
Изградња институција и европске интеграције – интердисциплинарни приступ за 

боље разумевање ЕУ 

Препознајући значај интердисциплинарног приступа у изучавању и разумевању тема које 

се односе на ЕУ, руководилац мастер програма „Европска политика и управљање кризама“ 

проф. др Зоран Крстић, настојао је да током првог семестра академске 2020/21. у оквиру 

предмета Изградња институција и европске интеграције, наставу организује тако да 

студент добију неопходнo теоријско али и практично употребљиво знање. 

Студенти су имали прилику да стекну нова сазнања о историјату ЕУ, изградњи институција, 

политикама ЕУ које се примењују на државе чланице али и оне које се примењују на државе 

кандидате за чланство. Начини и методе ефикасних превенција и управљања кризама-

ризицима у ванредним ситуацијама на нивоу ЕУ, каква је и криза изазвана пандемијом 

Ковид-19, такође су били тема предавања. 

Предавања су одржали стручњаци са различитих факултета, организација цивилног 

друштва, народни посланици, бивши чланови Преговарачког тима за вођење преговора о 

приступању Републике Србије Европској унији и др. 

У даљем тексту биће излистани предавачи као и теме о којима су студенти имали прилику 

да дискутују са предавачима: 

- Андријана Лазаревић, истраживач-приправник у Институту за политичке студије 

и докторанд на Факултету политичких наука - Увод у ЕУ - Историјат и 

институционална организација; 

- Димитрије Милић, програмски директор организације „Нови трећи пут“ -  

Европски парламент - организација, страначко груписање и избори;  

- Милош Вулић, Facoltà di Scienze Sociali, Pontificia Università Gregoriana, Roma -

Света столица и европске интеграције; 

- Петар Матић, научни сарадник у Институту за политичке студије - ЕУ на локалном 

нивоу; 

- Немања Пурић, истраживач приправник и докторанд на Факултету политичких 

наука - Бреxит - Иступање Уједињеног Краљевства Велике Британије и Северне 

Ирске из ЕУ; 

- Огњан Пантић, координатор пројеката у Београдској отвореној школи у оквиру 

програмске области Енергија, клима и животна средина - Заштита животне 

средине - од Брисела од Београда; 

- Сена Марић, програмска менаџерка и виша истраживачица у Центру за европске 

политике - Политика проширења ЕУ и значај владавине права; 

- Андреа Матијевић, истраживач-приправник у Институту за политичке студије и 

докторанд на Факултету политичких наука - Нова методологија политике 

проширења ЕУ; 

- Владимир Међак – потпредседник Европског покрета у Србији и бивши члан 

Преговарачког тима за вођење преговора о приступању Републике Србије Европској 



унији - Годишњи извештај(и)  Европске комисије о напретку Србије - од 

критика до препорука; 

- Елвира Ковач, потпредседница Народне скупштине Републике Србије и 

председавајућа Одбора за европске интеграција - Улога Народне скупштине у 

процесу ЕУ интеграција Републике Србије; 

- Дијана Штрбац, научни сарадник у Институту „Михајло Пупин“, у Центру за 

истраживање развоја науке и технологије - Улога политике истраживања и 

иновација ЕУ у управљању кризама. 

Евалуација од стране студената говори у прилог томе да је овакав приступ најподеснији за 

изучавање ЕУ. Ово су неки од коментара студената:  

- „Све похвале за организацију и избор предавача. Било је задовољство слушати 

стручњаке из различитих области, Такав начин рада, по мом мишљењу, најбоља је 

прилика да се упознамо са ЕУ.“ 

-  „Корисна предавања са презентацијама и списком литературе. Јако лепо 

осмишљено и пре свега врло занимљиво и разумљиво.“ 

- „Предавања су била веома занимљива, а теме одличне.“ 

- „Сјајан је концепт довођења другачијих предавача, стручњака у одређеној области. 

Само тако наставите!“. 

Више информација о мастер програму Европска политика и управљање кризама можете 

пронаћи овде. 

 

http://www.bg.ac.rs/sr/studije/studije-uni/epuk.php








 



 

 


