
                                                                                                                                         

                                                                                                  

 

ПОЗИВ НА ОКРУГЛИ СТО 
„ Могућности и изазови за формирање енергетских задруга у Републици Србији" 

петак, 15. октобар 2021. године, од 12 часова 

 

Поштовани/а, 

 

Град Ниш у сарадњи са Центром за развој Грађанског друштва PROTECTA и Научно 

Технолошким Парком Ниш, Вас позива да узмете учешће на округлом столу „Могућности и 

изазови за формирање енергетских задруга у Републици Србији". Округли сто је једна од 

манифестација којом Град Ниш обележава „Европску недељу локалне демократије“.  

Округли сто ће бити одржан у петак 15. октобра 2021. године, са почетком у 12 часова, у 

Научно технолошком парку Ниш, Сала за презентације бр. 50, Александра Медведева бб. 

Предвиђено трајање округлог стола је два сата, а након тога је предвиђено неформално 

дружење уз ручак. 

 

 Након уводних излагања панелиста, представника локалних власти и стручне јавности, 

предвиђена је дискусија о темама: обезбеђивање тржишно одрживог система базираног на 

обновљивим изворима енергије, одрживо кориштење енергије, укључивање локалне заједнице 

у пројекте повезане са енергетиком, деловање кроз енергетске задруге итд. Округлом столу ће 

присуствовати представници локалне самоуправе, градских институција, бизнис сектора, 

организација цивилног друштва и релеватних стручњака.  

 

 Позивамо Вас да се пријавите и узмете активно учешће на округлом столу и на тај 

начин дате подршку овој теми која је од велике важности за локалну заједницу.   

Пријаву можете послати на маил: aleksandra@protecta.org.rs до среде 13. октобра 2021. до 15 

часова. Стојимо Вам на располагању за све додатне информације. 

 

 Агенда округлог стола ће бити благовремено послата свим пријављеним учесницима. 

Округли сто ће бити реализован у складу са епидемиолошком ситуацијом и препорукама 

везано за COVID 19. 

 

У Нишу,  

07. октобар 2021. 
 

Европска недеља локалне демократије (ЕНЛД) је годишњи европски догађај, у оквиру кога локалне власти из 

свих 47 држава чланица Савета Европе (и шире) организују јавне догађаје како би се састали са својим грађанима 

и ангажовали их у решавању актуелних питања. Тема ЕНЛД  za 2021. је: Заштита животне средине: локалне 

заједнице предузимају мере (Protecting the environment: local communities take action). 
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