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Циљ предмета 

Циљ предмета је да студенти стекну основна знања о нституцијама ЕУ, систему регионалних процеса, о 
подсистемима регионалног развоја, о практичним и општим циљним системима регионалне политике у 
Европским државама, са посебним освртом на регионалну полизику ЕУ, о њеном регулационом и 
институционалном систему као и о систему реализације (финансијским изворима  и фондовима ) ове политике.   

Исход предмета  

Стицањем основних знања из овог предмета  студенти ће упознати систем ЕУ, и процес приступног система 
Србије у ЕУ, да стекну осовна знања у вези израде планова по принципима ЕУ и треба да овладају вештинама 
у вези коришћења фондова ЕУ (систем аплицирања) 

Садржај предмета 

Теоријска настава 

Теоријске основе регионалне политике – регион у контексту регионалне политике ЕУ. Етапе у развоју 
регоионалне политике на наивоу држава-Регионална политика ЕУ. Разлике међу регионима ЕУ. 
Институционални оквир регионалне политике ЕУ. Кохезиона политика (знање, запошљавање, 
предузетништво, територијална кохезија-саобраћај). Фондови ЕУ за регионални развој- Принипи 
коришћења фондова структурних фондова (2000-2006, 2007-2013, 2014-2020). Прекогранична сарадња и 
кохезиона политика ЕУ. Регионална политика Русије. Регионална политике држава Западног Балкана, 
Србије. Просторне стратегије на нивоу ЕУ. 

Практична настава  
Упознавање и коришћење статистике ЕУ, регионалне политике неких држава, упознавање са системом 
планске документације регионалног развоја, упознавање са суштином апликационих материјала. 
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Број часова  активне наставе  

 4 (56) 

Теоријска настава:  

2 

Практична настава:  

2 

Методе извођења наставе 

Фронтална, групна и индувидуална, метода усменог излагања, дијалошка, текстуална и илустративно-
демостративна. На вежбама се корисит статистичка анлаиза података регија ЕУ. 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе 
поена 

 
Завршни испит  поена 

активност у току предавања 0-5 писмени испит  

практична настава 0-5 усмени испт 30-45 

колоквијум-и 20-40 ..........  

семинар-и 0-5   

 


