
#Заједно истражујемо Европу!

#Укључивост и разноликостЧеститамо на освајању
DiscoverEU путне пропуснице!
Сада је право време да кренеш да планираш своје DiscoverEU 
путовање и припремиш се за пут, као и да се информишеш о 
погодностима које DiscoverEU иницијатива нуди.
Твоја путна пропусница ти омогућава да до месец дана путујеш у другу/e DiscoverEU земљу/e (државе 
чланице Европске уније, Исланд, Лихтенштајн, Северна Македонија, Норвешка и Турска), 
користећи првенствено воз као превозно средство. Можеш да бираш између две врсте путних 
пропусница, флексибилне и фиксне, у зависности од тога да ли желиш да путујеш у 
одређеном временском периоду, или желиш да о датумима свог путовања одлучиш 
касније. Путне пропуснице ти омогућавају да путујеш возом, а сви додатни трошкови (нпр. 
смештај, исхрана, улазнице за музеје) морају бити покривени од стране DiscoverEU путника. 

Који су даљи кораци након добијања пропуснице? 
Након обавештења о одабиру за учешће у DiscoverEU иницијативи, на имејл адресу ћеш 
добити обавештење о томе да је потребно да до одређеног датума попуниш формулар 
за резервацију (Booking Form), за шта ће ти бити потребан валидан пасош. У случају да 
одабереш фиксну путну пропусницу, приликом попуњавања формулара ће од тебе 
бити тражено да одабереш градове које желиш да посетиш и датуме свог путовања. 
Након верификације унесених података, на твоју имејл адресу ће бити послат имејл са 
линком за преузимање DiscoverEU мобилне апликације (DiscoverEU Travel App). 
Флексибилној путној пропусници се приступа кроз DiscoverEU мобилну апликацију, док 
учесници који су одабрали фиксну путну пропусницу добијају имејл са већ купљеним возним 
картама, које је потребно потврдити.

Како да користим своју DiscoverEU путну пропусницу?
У случају одабира флексибилне путне пропуснице, кроз DiscoverEU мобилну апликацију ћеш моћи самостално 

да одабереш жељене дестинације свог путовања, односно да одабереш возне карте за путовање на основу 
тражених датума. Обрати пажњу на то да је за неке возове потребна резервација седишта, чији 

трошкови нису покривени путном пропусницом, већ их покривају сами учесници. Осим тога, 
биће неопходно да активираш своју путну пропусницу и унесеш почетни датум свог 

путовања, након чега ћеш моћи да одабереш возне карте. 
Сви добитници DiscoverEU путних пропусница ће путем DiscoverEU мобилне 

апликације моћи да приступе својој картици за попусте, коју могу користити 
ради остваривања попуста на смештај, исхрану, културне и друге активности. 

Који ресурси ми могу бити од користи приликом планирања свог 
DiscoverEU путовања?

Приликом планирања свог путовања, обрати пажњу на то да се за DiscoverEU путнике 
организују Meet-up догађаји широм Европе, који су намењени упознавању путника са 

европским градовима и повезивању са осталим DiscoverEU путницима кроз 
различите врсте активности - музичке фестивале, обилазак града, излете и слично. 

Мапу ових догађаја, као и детаљне информације о DiscoverEU иницијативи, 
можеш пронаћи на Европском порталу за младе:

youth.europa.eu/discovereu_en
Фондација Темпус једном годишње организује састанак пре путовања за добитнике 
DiscoverEU путних пропусница, како бисмо свим учесницима пружили информације 
о иницијативи и дали корисне савете за путовање. Информације о одржавању овог 
састанка ће бити доступне у имејлу, који ћемо ти послати на твоју имејл адресу. 
Од користи ти може бити и DiscoverEU званична група на Фејсбуку, путем које 

се можеш повезати са осталим путницима и информисати се о предстојећим 
Meet-up догађајима:  www.facebook.com/groups/245370079553195/

За све недоумице у вези са резервацијом возних карата и путовањем, на 
располагању ти стоји DiscoverEU контакт центар, којем се можеш обратити путем 

ове веб-странице: https://discovereu-wave6.zendesk.com/hc/en-gb

Како да се спремим за пут?

Најбоље је да планираш своје путовање на време, као и да резервишеш смештај пре самог путовања. 
Обавезно прибави путно осигурање и понеси са собом пасош и копије битних докумената и резервација. На 
самом путовању обрати пажњу на своје ствари и не остављај их без надзора и мисли на своју безбедност. 
Труди се да путујеш возом и да током свог путовања пазиш на околину.  

За крај, уживај у свом DiscoverEU путовању
и упознај нове људе, пределе и културе!
Своје искуство можеш да поделиш са другима тако што ћеш постати DiscoverEU 
амбасадор и мотивисати друге осамнаестогодишњаке да се придруже DiscoverEU 
иницијативи.
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Овај документ је финансиран средствима Европске уније. Публикација одражава само
становишта аутора и не нужно становишта Европске уније и Извршне агенције у области образовања
и културе (EACEA). Ни под којим условима се Европска унија ни EACEA не могу сматрати
одговорнима за садржину документа.

https://youth.europa.eu/discovereu_en
https://www.facebook.com/groups/245370079553195/
https://discovereu-wave6.zendesk.com/hc/en-gb
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