
Ускоро биометријско скенирање лица на аеродромима у ЕУ 

 

 

 
 
 
Одмах по слијетању на велике 
аеродроме путници ће, ако то 
прихвате, бити подвргнути 
биометријском скенирању и бит 
ће им узети отисци прстију, 
наводи "ЕУ-Обсервер". 
 
Биометријска мрежа за 
прикупљање података дио је 
"пилот програма" под називом 
"паметне границе".  
 
Путници ће у почетку моћи да 
одбију давање података, али 
ће након завршетка фазе 
тестирања у септембру - 
скенирање бити обавезно. 

 
Међу аеродромима у којима ће 
бити прикупљани подаци су 
аеродроми у Шведској, 
Француској, Португалу, 
Шпанији и Холандији.  
 
ЕУ намјерава да уведе 
биометријско скенирање за 
путни, жељезнички и морски 
саобраћај, а заједно с 
биометријом лица путницима 
ће бити скенирана и дужица 
ока.  
 
(Извор: www.ekapija.bа) 

http://www.klix.ba/vijesti/svijet/uskoro-biometrijsko-skeniranje-lica-na-aerodromima-u-eu/150220065�


 

 

Нове одредбе за грађане ЕУ у иностранству 
 
Од недавно грађани ЕУ више 
не требају страховати због 
евентуалног недостатка 
властитих амбасада - нове 
одредбе им иду у корист. 
Статистика биљежи годишње 
око 90 милиона путовања 
изван граница Уније. Важно је и 
напоменути да отприлике 30 
милиона службених грађана 
Европске уније живи изван ње. 
Ова чињеница била је повод 
нове одредбе коју је донијела 
Комисија ЕУ како би заштитила 
своје грађане. 
 
Нове мјере односе се на све 
грађане који или путују или 
живе изван ЕУ, а њихова 
матична земља нема никакво 
представништво ни амбасаду у 
дотичној дестинацији. Само у 
Америци, Кини и Русији постоје 
службена представништва 
апсолутно свих  27 земаља 
Европске уније. У свим другим 
земљама успостављање 
контаката с домовином је доста 

комплицирано и захтјева 
посредника, то јест, прво се 
контактира матична земља која 
потом повезује свог грађана са 
дотичном страном земљом.  
 
Овај проблем је ријешен 
додјељивањем посебних права 
ЕУ грађанима, који наиме сада 
могу користити амбасаде 
осталих земаља по потпуно 
истим условима као и они који 
из те земље потјечу.Типичне 
ситуације у којима ЕУ грађанин 
треба помоћ своје земље су: 
крађа или губитак пасоша, 
несрећа те обољење тежег 
типа, агресија односно насилни 
напад, хапшење или притвор, 
хитна помоћ у случају 
природних катастрофа, 
грађански немири или 
евентуални оружани сукоб, те 
смртни случајеви у 
иностранству. 
 
(Извор: www.magazinplus.еu)

 
 

Хрватска: Половица испитаника жели мање учења напамет, а 
више креативности 

 
У јануару ове године започели 
су преговори о реформи 
школства. Могуће новости су 

обавезна деветогодишња 
основна школа, потпуно нови 
начин усвајања знања с више 



критичког и логичког 
размишљања, аутономија 
наставника у креирању 
наставног часа те промјене у 
оцјењивању у којем ће, осим 
бројчаних од 1 до 5, бити и 
описних оцјена. 
  
Портал ЕдуЦентар истражио је 
на више од 320 испитаника које 
су највеће бољке старог 
система образовања, односно 
што би првенствено и обавезно 
промијенили. 
  
Мало мање од половице 
испитаника (46%) истиче да је 
највећа мана старог система 
превише учења напамет без 
потицања креативног 
размишљања. 
  
"Данашња дјеца се све мање 
сналазе у реалним 
ситуацијама. Сврха 
школовања, поготово 
средњошколског и 
факултетског би морала бити 
сналажења у свакодневним 
пословним активностима и 
брзим укључивањем на 
тржиште рада без губитка за 
послодавце", објашњава један 
од испитаника, а други се 
надовезује да 'недостаје 
слобода изражавања и 
размишљање ван оквира'. 
  
Трећина испитаника (30%) 
тврди да је главни проблем 
превише градива које није 
примјењиво у пракси. 
Испитаници коментирају да се 

'фокусирањем на небитне 
информације губи фокус с оних 
битних за живот.' 
  
Недостатак практичног рада 
током школовања истиче 
петина испитаника (20%). 
 

 
  
"Данас све мање људи може 
учинити нешто својим рукама, а 
образовање занатлија се не 
вреднује те из занатских школа 
излазе људи без љубави 
према послу за који су се 
школовали, те с мањком воље 
за усавршавањем и 
развијањем креативности", 
коментар је једног од 
испитаника. 
  
Испитаници су такођер свјесни 
да због недостатка практичних 
вјештина тешко проналазе 
посао: "Постоје школе за које 
посао уопће не постоји јер је 
програм наставе лоше 
структуиран." 
  
Свега 4% испитаника би 
првенствено мијењало систем 
оцјењивања. "Проблем није у 
оцјенама него у субјективном 

http://www.educentar.net/�


начину оцјењивања", 
коментарише један од 
испитаника. 

 
(Извор: www.еуропа.еу)

 
 

 

Тренинзи у оквиру програма Ерасмус+ 
 
У оквиру Ерасмус+ програма 
настављају се организовати 
међународни тренинзи. 
Тренинг под називом " 
Образовање и спорт за све" 
одржат ће се у Италији 
(Сассари) од 1. до 5. октобра 
2015. Осим њега још један 
тренинг одржат ће се у Италији 
( Олбиа) и то од 8. до 16. 
септембра 2015. а под називом 
" Инклузивне методе у страним 
језицима". 

 

Још један занимљив тренинг " 
Од идеје до пројекта" одржат 

ће се у Португалу од 26. до 
31.јула.  

Наведени тренинзи имају за 
циљ освијестити важност 
унапређења цјелокупне 
квалитете образовања ваше 
школе или друге едукацијске 
организације. 

Рок за пријаву на све тренинге 
је 4.март 2015. (до 12 сати по 
средњоевропском времену). За 
наведене тренинге постоји 
могућност финансирања као 
актвиност КА1 (мобилност у 
сврху учења). Уколико су вам 
потребне додатне 
информације или појашњења 
слободно контактирајте на е-
маил инфо@миневаганти.орг 

(Извор: www.dw.dе)

 

Бесплатна апликација за научити како писати ЕУ пројекте 
 
Организација за грађанске 
иницијативе у оквиру пројекта 
„Омогућимо то путем ЕУ 
фондова“ развила је 

апликацију за електронско 
учење писања и провођење 
пројеката финансираних 
средствима Европске уније. 

mailto:info@minevaganti.org�


Први од укупно 6 модула је 
доступан свима онима који 
желе научити више о укупном 
функционисању ЕУ фондова те 
начинима израде и провођења 
пројеката на wеб сједишту 
пројекта. Тема првог модула су 
програми које Република 
Хрватска користи од 1996. 
године до данас, типови 
финансирања, те конкурсна 
документација. Остали модули 
ће бити објављивани на wеб 
сједишту пројекта сваких 5 до 6 
дана, за што ћете такођер бити 
правовремено обавијештени. 

Све упуте за праћење садржаја 
као и за полагање кратког 
квиза знања који се налази на 
крају сваког модула се налазе 
унутар саме интерактивне 
апликације. Уз постојећу 
Виртуалну учионицу писања ЕУ 
пројеката Европског 
едукацијског форума 
финансирану у склопу истог 
програма, ова бесплатна 
онлине едукација Организације 
за грађанске иницијативе 
представља једну позамашну 
количину онлине, бесплатних и 
свима доступних информација 
о томе како преточити своју 
идеју у пројект те добити 
потребно финансирање из 

фондова ЕУ за њено 
остварење! Научите како 
остварити и своју идеју! 

Да ли знате која је држава 
чланица Европске уније 
најмања, а која највећа? 

Најмања држава чланица с 
површином од 316 квадратних 
километара је Малта. 

Слиједе Луксембург са 2586 
километара квадратних и 
Кипар 

 

С друге стране, површински 
највећа држава Европске уније 
је 

са 9250 квадратних 
километара. 

Француска с 550  хљада 
километара квадратних. 
Слиједе Шпанија 504 782 
квадратна километра и 
Шведска 

(Извор: 

са 449 964 квадратна 
километра. 

www.radiosarajevo.bа) 
 

Колика је минимална плата у земљама ЕУ-а? 
 

http://eufondovi.ogi.hr/category/elearning/�
http://eufondovi.ogi.hr/category/elearning/�
http://www.radiosarajevo.bа/�


Хрватска спада у скупину 
земаља чланица с најнижом 
минималном платом (372 еура) 
док је минимална бруто плата у 
Луксембургу 1874 еура. 

Еуропска господарства се 
међусобно јако разликују, а 
паралелно с тим, варирају и 
минималне плате у свакој од 
држава, али и трошкови 
живота. Инфографика 
приказује податке Еуростата о 
минималној плаћи у 2013. 
години у земљама ЕУ-а те у 
некима које нису чланице 
Уније. 

Највећу минималну плату у ЕУ-
у има Луксембург, 1874 еура, 
док Румуњска има готово 12 

пута мању; тек 157,5 еура. 
Шест земаља чланица има 
минималну плату већу од 1000 
еура, док их 10 има испод 400 
еура. Минималне плате су 
изражене у бруто износима.  

Хрватска спада у скупину 
земаља чланица с најнижом 
минималном платом. Она 
износи 372 еура, док, 
примјерице, Словенци имају 
784 еура, а они највише 
погођени кризом, Грци, 684 
еура. 

Минималне плате су у правилу 
одређене законом. Међутим, у 

 

 

неким случајевима су утврђене 
колективним уговорима. Тај 
износ није нужно ажурирати 

сваке године нити прилагодба 
увијек резултира повећањем 
плата. Ваља нагласити да не 



постоји прецизан начин да се 
успореде плате. Паритет 
куповне моћи исправља 
разлике у просјечним 
трошковима живота између 
земаља, али не узима у обзир 
могуће варијације у цијенама 
између градова унутар исте 
земље или неке друге 
чимбенике, попут броја дјеце у 
кућанствима или трошкова 
школовања. 

Тако Данска, Финска, Италија, 
Аустрија и Шведска немају 
минималну плату на 
националној основи, али ипак 
имају минималне стопе 
утврђене колективним 
уговорима који заједно 
покривају висок удио радно 
способног становништва. 

И у Француској постоје врло 
политизирани синдикати који су 
се изборили да примања слабо 
плаћених радника буду на 
разумнмј нивоу. Њихов смисао 
за колективно преговарање 

дијелом произлази из њихова 
свеприсутног утјецаја у 
француском друштву. Но 
упркос снази синдиката у 
Француској и другдје, све је 
мање синдикалних чланова 
диљем Западне Еуропе. Разлог 
томе је што је тешка индустрија 
у сталном паду у Европи и 
већином је пресељена на 
азијски континент. 

У поређењу са Западном 
Европом, источноевропске 
земље чланице имају изразито 
ниску минималну плату.  

Након Њемачке, која је 
одлучила увести минималну 
плату од 1. јануара 2015, 
швицарски грађани ће о томе 
одлучивати 18. маја. 
Минимална плата у Швицарској 
би, ако грађани одлуче тако, 
била четири хиљаде франака, 
односно 3281 еуро и као таква 
би била највећа у свијету, а не 
само на европском континенту. 

(Извор: www.tportal.hr)  
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