
112 – телефон за брзу помоћ у ЕУ 
 

 

Број 112 телефонски је број за брзу 
помоћ било гдје на подручју Европске 
уније, а доступан је и са фиксне и 
мобилне мреже. С обзиром на 
учестала путовања европских грађана 
земљама Уније, наметнула се потреба 
увођења услуге унифицираног 
телефонског броја за помоћ, који би 
вриједио у свим државама ЕУ. Позив 
на тај број се просљеђује до оператера 
који ће, зависно о националном 
систему заштите, те врсти проблема, 
директно ријешити захтјев или га 
преусмјерити на локалну хитну 
помоћ, полицију или ватрогасце. 
Оператери услуге 112, због система 
који дјелује на подручју цијеле Уније, 
морају говорити неколико страних 
језика. 

Иако овај систем постоји већ 
неколико година и успјешно 
функционише, тек је 3. јуна ове 
године службено промовисан као 
општеважећа услуга на простору ЕУ. 
Поред тога, Европска комисија сматра 
да државе Уније морају уложити 
додатне напоре у информисање 
грађана о значају европског броја за 
брзу помоћ. Комисија је исто тако 
упозорила да поједине чланице морају 
инвестирати у телекомуникацијску 
инфраструктуру како би се систем 112 
могао унаприједити.  Уз додатни 
развој, ускоро би служба 112 могла 
аутоматски лоцирати позиваоца на 
било којем мјесту ЕУ, што сада није 
случај у свим чланицама. Та ће 
новина бити предуслов за увођење 
технолошки захтјевнијег еCall 
система који се уграђује у 
аутомобиле, а који у случају 
саобраћајне несреће аутоматски 
контактира оператера службе 112 
достављајући му податке о мјесту 
догађаја, па и врсти несреће. Према 
приједлогу Европске комисије, систем 
еCall серијски би се уграђивао у нове 
аутомобиле од 2010. године.  

(Извор: Европска комисија, јуни 2008.)   

 
 
 
 
 
 
 



 
Кроз руке цариника сваког секунда 5,6 царинских 

декларација 
 
 
Многи грађани Европске уније 
вјерују, па чак и често говоре да 
„царине више не постоје“, но права је 
истина да се 27 националних 
царинских управа сусреће сваке 
године са 175 милиона царинских 
декларација или 5,6 царинских 
декларација сваке секунде. Поред 
традиционалне улоге цариници све 
више дјелују као “пси чувари” 
здравља и сигурности људи. Оне 
штите грађане Уније од лажне робе, 
укључујући опасне лијекове, храну и 
играчке, али и од илегалног увоза 
међународним прописима 
заштићених животиња.  

Царинска унија, како оцјењује њена 
Општа управа за медије и 
информирање, остаје елементаран 
темељ Уније.  

 
 
 

Брза вожња на њемачким цестама 
 

Европска унија демантовала је ове 
године да намјерава увести 
ограничење вожње на њемачким 
цестама.  

Вијест о томе стигла је из кругова 
заштитника “Deutsche Umwelthilfe” и 
“Verkehrsclub Deutschland” требала 
прихватити ограничења ради 
сигурности на путевима и заштите 
климе.  

Европска унија тврди да јесте 
тражила начин да до 2010. преполови 
број аутомобилских несрећа, али да 
нема никаквих планова за 
ограничавање брзине. Разлог је 
једноставан - то спада у надлежност 
земаља-чланица.  

(Извор:  Генерални директорат за 
комуникације) 

 



Унија није забранила ријечи „душо“ и „љубави“ 
  
Вијест да ће власници пубова морати 
заштити муштерије од ријечи „лове“ и 
„дарлинг“ које им упућује особље, 
изазвала је буру негодовања у 
британским медијима почетком 2008.  
“Sun” је окривио Европску унију 
тврдећи да је „Хариет Харман, 
министрица за једнакост сполова 
провукла нови закон без 
парламентарне процедуре“. Лист је 
објавио да је то „уједно и задње смеће 
које излати из ЕУ“. “Нико није гласао 
за тај закон. То је био сан 
неизабраних бирократа у Бриселу, а 
сада бива уведен у Британију без 
парламентарне расправе”, објавио је 
“Daily Mail”. Европска комисија је 
узвратила истом мјером: „У прави си 
љубави. Правила ЕУ о једнакости 
неће ући у пубове - на националним је 
органима, драга моја, да одлуче шта 
можеш, а шта не можеш рећи. Зато, не 
брини луткице. Ми сви знамо, душо, 
превише је бесмислица од којих је 
произашла и та.“ 

Циљ правила ЕУ о једнакости је да 
заштити упослене од било какве врсте 

дискриминације или сексуалног 
злостављања. Међутим, на држави 
чланици је да дефинирају специфична 
правила за запослене на различитим 
мјестима.  

Такођер, Европска комисија не 
рјешава индивидуалне правне 
случајеве. На националном је 
законодавству да разматра има ли 
дискриминације или не, одговорила је 
Унија.  

(Извор: Општа управа за медије и 
информисање) 

 

 
Путници могу унијети више вина у ЕУ 

 
Путници који улазе у Европску унију 
могу увести више робе без плаћања 
царине у личном пртљагу , објавила је 
Европска комисија. 
Ступила су на снагу нова правила о 
бесцаринском увозу у личном 
пртљагу. Путници који улазе 
ваздушним или морским путем у ЕУ 
тако ће моћи увести робе у 



вриједности 430 евра умјесто 
досадашњих 175 евра, а за оне који 
прелазе копнену границу или 
унутрашњи пловни пут лимит је 300 
еура.  

Међутим, за цигарете и алкохол неће 
се узимати у обзир њихова вриједност 
него количина. Тако ће путници у 
ваздушном и морском транспорту 
умјесто двије сада моћи увести 
четири литре вина, 16 литара пива 
(раније није било ограничења), једну 
литру жестоког алкохолног пића - 
што је количина која остаје иста - те 
робе у вриједности 430 евра (играчке, 
парфеми, електронска опрема итд.) 

Што се цигарета тиче, остаје лимит од 
200 цигарета које се могу унијети, али 
је земљама чланицама препуштена 
могућност снижавања тог лимита до 
40 цигарета. 

"Данашње ступање на снагу нових 
правила о бесцаринском увозу добра 
је вијест за Европљане. Пуно 
досадашњих правила, од којих су нека 
на снази од 1969. године, више не 
одговарају садашњим потребама. Од 
данас је готово двоструко повећана 
вриједност робе која се може увести и 
повећана је количина која се може 
увести за нека пића", изјавио је 
представник за порезе Ласло Ковач. 

(Извор:  Хина, децембар 2008.) 

 
Марихуану пуши 70 милиона грађана ЕУ 

 
 
Европска комисија усвојила је 
четверогодишњи акциони план за 
борбу против злоупотребе  дрога који 
предлаже више мјера јачања европске 
сарадње чији је циљ спријечити 
уживање дрога и криминал повезан с 
трговином тим средствима. 
Предложене акције у оквиру плана за 
раздобље од 2009. до 2012. укључују 
мјере побољшања квалитете и 
доступности програма лијечења за 
овиснике, те успостављање 
полицијских и царинских снага које 
би се успјешно бориле против 
организованих група које се баве 
трговином дрогом. 

"С чак 2 милиона уживалаца дроге у 
ЕУ, крајње је вријеме да подигнемо 
свијест осјетљивих група, посебно 
младих, о ризику узимања дрога", 
рекао је представник за правосуђе, 
слободу и безбједност Жак Баро. 

Посљедња истраживања показују да 
се смањило уживање хероина, 
канабиса и синтетичких дрога, док је 
кориштење кокаина у порасту у 
земљама чланицама ЕУ. Укупни број 
људи у ЕУ који уживају дроге - или 
су то чинили у неком тренутку 
живота - процјењује се на 70 милиона 
за канабис, најмање 12 милиона за 
кокаин, 9,5 милиона за екстази и 11 



милиона за амфетамине, док се зна да 
најмање пола милиона људи узима 
супституциону терапију за хероин. 
Сваке године око 7.500 особа умре од 
предозирања у ЕУ. Мјере укључују и 
стварање Европске алијансе против 
дрога чији је циљ смањити штету коју 
дрога наноси друштву. Комисија је 
позвала и владина тијела, јавне 
службе и добровољне организације да 
кроз ту алијансу дјелују у 
партнерству. 
Истовремено, европски научници 
доказују како се у марихуани крију 
изузетно вриједне супстанце које 
могу дјеловати као антибиотик. 
Одређени спојеви показали су изврсне 

резултате у лабораторијским 
тестирањима које су провели 
талијански научници. Већ годинама 
се зна да канабис има антибактеријске 
супстанце, али тек је студија коју су 
провели Ђовами Апендино и његов 
тим показали праву снагу марихуане. 
Пет главних састојака канабиса 
тестирано је на разним сојевима 
бактерије Staphilococus aureus, која је 
иначе отпорна на метицилин. Сви 
састојци показали су се врло 
ефикаснима у уништавању бактерија, 
нарочито због потпуно различитог 
начина разарања бактерија од 
уобичајеног дјеловања антибиотика.  

(Извор:  Cyberbulevar.com, септембар 2008.) 

 


