
 
 

 

Студијски програм/студијски програми: ОА Међународне студије 
Врста и ниво студија: Основне академске студије 
Назив предмета: Унутрашње тржиште Европске уније 
Наставник (презиме, средње слово, име): Васиљевић А. Бранко; Милошевић М. Александар 
Статус предмета: Обавезан 
Број ЕСПБ: 6 
Циљ предмета 
Циљ предмета је овладавање теоријским и  практичним познавањем стања и перспектива развоја 
унутрашњег тржишта Европске уније. 
Предмет изучава теоријске основе, историјски развој, институције, политике и процесе везане за 
јединствено тржиште Европске уније. Анализира се пут интеграције од царинске уније, преко 
заједничког тржишта, до јединственог тржишта  Уније. Указује се на институционалне основе 
јединственог тржишта, као што су “четири слободе“, обезбеђивање деловања слободне конкуренције 
и отклањања тржишних дисторзија. Представљају се основе формулисања заједничких секторских 
политика и анализирају се основне политике. Посебна пажња посвећена је хармонизацији пореских 
политика, која обезбеђује несметано деловање јединственог тржишта, као и екстерној трговачкој 
политици Уније. На крају, даје се преглед савремених реформи и развоја јединственог тржишта 
Европске уније.  
Исход предмета  
Изучавање предмета омогућава како анализу тржишних процеса у Европској унији, тако и способност 
да се успостављају практични односи са субјектима Европске уније, институционалног и 
комерцијалног карактера. 
Садржај предмета 
Теоријска настава 
Увод, предмет и методологија наставе. Теоријски приступ анализи интегрисаног тржишта. Развој 
унутрашњег тржишта Европске уније – од царинске до економске и монетарне уније. Секторске 
политике. Политика конкуренције и отклањања тржишних дисторзија. Мобилност капитала и услуга. 
Заједничка пољопривредна политика. Трговинска политика. Регионална политика. Инфраструктурна 
политика. Енергетска политика и политика заштите животне средине. Хармонизација фискалних 
политика. Мобилност рада и елементи социјалне политика. 
Практична настава: Вежбе – припрема презентација 
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Број часова активне наставе Остали часови 
Предавања: 
2 

Вежбе: 
2 

Други облици наставе: Студијски 
истраживачки рад: 
 

Методе извођења наставе 
Предавања, вежбе, презентације, израда испитног рада (есеј, 10 страница) 

Оцена знања (максимални број поена 100) 
Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 
активност у току предавања 10 писани испит  
практична настава  усмени испит 50 
колоквијум-и  ..........  
семинар-и 40   


