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Услов:
Циљ предмета
Развој односа између ЕУ и Србије је наставак објашњења политике проширења ЕУ са свим њеним специфичностима и
флексибилностима. Наиме, поред основних елемената ове политике, кроз праћење и упознавање проналажења нових начина
на који би се уклопила посебност једне од држава које могу да испуне услове за чланство, могуће је потврдити тезу да је
„Унија мета у покрету“. Тиме је отежан пут ка испуњавању услова за европску интеграцију, што се може управо видети
радежи студију случаја, на примеру Србије.
Исход предмета
Изучавање овог предмета треба да пружи студентима не само могућност да се упознају са теоријом и праксом Политике
проширења ЕУ, већ и са њеним директним утицајем на Србију. Циљ овог предмета је и упознавање и разумевање процеса
преговора о чланству са ЕУ, начина усклађивања и транспоновања политика ЕУ у домаће право и праксу, као и вештина за
сналажење у деловању сегмената бирократије ЕУ, нарочито у домену управљања средствима ЕУ.
Садржај предмета
Теоријска настава
Србија и ЕУ – историјат односа; Од санкција до економске помоћи, преко придруживања ка чланству – специфичности
односа Србије и ЕУ; Институционална структура за процес европске интеграције у Србији; Споразум о стабилизацији и
придруживању; Политика условљавања ЕУ и Србија – значај политичког критеријума; Кључни стратешки и технички
документи Србије и ЕУ којима се мери напредак у процесу европске интеграције; Преговори о приступању-искуства, методи
и техника; Поглавља преговора и значај за процес реформи у Србији; Неопходност финансијске подршке преговарачком
процесу – буџет Србије и ИПА; Припреме за кориштење средстава Структурних и кохезионих фондова ЕУ; Основна питања
и проблеми у процесу преговора за чланство; Уговор о приступању Србије Европској Практична настава:Вежбе, Други
облици наставе, Студијски истраживачки рад
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Методе извођења наставе
У извођењу наставе ће бити кориштен модел комбинације предавања и вежби, укључујући интерактивни приступ раду.
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