и Милутина Миланковића.
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https://docekns.rs/sr/novi-sad-zvanicno-dobio-titulu-evropske-prestonice-kulture-cyrl/
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Нови Сад ће се као Европска престонице културе 2022. године представити са 
више од 1500 културних догађаја и 4000 локалних, националних и интернацио-
налних уметника у укупно осам програмских лукова.

Уметнички концепт пројекта „Нови Сад – Европска престоница културе” ба-
зиран је на основним вредностима Европске уније, а то су људска права, мул-
тикутуралност, интеркултурални дијалог, еколошка свест, мировне политике. 
Ове вредности промовишу идеју отвореног демократског друштва базираног 
на савременом хуманизму.вропе.

Више на линковима: www.europa.rs и https://docekns.rs/sr/novi-sad-zvanicno- 
 dobio-titulu-evropske-prestonice-kulture-cyrl/

https://novisad2022.rs/program/
http://www.europa.rs
https://docekns.rs/sr/novi-sad-zvanicno-dobio-titulu-evropske-prestonice-kulture-cyrl/
https://docekns.rs/sr/novi-sad-zvanicno-dobio-titulu-evropske-prestonice-kulture-cyrl/
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ВЕСТИ ИЗ СКГО

ОДРЖАН САСТАНАК НАЛАС-А СА 
ИЗВЕСТИОЦЕМ КОМИТЕТА РЕГИОНА ЕУ

Градоначелник Лесковца др сци. мед. Горан Цветановић је избором на место 
председника Сталне конференције градова и општина именован за првог пот-
председника Мреже асоцијација локалних власти Југоисточне Европе (НАЛАС) 
и у тој функцији је 3. фебруара учествовао на онлајн састанку са Аном Мађар 
известиоцем CIVEX комисије Комитета региона Европске уније за Пакет про-
ширења ЕУ 2021. 

Градоначелник Цветановић је представио ставове НАЛАС-а у вези са темама 
које су део Нацрта мишљења Комитета региона о пакету проширења ЕУ 2021, 
попут консултација локалних и регионалних власти у погледу процеса про-
ширења ЕУ, живота и рада младих на локалном нивоу, могућности за повези-
вање, изградњу капацитета, размену искустава и добрих пракси у области ло-
калног економског развоја, а у циљу поспешивања спровођења Економског и 
инвестиционог плана ЕУ за Западни Балкан.

На састанку су учествовали и Душан Раичевић градоначелник Бара из Црне 
Горе и трећи потпредседник НАЛАС-а, представници Сталне конференције 
градова и општина - генерални секретар СКГО Никола Тарбук и шеф Службе 
за европске интеграције и међународну сарадњу Александра Вукмировић, те 
представници Заједнице општина Црне Горе, Секретаријата НАЛАС и Комитета 
региона.

Више на линку: http://www.skgo.org/vesti/detaljno/2852/odrzan-sastanak-nalas-sa- 
izvestiocem-komiteta-regiona-eu

http://www.skgo.org/vesti/detaljno/2852/odrzan-sastanak-nalas-sa-izvestiocem-komiteta-regiona-eu
http://www.skgo.org/vesti/detaljno/2852/odrzan-sastanak-nalas-sa-izvestiocem-komiteta-regiona-eu
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ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРЕДЛОГА  
У ОКВИРУ ПРОЈЕКТА  
„BECULTOUR: ВИШЕ ОД КУЛТУРНОГ ТУРИЗМА”

Иновативна решења за циркуларни културни туризам у Бачу, 
Сремским Карловцима и Иригу

Стална конференција градова и општина (СКГО), у сарадњи са општинама 
Бач, Сремски Карловци и Ириг и у партнерству са још 14 међународних ор-
ганизација, добила је подршку из ЕУ Програма за истраживање и иновације 
ХОРИЗОНТ 2020 за пројекат „BeCulTOUR: Више од културног туризма”. Овај 
пројекат, који је изабран као најбољи на конкурсу у конкуренцији од преко 80 
предлога – има за циљ унапређење и иновативни одрживи развој у облас-

тима: културног, историјског, религијског и 
природног наслеђа и туризма у шест европ-
ских области – међу којима је и Војводина, 
односно поменуте општине.

Међународни конзорцијум, предвођен пројектним партнером Haute Ecole 
ICHEC–ECAM–ISFSC из Брисела – расписује Позив за подношење предлога за 
најбоља иновативна решења за циркуларни културни туризам у општинама 
Бач, Сремски Карловци и Ириг – која би се даље развијала на међународном 
хакатону у Бриселу у септембру 2022. године, као и током четворомесечног 
програма Акцелерације, односно унапређивања у поменутим општинама уз 
стручну и материјалну подршку.

Циљ овог међународног позива отвореног за учеснике из Србије је да се иза-
бере и додели награда за најбоља решења са фокусом на иновативне области 
које подразумевају:

• савремено тумачење наслеђа,

• духовно искуство наслеђа,

• природа као наслеђе,

• рурални суживот и/или

• чулно искуство наслеђа.

Иновативно решење за циркуларни туризам подразумева скуп производа и/
или услуга чији је циљ стварање јединственог искуства, односно туристичке 
услуге у складу са актуелним тенденцијама културне и креативне индустрије, 
дигитализације, предузетништва и очувања природе, традиције и наслеђа.

За пријављивање је потребно кратко навести идејно решење и састав тима 
(од четири члана – појединца и/или представника правног лица) у складу са 
пропозицијама конкурса на енглеском језику, доступних преко линка: www.
becultour.eu/hackathon до 12. маја 2022. године. 

http://www.becultour.eu/hackathon
http://www.becultour.eu/hackathon
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Више на линку: http://www.skgo.org/vesti/detaljno/2868/poziv-za-podnosenje-
predloga-za-najbolja-inovativna-resenja-za-cirkularni-kulturni-turizam-u-opstinama-
bac-sremski-karlovci-i-irig

http://www.skgo.org/vesti/detaljno/2868/poziv-za-podnosenje-predloga-za-najbolja-inovativna-resenja-za-cirkularni-kulturni-turizam-u-opstinama-bac-sremski-karlovci-i-irig
http://www.skgo.org/vesti/detaljno/2868/poziv-za-podnosenje-predloga-za-najbolja-inovativna-resenja-za-cirkularni-kulturni-turizam-u-opstinama-bac-sremski-karlovci-i-irig
http://www.skgo.org/vesti/detaljno/2868/poziv-za-podnosenje-predloga-za-najbolja-inovativna-resenja-za-cirkularni-kulturni-turizam-u-opstinama-bac-sremski-karlovci-i-irig
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РЕЗУЛТАТИ ПРОГРАМА „ПОДРШКА ЕУ 
ИНКЛУЗИЈИ РОМА” ПРЕДСТАВЉЕНИ НА 
ФИНАЛНОЈ КОНФЕРЕНЦИЈИ

„Ромска заједница је једна од најугроженијих заједница у нашој земљи, испред 
нас је дуг пут да се нашим суграђанима унапреди социо-економски статус, 
и зато је место, улога и капацитет локалне самоуправе за пуно спровођење 
политике инклузије Рома и Ромкиња високо на листи приоритета наше орга-
низације”, изјавио је Никола Тарбук генерални секретар Сталне конференције 
градова и општина (СКГО) на завршној конференцији Програма „Подршка ЕУ 
инклузији Рома – Оснаживање локалних заједница за инклузију Рома”, која 
је одржана 3. марта у Београду. Програм, укупне вредности четири милиона 
евра, који је финансирала Европска унија у оквиру ИПА 2016, трајао је од де-
цембра 2017. до марта 2022. године. 

Када је реч о резултатима Програма генерални секретар СКГО је истакао да 
су у оквиру три компоненте постигнути значајни резултати - формирано је 
10 нових мобилних тимова за инклузију Рома и Ромкиња, подржано је спро-
вођење 10 оперативних планова за мобилне тимове, а 30 мобилних тимова 
је опремљено возилима и рачунарима. Тарбук је изјавио да је успостављен и 
пилотиран рад 10 локалних међусекторских координационих тела који су се 
бавили креирањем локалних политика и сарадњом локалних институција које 
би требало да буду укључене у политику социјалне инклузије Рома, израђено 
је 20 локалних акционих планова за инклузију Рома и Ромкиња, а више од 900 
људи је обучено за рад на пољу социјалне инклузије.

„У оквиру грант шеме подржано је 36 локалних пројеката укупне вредности 1,9 
милиона евра са фокусом на запошљавање, борбу против дискриминације и 
промоцију равноправности. Припремљено је 11 урбанистичких планова и подр-
жана израда пројектно-техничке документације за 12 пројеката изградње кому-
налне инфраструктуре, а по први пут пружена је и подршка озакоњењу кућа у 
подстандардним ромским насељима”, истакао је генерални секретар СКГО.

„За потпуно спровођење политика, потребна је координација много партне-
ра, Владе, ресорних министарстава, Националног савета ромске националне 
мањине, покрајинске и локалне самоуправе, невладиног сектора и ромских 
удружења, наша организација ће у овом свеобухватном процесу наставити да 
буде партнер на ког ћете моћи да рачунате”,закључио је Тарбук.

Детаљније о конференцији: http://www.skgo.org/vesti/detaljno/2869/
na-finalnoj-konferenciji-predstavljeni-rezultati-programa-podrska-eu-inkluziji-roma

http://www.skgo.org/vesti/detaljno/2869/na-finalnoj-konferenciji-predstavljeni-rezultati-programa-podrska-eu-inkluziji-roma
http://www.skgo.org/vesti/detaljno/2869/na-finalnoj-konferenciji-predstavljeni-rezultati-programa-podrska-eu-inkluziji-roma
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ОДРЖАН ЈЕДАНАЕСТИ САСТАНАК  
МРЕЖЕ ЗА РОМСКА ПИТАЊА
Једанаести састанак Мреже за ромска питања Сталне конференције градова и 
општина (СКГО) одржан је 22. фебруара . Овом приликом члановима Мреже об-
ратили су се: Иван Миливојевић заменик генералног секретара СКГО, Далибор 
Накић председник Савета ромске националне мањине и Мирјана Максимовић 
програм менаџерка у Делегацији Европске уније у Републици Србији.

Иван Миливојевић заменик генералног секретара СКГО је изјавио да је саста-
нак Мреже последњи током трајања Програма „Подршка ЕУ инклузији Рома 
- Оснаживање локалних заједница за инклузију Рома”, али да ће СКГО наста-
вити активности на пољу инклузије Рома, као и да ће састанци Мреже бити 
одржавани и у наредном периоду. Он је представио реализоване активности 
у оквиру Програма и том приликом најавио и одржавање финалне конферен-
ције 3. марта, у Београду.

Далибор Накић председник Националног савета ромска националне мањине 
рекао је да је СКГО изузетно важан партнер који много ради на унапређењу 
положаја ромске заједнице и изразио је наду да ће и у наредном периоду са-
радња бити успешна. Он је навео да је усвојена ревидирана Стратегија за со-
цијално укључивање Рома и Ромкиња за период 2022 - 2030. и изразио важ-
ност „спуштања” Стратегије на локални ниво, јер иако се Стратегије пишу на 
централном нивоу, живот се живи на локалу. Накић је истакао значај успешне 
имплементације Стратегије и да је у том процесу неопходна сарадња држав-
них органа, локалне самоуправе и организација цивилног друштва.

Мирјана Максимовић пројект менаџер из Делегације Европске уније је иста-
кла да је Програм „Подршка ЕУ инклузији Рома” испунио сва очекивања, па 
чак и више од тога. „Свима нам је циљ да радимо на одрживости постигнутих 
резултата, а наши пројекти су фокусирани на подржавање успостављеног сис-
тема који је успостављен”. 

Током радног дела састанка фокус је био на представљању грант шеме 
Програма „Подршка ЕУ инклузији Рома”, који финансира Европска унија а 
спроводи СКГО, током које је реализовано 36 пројеката који су за теме има-
ли запошљавање, борбу против дискриминације и промоцију равноправности 
ромске националне мањине.

У наставку скупа одржана је „Peer to Peer” радионица за чланове мобилних 
тимова за инклузију Рома.

Детаљније о састанку: http://www.skgo.org/vesti/detaljno/2855/sastanak-mreze- 
za-romska-pitanja

http://www.skgo.org/vesti/detaljno/2855/sastanak-mreze-za-romska-pitanja
http://www.skgo.org/vesti/detaljno/2855/sastanak-mreze-za-romska-pitanja
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ОДРЖАНА РАДИОНИЦА ЗА ЛОКАЛНЕ 
САМОУПРАВЕ О УПРАВЉАЊУ ОТПАДОМ

Стална конференција градова и општина (СКГО) и Министарство заштите жи-
вотне средине организовали су 31. јануара радионицу о управљању отпадом са 
циљем размене искустава и добрих пракси између централног и локалног нивоа. 

Ова радионица је једна у низу које су организоване током 2021. и почетком ове 
године на тему заштите ваздуха, управљања отпадним водама и управљања 
отпадом. Миодраг Глушчевић програмски директор за урбани развој, животну 
средину и комуналне делатности СКГО је изјавио да је управљање отпадом 
важна тема којој се посвећује велика пажња истакавши значај подршке коле-
га из Шведске који помажу Министарству заштите животне средине, Сталној 
конференцији, али и локалним самоуправама којима преносе своја искуства и 
добру праксу о систему управљања отпадом.

„У оквиру пројекта Подршка локалним самоуправама на путу ка ЕУ, Стална 
конференција градова и општина је пружала директну помоћ за неколико ло-
калних самоуправа кроз израду планова за управљање отпадом што је дало 
веома добре резултате, пре свега у домену укључивања свих заинтересова-
них страна у процес израде плана”, рекао је Глушчевић.

Приликом представљања Програма управљања отпадом за период 2022-
2031. Сандра Докић помоћница министарке заштите животне средине је изја-
вила да је циљ радионица да се локалним самоуправама појасне планови 
Министарства за наредни период и прецизира начин на који ће оне учествова-
ти у спровођењу постављених циљева.

„Програм управљања отпадом, који је прошле недеље усвојен на седници 
Владе, предвиђа доста активности и амбициозних циљева које је потребно 
спровести у наредних десет година. Највећи део тога је оно што морају да 
спроведу локалне самоуправе”, истакла је Докић. Она је додала да је тај про-
грам у највећој мери усклађен са прописима Европске уније, као и да садржи 
циљеве који ће се имплементирати и након 2031. године.

„До 2031. године је предвиђен регионални систем управљања отпадом и фор-
мирање 26 региона. Такође, предвиђено је и смањење количине комуналног 
отпада који се одлаже на депоније”, нагласила је Докић и додала да тренутно 
80 одсто отпада заврши на депонијама, а да стандарди Европске уније захте-
вају да се комунални отпад који се одложе на депоније смањи на 10 одсто и да 
је неопходно повећати стопу рециклаже.

„Свесни смо да је то изузетно дуг процес и да је за то време неопходно обез-
бедити значајна финансијска средства. У току преговора ћемо видети које 
транзиционе периоде ћемо имати за директиве које су изузетно захтевне и у 
кадровском и у финансијском смислу”, казала је она и додала да се углавном 
ради о великим инфраструктурним пројектима.
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На радионици је било речи о улози локалне самоуправе у доприносу цирку-
ларној економији, финансирању инфраструктуре за управљање отпадом, уна-
пређењу извештавања о отпаду, као и доприносу постављеним циљевима за 
рециклажу отпада. 

Ова радионица је реализована у оквиру програма „Подршка локланим само-
управама у Србији на путу ка ЕУ фаза 2” и „Припреме за преговоре везано 
за процес приступања Србије Европској унији фаза 3, Програм приступања у 
области заштите животне средине (ENVAP3)”, које финансира Влада Шведске. 

Више на линку: http://www.skgo.org/vesti/detaljno/2845/radionica-za-lokalne- 
samouprave-o-upravljanju-otpadom

ОДРЖАНЕ РАДИОНИЦЕ НА ТЕМУ ОСНИВАЊА 
ЗЕЛЕНИХ САВЕТА

Радионица на тему оснивања Зелених савета којој су присуствовали пред-
ставници локалних самоуправа и цивилног сектора из Ариља, Беле Цркве, 
Лесковца и Параћина одржана је 24. фебруара у Београду. 

Захваљујући радионици, добијени су предлози и сугестије за СКГО, локалне 
самоуправе и цивилни сектор за наставак рада Зелених савета као јединог 
институционалног механизма који обезбеђује континуирано учешће свих за-
интересованих актера локалне заједнице у планирању, одлучивању и спро-
вођењу програма и планова у области заштите животне средине на локалу. 
Кроз отворену и садржајну дискусију предложен је активнији рад постојећих 
Зелених савета и интензивније учешће цивилног друштва у оквиру овог инсти-
туционалног механизма.

Теме о којима се разговарало током радионице су биле: улога Зелених саве-
та у политици животне средине на локалном нивоу, информације о Архуској 
конвенцији, формирање Зелених савета – правни оквир, пословник, план 
рада и финансирање, сарадња са цивилним друштвом, могућности за уна-
пређење комуникације и интересовања јавности за питања од јавног значаја, 
спровођење процедуре процене утицаја на животну средине, успостављење 
и функционисање Зелених савета на локалном нивоу - искуства на локалном 
нивоу града Ужице.

Ова активност спроведена је у оквиру Програма „Подршка локалним само-
управама у Србији на путу ка ЕУ – друга фаза”, који финансира Владе Шведске.

Више на линку: http://www.skgo.org/vesti/detaljno/2863/odrzane-radionice-na-temu- 
osnivanja-zelenih-saveta

http://www.skgo.org/vesti/detaljno/2845/radionica-za-lokalne-samouprave-o-upravljanju-otpadom
http://www.skgo.org/vesti/detaljno/2845/radionica-za-lokalne-samouprave-o-upravljanju-otpadom
http://www.skgo.org/vesti/detaljno/2863/odrzane-radionice-na-temu-osnivanja-zelenih-saveta
http://www.skgo.org/vesti/detaljno/2863/odrzane-radionice-na-temu-osnivanja-zelenih-saveta
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ОДРЖАНА РАДИОНИЦА О МЕЂУНАРОДНОЈ 
САРАДЊИ И ПРОМОЦИЈИ КОНЦЕПТА 
САВЕТНИКА ЗА ПОСЛОВЕ ЕВРОПСКИХ 
ИНТЕГРАЦИЈА

Радионица о међународној сарадњи и промоцији концепта саветника за посло-
ве европских интеграција одржана је у Крагујевцу 17. марта. На скупу који је 
био посвећен презентацији стандарда који се тичу изградње административних 
капацитета локалних самоуправа, учествовали су и представници Лазаревца, 
Краљева, Кнића, Ваљева и Кладова. Они су били су у прилици да се информишу 
о начинима развијања сарадње са другим земљама кроз које је могућа раз-
мена искустава како о европским стандардима тако и о економском развоју, 
животној средини, култури, спорту и циљевима одрживог развоја.

Локалне заједнице су могле да стекну знања о томе како се европске интегра-
ције спроводе на локалном нивоу, какав је опис посла и задаци саветника за 
послове европских интеграција и како унапредити локалну средину у смислу 
коришћења ресурса које градови и општине поседују, првенствено у функцији 
локалног економског развоја. 

Радионица је организована у оквиру програма „Подршка локалне самоуправе 
у Србији на путу ка ЕУ – друга фаза”, који финансира Влада Шведске. 

Више на линку: http://www.skgo.org/vesti/detaljno/2879/podrska-lokalnim- 
samoupravama-u-procesu-evropskih-integracija

http://www.skgo.org/vesti/detaljno/2879/podrska-lokalnim-samoupravama-u-procesu-evropskih-integracija
http://www.skgo.org/vesti/detaljno/2879/podrska-lokalnim-samoupravama-u-procesu-evropskih-integracija
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ЕВРОПСКА ЦЕНТРАЛНА БАНКА
Европска централна банка (ЕЦБ) је наднационална централна банка 
за чланице ЕУ које су прихватиле евро као своју валуту. ЕЦБ је главна 
ституција Европске монетарне политике, управља операцијама међу-
народне размене и омогућава несметан рад платних система. 

Евросистем чине мрежа националних централних банака држава 
које су прихватиле евро. и ЕЦБ. 

Циљ ЕЦБ је стабилност цена и инфлација нижа од 2% у еврозони. ЕЦБ 
утврђује и спроводи монетарну политику у еврозони, обавља девизне 
послове, обезбеђује несметано одвијање платног промета, контроли-
ше понуду новца на тржишту и одређује камату у еврозони. ЕЦБ има 
искључиво право издавања новчаница. 

Основана је 30. јуна 1998. године и наследила је Европски монетарни 
институт. Ступањем на снагу Лисабонског уговора Европска централ-
нa банка постала је једна од институција ЕУ. 

Седиште ЕЦБ налази се у Франкфурту.

Више на линку: https://www.ecb.europa.eu/home/html/index.en.html

 

ЕУ ПОЈМОВНИК
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https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/30._%D1%98%D1%83%D0%BD
https://sr.wikipedia.org/wiki/1998
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%84%D1%83%D1%80%D1%82_%D0%BD%D0%B0_%D0%9C%D0%B0%D1%98%D0%BD%D0%B8
https://www.ecb.europa.eu/home/html/index.en.html
https://curia.europa.eu/jcms/jcms/j_6/en/
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ЕВРОПСКА ИНВЕСТИЦИОНА БАНКА
Европска инвестициона банка (ЕИБ) је финансијска институција 
Европске уније основана 25. марта 1957. године Римским уговором о 
оснивању Европске економске заједнице.

ЕИБ доприноси уравнотеженом и стабилном развоју заједничког тр-
жишта финансирањем инвестиционих пројеката на непрофитној ос-
нови. ЕИБ делује и на економској интеграцији, јачању економске и 
социјалне кохезије и спровођењу операција развојне сарадње. 

ЕИБ подржава запошљавање и привредни раст у Европи, мере за 
убла жавање климатских промена и промовише политике ЕУ изван 
њених граница. 

Акционари ЕИБ су земље чланице Европске уније. 

Европска инвестициона банка највећа је светска међународна инсти-
туција за кредитирање. Иако се око 90% пројеката које финансира 
ЕИБ налазе у ЕУ, банка финансира пројекте у 150 других земаља.

Седиште ЕИБ је у Луксембургу.

Више на линковима: https://european-union.europa.eu/institutions-law-budget/ 
institutions-and-bodies/institutions-and-bodies-profiles/eib_en и https://www.eib. 
org/en/projects/regions/enlargement/the-western-balkans/serbia/index.htm
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https://european-union.europa.eu/institutions-law-budget/institutions-and-bodies/institutions-and-bodies-profiles/eib_en
https://european-union.europa.eu/institutions-law-budget/institutions-and-bodies/institutions-and-bodies-profiles/eib_en
https://www.eib.org/en/projects/regions/enlargement/the-western-balkans/serbia/index.htm
https://www.eib.org/en/projects/regions/enlargement/the-western-balkans/serbia/index.htm


48

 

ХРОНОЛОГИЈА

ЗАЈЕДНИЧКА СПОЉНА И БЕЗБЕДНОСНА 
ПОЛИТИКА ЕУ

Уговор о економској, социјалној и културној сарадњи и колективној самоодбрани, 
познат и као Бриселски уговор, који су 1948. године потписале Велика Британија, 
Француска и земље Бенелукса предвиђао је и колективну самоодбрану како би се 
континент одржао безбедним након разарања у Другом светском рату.

1954. године основана је Западно европска унија/ЗЕУ (Western European 
Union/WEU), одбрамбени савез састављен од десет држава чланица: Белгије, 
Француске, Немачке, Грчке, Италије, Луксембурга, Холандије, Португала, 
Шпаније и Уједињеног Краљевства. Основна сврха организације била је пру-
жање узајамне војне помоћи у случају спољне агресије и представљала је 
снажну основу за развој европске одбрамбене сарадње.

Између 1954. и 1984. године ЗЕУ је углавном коришћена као форум за кон-
султације и дискусије, дајући значајан допринос дијалогу о европској безбед-
ности и одбрани.

После заједничког састанка министара одбране и спољних послова земаља 
ЗЕУ 1984. године у Риму донета је декларација за коју се широко сматра да 
представља „реактивацију” ЗЕУ. Декларација потврђује да ЗЕУ треба да прошири 
свој делокруг, ширећи фокус са унутрашњих европских питања на разматрање 
потенцијалних импликација криза у другим регионима на европску безбедност.

Уговором из Мастрихта 1992. године основана је Заједничка спољна и без-
бедносна политика/ЗСБП (Common Foreign and Security Policy/CFSP), али и ЕУ 
какву данас знамо. Структура Уније је подељена на три стуба: први стуб су 
биле дотадашње ЕЗ које су функционисале као наднационалне институције 
које доносе одлуке по већинском принципу, док су друга два стуба били ново-
успостављена. Заједничка спољна и безбедносна политика и Сарадња у об-
ласти правосуђа и унутрашњих послова. 

Уговором из Амстердама 1999. године створена је институција Високог пред-
ставника за ЗСБП. Крајем 2000. године на Министарском савету ЗЕУ у Марсеју 
државе чланице су се сложиле да пренесу способности и функције ове органи-
зације на ЕУ и убрзо је ЗЕУ престала да постоји.
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Лисабонски уговор је ступио на снагу у децембру 2009. године и био је камен 
темељац у развоју Заједничке безбедносне и одбрамбене политике (ЗБОП). 
Уговор укључује и међусобну помоћ и клаузулу солидарности и омогућава ст-
варање Европске службе за спољне послове/ ЕЕАС (EEAS) под надлежношћу 
Високог представника.
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ЕВРОПА У БРОЈЕВИМА

ЕВРОПСКА УНИЈА И СВЕТСКА ТРГОВИНА

Европска унија је у 2020. години извезла у земље нечланице робе у вредно-
сти од 1.932 милијарде евра, што је за 218 милијарди евра више од вредности 
увезене робе. Као резултат, ЕУ је забележила девети узастопни годишњи трго-
вински суфицит. Ипак Ковид-19 криза је утицала на вреднст робне размене у 
2020. години: извоз је био мањи за 9,4 одсто у односу на 2019., док је увоз био 
мањи за 11,7 одсто. 

У 2020. години, Сједињене Америчке Државе су биле водеће извозно тржиште 
ЕУ, са 18,3 одсто укупне вредности робе извезене ван ЕУ. Друго највеће извоз-
но тржиште за производе из ЕУ била је Велика Британија са уделом од 14,4 
одсто, а следе Кина (без Хонг Конга 10,5 одсто) и Швајцарска (7,4 одсто).

Код увоза је била другачија слика, јер више од једне петине (22,4 одсто) све 
робе увезене у ЕУ 2020. године потиче из Кине (без Хонг Конга). Сједињене 
Америчке Државе су биле друга по величини земља порекла за увоз из ЕУ 
(11,8 одсто), а следе Велика Британија (9,8 одсто) и Швајцарска (6,3 одсто).

У 2020. години 61 одсто трговине робом земаља чланица ЕУ односило се на 
размену између држава чланица. Релативни удео трговине унутар ЕУ дости-
гао је врхунац од 85 одсто у Луксембургу и такође је чинио три четвртине или 
више укупне трговине у Словачкој, Чешкој и Мађарској. Насупрот томе, удео 
трговине унутар ЕУ био је 52 одсто на Кипру и 40 одсто у Ирској. 

Више на линку: https://ec.europa.eu/eurostat/documents/3217494/13394938/KS-
EI-21-001-EN-N.pdf/ad9053c2-debd-68c0-2167-f2646efeaec1?t=1632300620367

https://ec.europa.eu/eurostat/documents/3217494/13394938/KS-EI-21-001-EN-N.pdf/ad9053c2-debd-68c0-2167-f2646efeaec1?t=1632300620367
https://ec.europa.eu/eurostat/documents/3217494/13394938/KS-EI-21-001-EN-N.pdf/ad9053c2-debd-68c0-2167-f2646efeaec1?t=1632300620367
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