
#11.издање

е

 

в

 

р

 

о

 

п

 

с

 

к

 

и

 

20.

21.

д

 

н

 

е

 

в

 

н

 

и

 

к

 

#11.издање

20.

21. 



Током 60 година свог постојања, 
Европска унија је са почетних 

шест порасла на заједницу од 28 
држава чланица, док је тренутно  

седам 
земаља на путу приступања  

Европској 
унији. Проширење је, показало је  

шест 
деценија постојања ЕУ, уједно и  

њена 
најуспешнија политика, која је  

допринела 
унапређењу сарадње међу  

државама, 
разумевању, зближавању култура, 

подстичући разноликост,  
динамичност и 

јединство међу државама  
чланицама. 

И     пак, чланство у ЕУ подстиче     
политичке 

        и економске реформе које                  
једна земља мора да спроведе како  

би се друштво 
трансформисало, постало  

отвореније 
и како би било спремно да  

прихвати 
права, али и обавезе које проистичу  

из 
чланства у том престижном клубу. 

Уколико жели да приступи  
Европској 

унији, захтев за пријем у чланство  
може 

да поднесе свака европска држава, 
уз испуњавање одређених мерила и 

уз поштовање начела и вредности  
на 

којима почива ЕУ. У првом реду,  
реч је 

о поштовању демократије, слободе, 
владавине права, људских права и 

основних слобода, укључујући и  
права 

лица која припадају мањинама.   

КАКО ЈЕ СВЕ  
ПОЧЕЛО? 
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HELLO

01 

EУ И СРБИЈА
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ЕУ У ТВОМ ЖИВОТУ  
-ЧЕТИРИ СЛОБОДЕ ЕУ 

 ви знамо да можемо без  
проблема         

да путујемо без   додатних  
прелазака 

граница унутар ЕУ или да можемо 
да бирамо где желимо да  

наставимо 
студије или школовање. Али да 

ли знате да у ЕУ можете, рецимо, 
да купите бицикл у једној држави 
чланици и да га допремите кући  

без 
плаћања царине или попуњавања 

додатне папирологије? 

С сто то важи уколико нешто 
наручујете преко интернета из неке 
друге земље ЕУ. То, заиста, додатно 

поједностављује свакодневни 
живот грађана и чини многе 

производе доступним грађанима 
широм ЕУ. 

И

              ли то не важи само за  
робу или 

слободно кретање људи. 
А

 
ако је. Поред робе и  

људи.Европска 
  унија је радила на  

усаглашавању 
и унапређењу оквира који  

нам 
данас омогућују да се међу 
државама чланицама без  

додатних 
административних  

процедура 
слободно крећу и услуге,  

али и 
капитал. 

Т
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TOLERANCE

HUGS
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    ако бисте боље разумели 
или додатно истражили и прочитали 

нешто о овим или сличним причама о 
Европској унији, ми вам представљамо 

неколико кратких прича; 

К

1. У ЕУ НЕЋЕМО МОЋИ 
ДА ПРОИЗВОДИМО 

СИР, КАЈМАК И 
РАКИЈУ 

2. КАЖЕ ЕУ: 
„НЕМА ВИШЕ КВРГАВИХ 
ШАРГАРЕПА, ДОК БАНАНЕ 

МОРАЈУ ДА БУДУ  
ЗАКРИВЉЕНЕ 

ПОД ОДРЕЂЕНИМ УГЛОМ” 
3. ЕУ ЋЕ ЗАБРАНИТИ 
ДРВЕНЕ И ВОШТАНЕ 

БОЈИЦЕ 

4. ЕУ ЗАБРАЊУЈЕ ИГРАЧКЕ 
КОЈЕ ПРОИЗВОДЕ БУКУ 

5. ЕУ УВОДИ У  
УПОТРЕБУ 

СИЈАЛИЦЕ ОПАСНЕ 
ПО ЗДРАВЉЕ 

6. НА ТРЖИШТУ ЕУ  
МОЖЕТЕ 

ПРОНАЋИ ИСТЕ  
ПРОИЗВОДЕ 

РАЗЛИЧИТОГ КВАЛИТЕТА 

7. УЛАСКОМ У ЕУ  
ГУБИМО 

ТРАДИЦИЈУ И  
ОБИЧАЈЕ 

raar

МИТОВИ О  
ЕВРОПСКОЈ УНИЈИ 



20
20

/2
02

1.

Eвропска унија ради на промоцији 
и заштити људских права у два 

основна правца. Први се односи 
на заштиту основних људских права 

грађана Европске уније. Са друге  
стране, 

Европска унија спроводи активности 
чији је циљ промовисање људских 
права широм света. Европска унија 

не представља само јединствено 
тржиште производа и услуга.  

Европска 
унија промовише, заговара,  

унапређује 
и поштује вредности и права која 

су утврђена уговорима којима је ЕУ 
основана, као и она која су побројана  

у 
посебном документу који је ЕУ  

усвојила, 
а који се назива Повеља о основним 

правима Европске уније 

ПРОМОЦИЈА И 
ЗАШТИТА ЉУДСКИХ 

ПРАВА  ада Србија постане држава 
чланица Европске уније, поред 

држављанства Србије, имати још 
једно – држављанство Европске 
уније? На нашем пасошу, поред 
назива Србија стајаће и натпис: 

Европска унија 

04

ада си држављанин 
Европске уније, уз права  

која већ 
имаш, добијаш и нова  

права, која ти 
помажу да одлучујеш о томе  

како 
желиш да ЕУ изгледа сутра. 

К

 ожеш гласати на 
изборима за Европски парламент, 

који се организују на сваких пет 
година, и можеш изабрати ко 

желиш да те представља у овој 
институцији ЕУ. Можеш да гласаш 

на локалним изборима, али можеш 
и сама да се кандидујеш и да своје 

идеје заговараш у Европском 
парламенту. 

М

К

људска права
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О ПОГРАМУ

„Еразмус плус” је програм  
Европске 

уније који обезбеђује  
финансирање 

пројеката за сарадњу у три  
области:  

-образовање 
- млади 
-спорт 

У области образовања кроз  
програм 

„Еразмус плус” Европска унија  
тежи да 

унапреди развој свих нивоа  
образовања, 

ојача везе између формалног и 
неформалног учења и направи  

лакшу 
транзицију према тржишту рада.  

вропска унија кроз овај програм 
доприноси да се млади активно укључе 

у грађанско друштво, да развију и 
унапреде своје лидерске вештине и, кроз 

различите програме размене, помаже 
унапређењу једне од основних вредности 
на којима ЕУ почива – солидарности, али 
и нуди могућност младима да упознају и 
разумеју друге културе широм европског 

континента 

ER����S+

роз различите пројекте у области 
спорта који се финансирају кроз овај 
програм – Европска унија доприноси 
унапређењу сарадње и умрежавања 
између спортских организација, али 
и пружа подршку пројектима који  

промовишу здраве аспекте бављења 
спортом, као и једнаке могућности за све 

који желе да се баве њиме.   

E

K

рограм је добио назив по Еразму 
Ротердамском. Еразмо је био филозоф, 

теолог и хуманиста и залагао се за 
теорију да контакт са другим земљама 

доноси ново знање и искуство. И сâм је 
боравио и радио у различитим земљама 

Европе у потрази за различитим 
искуствима. Само у периоду 2014–2020. 

Европска унија је омогућила да више 
од четири милиона Европљана имају 

могућност да се усавршавају, студирају 
или учествују у програмима размене 
искуства широм Европе, и то не само 

студенти. У програму могу да учествују и 
наставници у средњим школама, млади, 
омладински радници, наставно особље. 

П

ЕРАСМУС +

образовање и спорт кроз  
програм ,,ЕРАЗМУС ПЛУС" 
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ЗЕЛЕНА И ОДРЖИВА ЕВРОПА

          ивотна средина превазилази 
политичке и правне оквире и  

границе 
које је створио човек. Основни 

циљ јесте да се побољша квалитет 
животне средине, заштити  

здравље  

људи, постигне мудро и  
рационално 

коришћење природних ресурса 
и унапреде међународне мере за 

решавање глобалних или  
регионалних 

проблема у заштити животне  
средине.  

Ж

 вропска унија 
помаже да се заштити наш орао 

крсташ. То је орао који живи у 
Србији. То је орао који се  

налази на 
нашој застави, орао по коме  

смо 
дали надимак нашој  

националној 
репрезентацији.  

аравно, постоје посебни  
програми 

у земљама ЕУ намењени  
очувању 

природних резервата и  
станишта. 

Зато морамо и ми више да се 
позабавимо овом темом и  

видимо 
како можемо да допринесемо не 

само очувању орла са наше  
заставе 

већ и других угрожених врста,  
наше 

природе и, уопште, наше  
планете. 

Е
Н

ЖИВОТНА СРЕДИНА И  
КЛИМАТСКЕ ПРОМЕНЕ 
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дИГИТАЛНИ СВЕТ  
И ИНОВАЦИЈЕ 
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ДИГИТАЛНА 
ПИСМЕНОСТ 

              игитална писменост подразумева 
да можете да користите 

и 
проналазите различите изворе 

информација 
о одређеној теми, али 

и да 
схватите да информације са собом носе 

одређену вредност, као 
и да медији који 

је преносе имају различите предности 
и 

мане. 

Д

       игитална писменост је данас 
део свакодневне писмености. Она 
је и слична ономе што сматрамо 

традиционалном писменошћу, али се од 
ње и разликује. Да би дигитално читали 
и писали, ученици и наставници морају 
научити да стварају и интерпретирају 
текстове у различитим формама, као 
што су статичке и покретне слике и   

иконе, говорни и писани језик, изглед  
екрана и слично. Поред овога, потребно 

је да знамо како да читамо различите 
текстове кроз разноврсне дигиталне 

платформе и како да користимо 
разноврсне доступне формате за учење, 

креирање садржаја или просторе за 
изражавање, попут форума и блогова, 

који нису постојали раније.  

Д   вропска унија је  
препознала потребу 

за унапређење дигиталних  
вештина 

грађана широм ЕУ и овај  
циљ поставила 

као део кључних стратегија  
ЕУ. На 

пример, Европски  
парламент је већ 2006. 

године препознао  
дигиталну писменост 

као једну од осам кључних  
вештина 

коју сваки европски  
грађанин треба да 

усаврши и која представља  
једну од 

четири основне вештине  
за учење.  

Е

HEY
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КУЛТУРА
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вропско културно наслеђе 
засновано је на разноликости 

језика, књижевности, позоришта, 
архитектуре, уметничких израза, 

филма, радија и телевизије. Европска 
унија планира и спроводи активности 
које подржавају очување различитих 

културних садржаја, како би они 
били доступни и другима ван граница 
држава, али и европског континента. 

E

             то чини путем бројних фестивала 
плеса, музике, кулинарства, на 
24 званична језика и још много 

регионалних и локалних језика на 
којима се ствара, одржава и негује 

културна баштина. Слоган „Уједињени 
у разноликости” односи се и на ово 

јединствено богатство ЕУ

EУ
culture

HEY
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ЈЕДИНСТВЕНО ТРЖИШТЕ  
ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ И  

ЗАШТИТА ПОТРОШАЧА 
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ЈЕДИНСТВЕНО, УНУТРАШЊЕ 
ТРЖИШТЕ ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ 

единствено тржиште једно је од 
највећих достигнућа Европске уније. 

Захваљујући њему, олакшава се 
свакодневни живот грађана,  

предузећа и компанија и подстиче  
отварање нових радних места, али и  

свеукупни  економски раст 
и развој. 

J

Европска унија стално ради на 
унапређењу потенцијала за раст 

и развој 
јединственог тржишта, посебно како 
би се искористио његов потенцијал у 
дигиталном добу, осигурао одржив  

раст европске економије 
и одговорило на 

изазове које доноси свет, који се брзо 
мења. 

Концепт јединственог тржишта 
је прославио свој 25. рођендан 

2018. године и током овог  
периода, 

захваљујући његовом сталном  
развоју, 

квалитет живота грађана и  
услови 

пословања предузећа у  
Европској 

унији значајно су побољшани.  
Грађани 

Европске уније могу студирати,  
живети, 

куповати, радити и  
пензионисати се 

у било којој држави чланици ЕУ,  
али 

и уживати у производима који се 
производе широм Европе.  

Захваљујући 
проширењу пословања  

компанија и 
предузећа, потрошачима се  

нуди више 
избора, више иновативних  

производа и, 
уз све то, повољније цене.  

25
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ЗНАТЕ ДА МОЖЕТЕ ДА ПУТУЈЕТЕ 
ЕВРОПОМ БЕЗ ВИЗЕ ТОКОМ 
ПЕРИОДА ОД ТРИ МЕСЕЦА? 

д 2009. године грађани и грађанке 
Србије могу путовати у подручје 
Шенгена без визе на највише 90 

дана у периоду од шест месеци. Пре 
него што је ово омогућено, за путовање 

у земље такозваног шенгенског 
простора била је потребна виза. У 

процесу приступања Европској унији, 
Србија је, да би путовање без виза било 

могуће, морала да испуни неопходне 
критеријуме и успостави систем и услове 
који омогућавају несметано испуњавање 

овог права.  

КОЈЕ ДОКУМЕНТЕ МОРАТЕ 
ДА ИМАТЕ ДА БИСТЕ КРЕНУЛИ 

НА ПУТ? 
ако бисте упознали различите 

европске земље, за путовање су вам 
потребни биометријски пасош, доказ 

да имате здравствено осигурање и 
средства потребна за време трајања 

путовања и боравка на жељеној 
дестинацији. Колико вам је новца 

потребно да имате за пут, зависи од 
сваке земље посебно, али се о овоме 

пре пута можете информисати на сајту 
амбасаде или конзулата земље коју 

планирате посетити током путовања. 

10
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