
 

 

 

ПУЛС ЕВРОПЕ – Медијске посете ЕУ 

 

ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ 

 

ЕУ пројекат “Пулс Европе – медијске посете ЕУ” позива новинаре електронских, штампаних и 

интернет медија у Србији да се пријаве за учешће у програму медијских посета земљама Европске 

уније који ће бити организован у периоду април 2020 – август 2022. године. 

Пројекат „Пулс Европе – медијске посете ЕУ” финансира Европска унија; пројекат спроводи 

конзорцијум који предводи Гете институт у сарадњи са Независним удружењем новинара Србије 

(НУНС) и Центром за културну деконтаминацију (ЦЗКД). Пројектом управља Делегација ЕУ у 

Републици Србији. Општи циљ пројекта је да повећа међу грађанима Србије свест, знање и 

разумевање процеса приступања Србије Европској унији и преговарачког процеса са ЕУ. Циљ 

пројектних активности је да се, кроз медијске извештаје, објасни јавности у Србији како су земље 

чланице ЕУ успешно превазишле изазове са којима се Србија сада суочава као део процеса 

европских интеграција. Како би се то постигло, пројекат “Пулс Европе – медијске посете ЕУ” ће за 

медије у Србији организовати посебно припремљене посете земљама Европске уније, 

међународним организацијама и другим земљама/регионима Западног Балкана. На тај начин, 

медији и њихови новинари ће имати прилику да практикују истраживачко извештавање о процесу 

европских интеграција и његовом утицају на свакодневни живот грађана, између осталог и тиме 

што ће бити у прилици да направе упоредну анализу најбољих европских пракси са напорима у 

Србији да се спроведу реформе. 

Пројекат је започео у фебруару 2020. и трајаће до августа 2022. године. 

Позив за учешће је отворен за све медије у Србији под следећим условом: 

Само медији који извештавају на српском језику и обраћају се публици у Србији, који поштују 

Етички кодекс као и међународно признате стандарде професионалног и етичког новинарства 

могу да учествују. Ово се посебно односи на вредности и стандарде који су у вези са 

истинитошћу, тачношћу, поштењем, интегритетом, независношћу, хуманошћу, одговорношћу и 

независности. 

Новинарима ће бити достављено/омогућено на увид (преко сајта 

http://europa.rs/medijskeposeteeu/): 

- Опсежна листа сектора/области за извештавање које ће пројекат покрити током свог трајања, 

изабраних у складу са тренутном фазом процеса европских интеграција Србије. Листа може бити 

допуњена/измењена током трајања пројекта. 

- Листа земаља ЕУ (или земаља у региону) у којима ће пројекат организовати медијске посете. 

Листа ће бити ажурирана свака три месеца. 

- Временски редослед медијских посета које ће бити организоване. Редослед ће бити ажуриран 

свака три месеца.  

Од новинара се очекује да: 

http://europa.rs/medijskeposeteeu/


 

 

 

- Поднесу предлог теме коју желе да обраде током једне медијске посете.  

- Кроз пријавни формурал поднесу нацрт предлога разраде теме/синопсис прилога који планирају 

да ураде током једне медијске посете (уз навођење инсититуција, пословних удружења или других 

организација које сматрају релевантним, као и листе предложених саговорника).  

- Основно познавање енглеског језика. 

- Добију сагласност надлежног уредника за учешће у програму, односно да могу да пословно 

путују у иностранство. 

- Обавесте пројектни тим након што је њихов текст/прилог објављен/емитован. 

Избор предложених тема и новинара вршиће Одбор за селекцију, најкасније три недеље пре 

планираног медијског путовања.  

Пројекат “Пулс Европе – медијске посете ЕУ” покриће све путне трошкове, трошкове боравка 

новинара, као и оне који су у вези са новинарским радом у иностранству. Пројекат ће обезбедити 

услуге превода на лицу места, као и здравствено осигурање и све трансфере. Уколико је потребно, 

пројекат ће изабраним учесницима пружити помоћ у припремној фази, подршком у проналажењу 

саговорника или успостављањем контаката са институцијама (у Србији и у земљама ЕУ). 

 

Позив за учешће је отворен током читавог трајања пројекта. 

 

Како се пријавити: 

Пријавни формулар је доступан на следећем линку: http://europa.rs/medijskeposeteeu/. Попуњене 

пријаве (на српском језику) треба послати на следећу адресу: office@mediatrips.eu. 

Процедура избора:  

O пристиглим пријавама одлучиваће независни Одбор за селекцију који чине 3 представника 

конзорцијума (по један из Гете института, НУНС-а и ЦЗКД-а) као и два независна члана. Делегација 

Европске уније у Србији ни на који начин није укључена у процедуру избора. 

Одабрани новинари биће обавештени најкасније три седмице пре планираног медијског путовања. 

Листа земаља ЕУ у којима ће медијске посете бити организоване у периоду април – јул 2020: 

Април/Мај 2020: Немачка. Посета ће се фокусирати на следеће секторе: реформа јавне управе; 

запошљавање и социјална политика – тржиште рада; ефикасност правосуђа; заштита животне 

средине и климатске промене; борба против корупције; управљање јавним финансијама. 

Могућност посете Европској централној банци.  

Мај/Јун 2020: Хрватска и Словенија. Посета ће се фокусирати на следеће секторе: ефикасност 

правосуђа – смањење броја заосталих судских предмета; борба против корупције; култура – 

културно наслеђе као мотор економског развоја; заштита животне средине – управљање отпадним 

водама, очување природних ресурса; пољопривреда – коришћење стурктурних фондова и 

http://europa.rs/medijskeposeteeu/
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кохезионог фонда; прекогранична сарадња. Могућност посете – Ријека, Европска престоница 

културе.  

Јун/Јул 2020: Француска. Посета ће се фокусирати на следеће секторе: реформа јавне управе; 

пољопривреда – шеме квалитета; култура – креативне индустрије, културно наслеђе; образовање 

– дуално образовање и стручно образовање; борба против корупције; равноправност полова; 

регионални развој. 
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