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ПРИЧЕ ИЗ
СРБИЈЕ

Амбасадор Сем Фабрици, шеф
Делегације Европске уније у
Републици Србији

Много је добрих прича које се могу чути свакодневно – прича о посвећеним,
талентованим, несебичним људима који стварају резултате и остављају
трагове успеха и доброте у својим заједницама.
То су Приче из Србије! Дозволите нам да поделимо са вама неке од њих, које
су испричали пољопривредници, наставници, лекари, предузетници, научници
или обични грађани – чији животи и рад праве разлику у нашем друштву.
Европска унија је убедљиво највећи донатор Србије и поносан сам што смо многима од ових људи
помогли да остваре свој прави потенцијал. Захвалан сам и због њиховог рада и ангажовања и због онога
што враћају друштву. Сви ћемо се обогатити њиховим идејама и реализацијама, из њихове стручности и
њиховог капацитета.
Без обзира на то да ли ћемо помагати у очувању угрожених животињских врста, обезбеђивати тракторе
или снабдевати школе и вртиће савременом педагошком опремом или ћемо реформисати јавну управу и
обнављати богато
културно наслеђе Србије – акција ЕУ у Србији наставиће да задовољава потребе људи и квалитет њиховог
живота.
Надамо се да ћете уживати у овим причама, а од 10. маја, сваким радним даном, гледаћете „Приче из
Србије” на Првом програму РТС-а.
Срећни смо што смо део успешних прича из Србије.
#EUzaTebe
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ЕВРОПА
ЈЕ ОВДЕ
2021

На првој линији борбе
Kако бисте сазнали више о Причама из Србије, неопходно је
да покренете додатак за проширену реалност:

Деветоро стручњака, које је ангажовала ЕУ, помаже
запосленима у Заводу за јавно здравље Чачак да се изборе
са кризом насталом током пандемије ковида 19.

“Апсолутно можемо бити
задовољни резултатима које
постижемо и које поредимо
са осталим регионима у нашој
земљи, а такође и са осталим
државама у Европи и у свету,
каже др Аксентије Тошић, в.д.
директора Завода за јавно
здравље Чачак.

- Очитајте QR код на страници
- Kамером пређите преко фотографије у оквиру причe
- Погледајте видео са више детаља

Европска унија финансира запошљавање 200 здравствених радника у трајању од 9 месеци, услед
повећања броја оболелих од ковида 19 у Србији и текуће вакцинације. Од самог почетка пандемије, за 12
месеци, Eвропска унија обезбедила је Србији 66 милиона евра само за борбу против Ковид 19.

#ЕУ ЗА ЧИСТУ ЕНЕРГИЈУ

#ЕУ ЗА ДАНИЛА
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„Људи нису веровали
да ће се то догодити у Србији,
перципирано је као нешто
врло скупо, као несигурно,
а сада имамо ситуацију
да људи полако схватају
да су обновљиви извори
енергије гарант енергетске
независности и стабилности
сваке државе и да су кључни
за одрживи развој“, каже
Данијела Исаиловић из
удружења „Обновљиви
извори енергије”.
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Чиста енергија
Ветропарк Алибунар производи електричну енергију, зелену
енергију за 38 хиљада домаћинстава, а смањује емисију
угљен-диоксида за 88 хиљада тона. Пројекат је
имплементиран током 2014. и завршен 2015. године.

Изградња ветропаркова у Србији је финансирана кредитима
EБРД-а, међународних финансијских институција и комерцијалних
банака.

Продор без блока
У Краљеву сада око 500 особа са инвалидитетом и око
6000 људи који се суочавају са проблемима у вези са
неприступачним градским окружењем може да користи
спортске објекте. Изграђене су рампе и приступни путеви
до атлетског стадиона и комплекса објеката за рекреацију.

До сада је ЕУ подржала унапређење и приступачност спортских
и рекреативних објеката у преко 50 општина у Србији.

„Највећи успех у животу је
када човек спозна шта је
срећа. Овде, на овим
теренима, највише сам волео
да тренирам. Од човека који
није постао биљка – ја сам
успео да се опет вратим на
ове терене“, каже Данило
Јованов, сада корисник
колица, некада један од 10
најталентованијих кошаркаша
у Србији.

#ЕУ ЗА ГОРСКУ СЛУЖБУ
СПАСАВАЊА

#ЕУ ЗА ВОДНИ ТРАНСПОРТ
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„Транспорт је кључни део
акције спасавања када су
у питању теже повреде.
Од брзине транспорта
може директно да зависи и
живот унесрећеног. Санке
су згодно средство које
омогућава да повређеног
што пре допремимо до
трауматолошког центра“,
каже Јован Ракетић,
волонтер Горске службе
спасавања.
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Подршка спасиоцима
Спасиоци ГСС добили су четири возила од Европске уније, а
међу њима су и моторне санке, које се налазе на Kопаонику.
Спасиоцима у Новом Саду и Бору донирано је по једно
теренско возило, а волонтерима у Нишу путнички комби.

Возила су вредна 70.000 евра и део су веће помоћи вредне 14,1
милиона евра, намењена за набавку ватрогасних возила и опреме,
амбулантних возила, превоз медицинске опреме на почетку
пандемије, итд.

Мирна пловидба
Средства ЕУ у су у великој мери помогла Дирекцији за
водне путеве да унапреди услове пловидбе на Дунаву, Сави
и Тиси. Захваљујући опреми у оквиру бродског сегмента
система, капетани на пловилима имају приказ тактичке
саобраћајне слике и приступ свим информацијама значајним
за безбедност пловидбе.
За пројекте унапређења речног саобраћаја ЕУ је до сада
обезбедила преко 200 милиона евра.

‘‘На мониторима иза мене
се тренутно приказује
стратешка саобраћајна слика
на унутрашњим водним
путевима у реалном времену.
Приступ систему имају сви
државни органи који имају
неке од надлежности над
водним путевима и имају
могућност да врше своје
надлежности уз помоћ
овог система,’’ каже Иван
Митровић, Дирекција за
водне путеве.

#ЕУ ЗА СЛАБОВИДЕ

#ЕУ ЗА РАДАНСКУ РУЖУ
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Паметна рукавица за слепе
„Анора” мултифункционални је
уређај чија је основна намена
да помогне слепима у лакшем
обављању свакодневних
активности. Рукавица има
преко 10 функција на клик
само једног дугмета на самој
рукавици. Никола Крстић,
оснивач стартапа „Анора”.
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Очи на руци

Раданска ружа - ајвар
и инклузија

Слабовиди људи свакодневно се суочавају са бројним
изазовима и препрекама - од сигурног кретања до
разликовања боја и новчаница. Захваљујући паметној
рукавици, коју је развила компанија Анора уз финансирање
ЕУ, слепе особе сада могу имати побољшане могућности да
превазиђу неке од ових препрека.

Ове жене долазе из маргинализованих група и 15 година
су биле без посла. Данас, захваљујући предузећу “Раданска
ружа” које финансира ЕУ, они имају своја, независна средства
и друштвени живот, производећи́квалитетан ајвар из Лебана.

Потенцијал иновативног пројекта препознао је Фонд за иновациону
делатност, који је, захваљујући средствима Европске уније, кроз
Програм раног развоја помогао овај и још више од 140 пројеката.

Подршка Европске уније развоју економије и конкурентности у
Србији вредна је више од 200 милиона евра за период од 2001.
до данас.

„Када су примиле прву
плату (након 15 година) –
на њиховим лицима могли
сте видети и осмех и сузе
у исто време. Дали смо
овим женама наду и, што
је најважније, дали смо
им достојанство“, каже
Предраг Стошић, директор
социјалног предузећа
„Раданска ружа“.

#ЕУ ЗА ДУШАНКУ И МАРКА

#ЕУ ЗА ЕФИКАСНЕ СУДОВЕ
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‘‘Пријавио сам се у задњи
моменат. Нада нам није
умирала. Да није њихове
помоћи било, ово што
имамо не би постојало. И
дан-данас бих био негде
подстанар, у нечијој, туђој
кући и плаћао и зидао туђу
кућу, уместо што своју
сређујем’’.
Марко Узелац, корисник
Регионалног стамбеног
пројекта (РСП).
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Кров над главом

Бржа правда

Породица Узелац једна је од 5.200 породица из региона које
су добиле кров над главом у оквиру Регионалног стамбеног
програма. Данас Марко и Душанка, њихово двоје деце и шест
унука имају срећан дом у Стублинама код Обреновца.

Стари судски случајеви преоптерећују провосуђе и смањују
његову ефикасност за грађане. Захваљујући подршци ЕУ
Врховном касационом суду и Трећем основном суду, овај
заостатак старих случајева је смањен за око 25.000 предмета
у 2020. години.

Европска унија је највећи појединачни донатор РСП-а са 74 милиона
евра за подршку становању и запошљавању најугроженијих
избегличких породица и интерно расељених особа у Србији.

Подршка Европске уније владавини права, реформама у правосуђу
и унутрашњим пословима у Србији – достигла је више од 163
милиона евра у периоду од 2014. до 2020. године.

‘‘Захваљујући подршци
ЕУ, смањили смо број
старих предмета, сада смо
ефикаснији, а грађани могу
лакше да остваре своја
права тиме што ће им се
рочишта заказивати у краћим
временским периодима.
Неће бити одлагања суђења
на период од годину до две,
каква је сада ситуација, него
ће се заказивати у периоду
од два до три месеца“, каже
Марина Ћуић, судија и заменик
председника Трећег основног
суда у Београду.

#ЕУ ЗА ЈАВНУ УПРАВУ

#ЕУ ЗА ТВРЂАВУ БАЧ
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„Дошли смо до тачке у којој
грађани, привреда и Влада
Србије не само да треба да
буду информисани, већ је
неопходно да располажу
квалитетним информацијама
у реалном времену, у
разумљивим формама”,
каже Миладин Ковачевић,
директор Републичког
завода за ститистику.
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Администрација без
папира

Бачка тврђава

Kроз ЕУ пројекте Републички завод за статистику развија
не само нове области из статистике већ и усавршава младе
успешне људе.

Тврђава Бач је једна од 2.596 културних добара у Републици
Србији. Она спада међу оне које су издвојене као изузетно
значајне и посебно је вредна самим тим што има највишу
категоризацију.

Од 2000. године до данас, ЕУ је помогла реформу јавне управе
у Србији са више од 200 милиона евра за планирање политике,
јавне консултације, деполитизацију и професионализацију јавне
службе.

Заштита и промоција културног наслеђа саставни су део мисије
ЕУ у Србији. ЕУ препознаје значај који српско културно наслеђе
има за Европу и свет и учествовала је у обнови Голубачке тврђаве,
Фрањевачког самостана у Бачу, пиротске тврђаве, синагоге у
Суботици.

„Важно је пронаћи моделе да
сачувано и уписано наслеђе
буде добро валоризовано,
чувано, коришћено, да служи
за друштво у најширем
могућем смислу те речи“,
каже др Славица Вујовић,
архитекта конзерватор.

#ЕУ ЗА ВЕЉКА

#ЕУ ЗА ВРТИЋЕ
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„Kао мали сам, уз деду и оца,
стално ишао у поље и на
њиву и временом ми се то
свидело. Повећањем нашег
обима посла, проширивањем
и обнављањем нове
механизације – све је било
занимљивије и другачије,
тако да ми није било тешко да
заволим овај посао“, каже.
Вељко Катанић,
пољопривредник из околине
Сомбора
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Нови трактор
Газдинство породице Катаницћ једно је од многих које су
добиле подршку ЕУ у новој опреми. Захваљујући помоћи ЕУ
од 44.000 евра, нова механизација им сада омогућава већу,
бржу и лакшу бербу, а Катанићи су овим новцем обновили
већи део механизације коју поседују, што је значајно
унапредило њихово пословање.
У последњих шест година ЕУ је пољопривредницима у Србији
ставила на располагање 175 милиона евра. Кроз ИПАРД фонд ЕУ
суфинансира куповину пољопривредних машина, чиме доприноси
модернизацији пољопривреде.

Модерни вртићи
Предшколска
установа
„Полетарац”,
из
Алибунара,
захваљујући пројекту ЕУ „Подршка реформи система
предшколског васпитања и образовања“, сада има савремену
ИТ опрему и модерна средства за учење и игру, а васпитачи
су кроз обуке у оквиру пројекта стекли нова знања и вештине.

ЕУ је до сада подржала опремање и реновирање више од
300 школа и 50 предшколских установа широм Србије и тиме
oлакшало и унапредило развој многим предшколцима у Србији.

‘‘Не могу да одвојим шта
је већа добит за нас и за
њих. Да ли је то намештај,
играчке... пријатнији
простор у којем деца
бораве, васпитачи раде
и родитељи доводе своју
децу и остављају их потпуно
сигурни да ће њима овде
бити лепо. Играмо се и
ми заједно са децом. Јаче
смо се повезали’’, каже
Сенка Вуковић, васпитач
специјалиста која ради више
од 30 година у овом вртићу.

#ЕУ ЗА РОБОТА ЛАЛУ

#ЕУ ЗА ПРАВА ДЕТЕТА
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„Вероватно најпознатија
ствар јесте платформа
дигиталне пољопривреде
Србије – „Агросенс”, која има
више од 15.000 корисника
у систему. Идеја је да
обичним корисницима у
пољопривреди који имају
само мобилни телефон и
немају никаква знања о
дигиталним технологијама
омогући потпуно бесплатно
најсавременије дигиталне
сервисе“, каже Владимир
Црнојевић, директор
Института Биосенс.
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БиоСенс - Лала из будућности

Позитивно родитељство

Попут мало већег усисивача, робот „Лала“ покреће анализира
тло и истог момента прикупља податке о механичким и
хемијским својствима земљишта. Дигитализоване податке
одмах шаље сателитском везом до архиве коју сваки
пољопривредник у Србији може да користи сваког момента,
24 сата дневно, читаве године.

Кроз пројекат „Позитивно родитељство”, који финансира
Европска унија, Центар за права детета успео је да у знатној
мери унапреди систем заштите деце и остваривање права
детета у Србији.

Подршка Европске уније иновацијама и конкурентности у Србији вредна
је више од 200 милиона евра за период од 2014. до данас. Средства
намењена овом сектору користе се за подстицање квалитета науке,
иновација и повезивања са европским и међународним научницима и
предузетницима, чиме се повећава конкурентност српске економије.

Подршка ЕУ за унапређење демократије и људских права
у Србији од 2014. године до данас износи више од 53
милиона евра.

Делујемо у разним
областима међу којима
бих издвојила превенцију
и заштиту деце од насиља,
затим партиципација
деце, правосуђе по мери
детета, заштита деце од
дискриминације, и оно
што је у последње време
актуелно то је остваривање
права детета на здраву
животну средину.

#ЕУ ЗА УЧЕНИКЕ МИГРАНТЕ

#ЕУ ЗА ОРЛОВЕ КРСТАШЕ

ЕВРОПА
ЈЕ ОВДЕ
2021

„Најбоља ствар која се
догодила нашој школи у
последње четири године
јесте долазак и школовање
ученика миграната уопште.
Долазак те деце је у великој
мери унапредио животе свих
нас, те је унапредио наставу
за сву нашу децу, што је један
јако велики и леп резултат и
искорак унапред“, каже Јован
Комленац, школски психолог.

ЕВРОПА
ЈЕ ОВДЕ
2021

Мигранти у школи

Орао крсташ

Јован Kомленац је школски психолог у Гимназији „Сава
Шумановић” у Шиду. Ова гимназија спроводи пројекат
„Школа јака за сваког ђака”. Његов фокус је на интеграцији
ђака из мигрантске и локалне популације и омогућавању
доступности права на образовање свима.

Ово друштво свакодневно ради на очувању гнезда, чувању
нових младунаца, чишћењу станишта од опасних материја, у
сарадњи са колегама из Мађарске. Док обезбеђују опстанак
ретких птица, они и спречавају повреде птица због удара у
опасне далеководне линије.

Европска унија највећи је донатор Републике Србије у области
управљања миграцијама. прихватним центрима и центрима за
азил – кроз обезбеђивање хране, здравствене неге и образовања.

ЕУ пружа финансијску помоћ Србији за очување многих биљних
и животињских врста, као и нетакнутих природних лепота. Kроз
програме прекограничне и транснационалне сарадње, ЕУ је
подржала преко 1.000 пројеката из Србије са преко 700 милиона
евра.

„Популација орлова
крсташа у Србији је
пред крај овог пројекта
три пута већа него на
почетку! Данас можемо
да се похвалимо
успесима... Али огроман
посао је пред нама“, каже
Милан Ружић, директор
Друштва за заштиту и
проучавање птица Србије.

#ЕУ ЗА ПРЕТВАРАЊЕ РАЗЛИКА У
ПРИЛИКЕ
ЕВРОПА
ЈЕ ОВДЕ
2021

Ми смо разлике претворили
у прилике. Уз ангажовање
особа са менталним
и интелектуалним
потешкоћама, кроз дружење,
стварамо нову вредност.
Наше идеје и жељу је
препознала Делегација
Европске уније и подржала
нашу мисију.

Авлија одрживог развоја
Настала на некада напуштеном имању у Богатићу, Авлија
одрживог развоја је место сусрета и шансе за људе којима
су потребни помоћ и подршка, уз подстрек да верују да и они
могу стварати једнако као сви остали. Ова идеја подржана
је кроз неколико ЕУ програма, а добитник је и Interreg
награде за најбољи пројекат.
ЕУ је највећи донатор у Србији у свим областима, а посебно у
социјалној инклузији. Само у последњих пет година, ЕУ је донирала
и уложила више од 115 милиона еура за побољшање животног
стандарда најугроженијих.

