
Студијски програм/студијски програми : Међународни односи-модул Међународна политика 
Врста и ниво студија:  Основне академске студије 
Назив предмета: Европске интеграције - развој и проблеми 
Наставник (Презиме, средње слово, име): доц. др Делевић Ђилас П. Милица; вежбе држи вежбе асистент мр. Зоран и 
Чупић (40%) 
Статус предмета: Обавезан 
Број ЕСПБ: 6 
Услов: 
Циљ предмета 
Овим предметом (курсом) студенти улазе дубље у студиј европских интеграција и посебно Европске уније. Предмет се 
садржински и методички надовезује на курс из претходне године Политички систем Европске уније. Курс ће садржински 
бити подељен на два дела. У првом делу студенти ће бити упознати са развојем европских интеграција кроз настанак и 
развој европских заједница и Европске уније и разгранавање њених различитих секторских политика. У другом делу биће 
речи о различитим врстама интеграционих политика на данашњем степену развоја Европске уније. Осим тога, циљ овог 
курса је и упознавање повезаности унутрашње интегарције која се спроводи у земљама ЕЗ-ЕУ са ширим и општијим 
интеграционим процесима у читавој Европи. 
Исход предмета  
Студенти на овом предмету треба да овладају развојем европских интеграција, настанком и метаморфозама европских 
заједница и Европске уније. Основни циљ курса је стицање знања о томе како се формира политика интеграција, њени 
резултати у различитим областима примене, као и који проблеми настају приликом ширења заједничке политике у 
државама чланицама ЕЗ/ЕУ.  
Заједно са Политичким системом Европске уније овај предмет треба да пружи језгро знања из области европских студија, 
које, заједно са осталим предметима на смеру и подусмерењу (Европске интеграције), пружа довољан фонд теоријских и 
практичних знања за рад у различитим областима јавног живота. 
Садржај предмета 
Теоријска настава 
Увод у европске интеграције – појам, процес и приступи; Прединтеграциони период и почеци интеграције – три заједнице 
(1947-1957); Заједничко тржиште и искушења дубљих интеграција (1958-1971); Проширење заједнице и продубљење 
интеграције (1972-1984); Од европских заједница до Европске уније (1985-1993); Осигурање достигнутог нивоа 
интеграције и проширење на Исток (1994 до данас); Уставни пројекат и парспективе интеграције; Процес интеграције – 
области јавне политике у ЕУ; Регулаторна политика: унутрашње тржиште, политика конкуренције, социјална и еколошка 
политика; Буџет ЕУ и политика трансфера: заједничка пољопривредна политика, политика развоја и кохезиона политика; 
Макроекономска политика: економска и монетарна унија, политика запошљавања и пореска политика; Политика заштите 
грађанства ЕУ: економска, социјална и политичка права; правосуђе и унутрашњи послови; политика азила, виза и 
имиграција; Спољна политика ЕУ: трговинска политика и спољни економски односи, спољна, безбедносна и одбрамбена 
политика 
 
Практична настава:Вежбе, Други облици наставе, Студијски истраживачки рад 
Провера знања (Разговор о семинарским радовима) 
Литература  
а) основна  
1.Дезмонд Динан, Све чвршћи савез – увод у европске интеграције, 
 књига ће се појавити на српском до приспећа курса у издању Службеног гласника, стр. 1-187, 353-609  
b) допунска 
1.Весна Кнежевић-Предић, Оглед о суверености –Сувереност и Европска унија, Институт за политичке студије, Београд, 
2001      
2.Мирослав Прокопијевић, Европска унија – Увод, Службени гласник, Београд, 2005 
3.Гордана Илић-Гамси, Реформе Европске уније, Београд, Прометеј, 2004       
4.Европа од А до Ш, Фондација Конрад Аденауер, Београд, 2003 
Број часова  активне наставе Остали часови 
Предавања: 
                  2 

Вежбе: 
     2 

Други облици наставе: Студијски 
истраживачки рад: 

Методе извођења наставе: предавања; семинарски рад; разговор са студентом;  завршни испит 
Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 
активност у току предавања 10 писмени испит  
практична настава  усмени испт 50 
колоквијум-и 20 ..........  
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