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Жежељев мост- ЕУ видљивост? 



Још мало видљивости... 



Дурбином? 



 

• Како медији извешавају о “европским 
темама”?  
• Каква је наша стратегија? 
• Која су нам оруђа? 
• Шта каже глас народа? 
• Који је резултат? 
 
 
 

…”европске приче”… 



        ВЛАДИНЕ СТРАТЕГИЈЕ КОМУНИКАЦИЈЕ 

* Стратегија комуникације о 
приступању Републике Србије 
Европској унији, децембар 2011  
 
 
 
* Стратегија комуникације Владе 
Републике Србије о процесу 
стабилизације и придруживања државне 
заједнице Србија и Црна Гора Европској 
унији, април 2004  



 
Децембар 2012. 
 
• Уколико би сутра био расписан референдум са питањем “Да 
ли подржавате чланство Србије у ЕУ, 41% грађана би гласало за, 
а 31% против. 
 
• Велики број грађана, 66 процената, и даље верује да реформе 
које су неопходне за улазак у ЕУ, треба спроводити и да нису 
услов за чланство у ЕУ, ради стварања боље Србије, због нас 
самих. 
 

• TВ емисије о искуствима обичних људи у процесу приступања 
ЕУ је тип садржаја који 44% грађана сматра најинтересантнијим. 

Истраживање јавног мњења 



www.seio.gov.rs 

ИНТЕРЕСОВАЊЕ ПРЕМА ЕВРОПСКОЈ УНИЈИ 

Преко трећине грађана је чуло за пројекте финансиране из ЕУ 
фондова 



www.seio.gov.rs 

Мање од четвртине грађана познаје организације које спроводе пројекте у 
оквиру програма прекограничне сарадње (ИПА); значајно веће познавање ИПА 
пројеката у окрузима у којима се они спроводе 



www.seio.gov.rs 

Русија се сматра за највећег донатора Србије од 2000. године 



 
 
 
 
 
 
 

 
‘HOW DOES IT RELATE TO US?’  

 
Извештавање медија о европским 

интеграцијама 
 

 Истраживање BBC Worlds Service Trust  
које је финанисрала EУ, септембар 2010 

 



 
• велики број извештаја али су их читаоци и гледаоци српских медија, као и новинари, 
представници владе и цивилног друштва оценили као лоше...као прекратке,  превише 
званичне и тешке за разумевање... 
 

• 1/3 прича је добро пласирана 
-на ТВ и радију у прва три прилога вести 
- у штампаним медијима на прве три стране 
 

• Национални медији извештавају значајно више него локални 
 - 40 : 14 просечно, месечно 
 
• Главне теме су политика, економија и процес сам по себи и често се заснивају на 
праћењу  званичних догађаја 
 
• пољпоривреда, заштита животне средине, заштита потрошача, здравље и образовање 
као теме су запостављене у извештавању 
-Мање од три одсто свих прича су из области пољопривреде 
 

 • Приче немају “дубину”– описне су, без анализе 
- 42% ТВ изештаја, 56% штампаних и 58% online њих су само дескрптивне 

 
 
  

КЉУЧНИ РЕЗУЛТАТИ 



 
• Приче нису уравнотежене 
-61% ЕУ прича на ТВ имају само једног саговорника или глас једне стране 

 
• Приче су углавном позитивне према ЕУ, што доводи до тога да публика сумња у 
кредибилитет 

 
• Испитаници највише желе да виде прилоге о животу обичних људи 
  
• Главне препреке – недостатак специјализације међу новинарима и 
бојазан медија да се те приче неће “продати” 
 

КЉУЧНИ РЕЗУЛТАТИ  



2.  
НОВИ ПРИСТУП 

 

 

 “Људска димензија” у ЕУ причама 

 

 Додавање националне, регионалне и локалне димензије 

 

 Коришћење могућности нових технологија 

 



• електронски и штампани медији (национални, регионални и локални)  су 

главни партнери у имплементацији комуникационих активности и 
преношењу информација о процесу приступања ЕУ.   
 

• редовне консултације са главним и одговорним уредницима и 
директорима медијских кућа.  
 

• подстицање медија да примене секторски приступ у обавештавању о 
питањима  из појединачних области важних за приступање Србије ЕУ. 
 
• подстаћи их да реализују програме, прилоге и репортаже које ће грађанима 

приближити свакодневни живот грађана ЕУ, са посебним тежиштем  на 
успешним примерима новијих чланица.  
 
 
 

СТРАТЕГИЈА КОМУНИКАЦИЈЕ 2011 –  
Медији као учесници и партнери у процесу 

комуникације 



СТРАТЕГИЈА КОМУНИКАЦИЈЕ  – 
Активности  за унапређење постојећих 

средстава комуникација 
 

 
1. Обуке и студијске посете новинара 

 
-  померити фокус образовања са информација о процесу приступања Србије ЕУ,  
на  утицај који тај  процес има на свакодневни живот ( нпр.  како препознати 
конкретну, животну ситуацију из  примене Закона о заштити потрошача или 
Закона о управљању отпадом). 
 

 2.       Редовна комуникација са медијима 
 

• обезбедити новинарима информације о конкретним примерима  из процеса 
приступања Србије ЕУ и о животним аспектима тематике за коју се поједини 
новинари интересују.  

 
•  организовати консултације Канцеларије за европске интеграције са новинарима, 

главним и одговорним уредницима и директорима медија једном  у три месеца ( 
непосредно уочи објављивања извештаја о спровођењу Националног плана за 
интеграцију РС). Циљ консултација је, пре свега, правовремена размена 
информација, сагласно утврђеним  циљевима и новим комуникацијским приступом.  

 
• Нови специјализовани медијски формати и садржаји  у корелацији са дијалошким 

групама.  
 

 



КАКО САРАЂУЈЕМО СА МЕДИЈИМА 

- Саопштења  

- Интервјуи 

- Конференције за штампу 

- Интернет презентација /сви документи доступни на 
сајту, база Исдакон, е-обука, ЕУ квиз/ 

- Обуке и студијске посете /више од 23 догађаја за 
око 200 новинара од 2005./ 

- Награда за медијско извештавање о европским 
интеграцијама 

- Нови медијски садржаји 

 
 





Категорија – Награда за најбољи прилог о пројекту 
реализованом у Србији који је финасирала ЕУ  

• За 2012. награду је добила Биљана Ђогић, новинарка 
ПГ  Мрежа 

 

• прилог објављен у емисији “Евронет” - “Унапређење 
предшколског васпитања у Србији” 

 

•Прилогом о деци из околине Зворника која по први пут, 
уз помоћ пројекта ЕУ и ангажовања општине, иду у 
обданише, осветљен један од проблема који је 
карактеристичан за слабо насељена и сиромашнија 
подручја у Србији  

 

• Како ЕУ фондови могу директно да утичу на 
свакодневицу грађана 

 

 



…и на крају, често, резултат је – мит… 

• Већина нас се ослања на новине, телевизију или радио 
када жели да се информише о томе на који начин се 
приближавамо чланству у ЕУ. Осим јасних и 
информативних текстова велики број прича заснива се на 
изврнутим чињеницама или чак и неистинама. Приче су 
тако занимљивије за публику али многи поверују у њих и 
стичу слику о ЕУ или онима који раде на интеграцији 
Србије, као о еврократама који смишљају бесмислена 
правила... 

 

• Тим причама оправдавају се ствари које творац мита не 
уме или не жели да објасни, утучући тиме на људе и 
догађаје 

 



…ракија… 


