
 

 

 

Пројекат 

ЕВРОПСКИ ИЗБОРИ И  

БУДУЋНОСТ ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ 

 

 

Временски период реализације:  

  1. март – 1. јун 2019. 

 

Предвиђени резултати:  

• Дводневна конференција око 15. маја  

• Зборник радова истраживача  

• Сажетак истраживања који ће се проследити државним институцијама и другим 

заинтересованим актерима 

• Медијски наступи истраживача 

 

Образложење: 

 Од 23. до 26. маја ове године одржавају се избори за нови сазив Европског 

парламента. Ово су први избори на којима не учествује Уједињено Краљевство. 

Период од пет година, дакле од прошлих избора, обележио је низ радикалних изазова 

и криза као што су имиграциона криза, успон радикалне деснице, пораст 

евроскептицизма, радикални заокрет у државама Вишеградске групе, погоршани 

односи са Русијом и међусобне санкције након 2014, итд. 

 Унутар неколицине држава (Француска, Немачка, Италија) дошло је до 

радикалних промена у партијским системима, где су неке традиционалне партије 

изгубиле моћ и популарност, а неке нове дошле на њихово место. 

 Такође порастао је отпор према идеји проширења. 

 Очекује се да се све ове тенденције прикажу током периода кампање и 

пресликају на нови сазив Европског парламента. Уз то, очекује се да ће расподела 

места бити другачија: биће занимљиво где ће се сврстати досадашњи делови групе 

Европских конзервативаца и реформиста након одласка Торијеваца, да ли ће Фидес 

остати у ЕПП и како ће изгледати блок радикалне деснице. Коначно, да ли ће ЕПП 

успети да задржи вишедеценијску доминацију и формира и следећу Комисију. 

 

 



 

 

 

Циљеви:  

• Анализа изборног циклуса  

• Праћење доминантних тема на изборима 

• Праћење третмана теме проширења ЕУ 

• Предвиђање будућег оквира спољне политике ЕУ  

 

Укључени истраживачи и теме: 

• УК, Ирска и избори – др Слободан Г. Марковић slobamar@eunet.rs 

• Француска – др Слободан Зечевић szecevic5@gmail.com 

• Немачка и Аустрија – докторанд Жељко Малешевић (Линц, Аустрија) 

zeljko.malesevic@mag.linz.at 

• Италија – др Слободан Јанковић slobodan@diplomacy.bg.ac.rs 

• Холандија, Белгија и Луксембург – др Милан Игрутиновић milan.igrutinovic@ies.rs 

• Мађарска и Пољска – др Саша Гајић romero@eunet.rs 

• Шпанија и Португалија – докторанд Рајко Петровић rajkopetrovic993@gmail.com 

• Шведска, Финска, Данска – докторанд Јовица Павловић jovica.pavlovic89@gmail.com 

• Бугарска и Румунија – др Стеван Гајић stevangajich@yahoo.com 

• Чешка и Словачка – докторанд Страхиња Обреновић obrenovic.strahinja@gmail.com 

• Литванија, Летонија, Естонија –др Владислав Сотировић (Литванија) 
sotirovic@global-politics.eu 

• Хрватска и Словенија – докторанд Душан Илић dusanobilicsd@gmail.com 

• Грчка, Кипар, Малта- докторанд Соња Драговић Секулић 
sonja.dragovicsekulic@gmail.com 

• Турска и избори за ЕП - др Слађана Здравковић sladjanaz189@gmail.com 

 

• Европске партије на европским изборима – др Миша Ђурковић mdjurkov@gmail.com 

• Политички маркетинг и „борба са популизмом“ – др Ирина Милутиновић 
irina.milutinovic@gmail.com 

• Економске теме на изборима за ЕП – др Горан Николић goranvnikolic@gmail.com 

• Антрополошки оквир европских избора – др Гордана Ђерић 
gordanadjeric9@gmail.com 
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