
Студијски програм/студијски програми : Међународне студије - модул Међународна политика 
Врста и ниво студија:  Основне академске студије 
Назив предмета:  Заједничка спољна и безбедносна политика ЕУ 
Наставник (презиме, средње слово, име):  проф  др Висковић  A. Иво (80%) и проф. др Накарада  П. Радмила (20%), 
вежбе изводи сарадник у настави мр. Немања Б. Џуверовић 
Статус предмета:Изборни 
Број ЕСПБ:5 
Услов: 
Циљ предмета 
Овај предмет обухвата генезу и савремене карактеристике једне од најновијих области деловања Европске уније – 
заједничке спољне и безбедносне политике (ЗСБП). Студентима ће бити предочено како је идеја о томе настала и 
колико је дуго требало да се оствари као, за чланице прихватљив, концепт о заједничком деловању у области две 
класично државне функције – спољној политици и безбедности/одбрани. Биће објашњена институционална структура и 
начин одлучивања у оквиру "другог стуба" ЕУ, као и промене настале усвајањем тзв. Реформског уговора ЕУ. Други 
део курса посвећен је анализи неких најважнијих облика деловања ЕУ у овој области у пракси, посебно изучавању 
приоритетних праваца ЗСБП Уније, те резултата и проблема који су се испољили у њиховом утврђивању и 
остваривању. Критички ће се процењивати и политика ЕУ према Балкану и тзв. Западном Балкану, укључујући и 
политику према нашој земљи. 
Исход предмета  
На крају курса студенти треба да: (по)знају, разумеју и могу да користе основне категорије везане за ЗСБП и да их 
користе у анализи савремених политичких проблема везаних за ЕУ и њену улогу у међународним односима и односима 
у региону у ком се налази наша држава; буду способни да идентификују и процењују значај главних проблема и 
догађаја везаних за ЗСБП; унапреде своје способности и вештине читања и разумевања стручних текстова о овој 
материји, као и усменог и писменог изражавања и аргументације о овој проблематици; развију способност да 
анализирају, критички промишљају и вреднују различита тумачења, теорије и становишта о ЗСБП. 
Садржај предмета 
Теоријска настава 
Предисторија настанка ЗСБП ("другог стуба"); Контекст и значај одредби о ЗСБП у Уговору из Мастрихта; Однос 
ЕЗ/ЕУ према југословенској кризи и ратовима и последице по ЗСБП; ЕУ и криза на Косову и Метохији;   
Инситуционалне иновације од Амстердама до Нице; Од Нице до Уговора из Лисабона; Безбедносна и одбрамбена 
политика ЕУ; Изградња "инфраструктуре" за безбедносну политику (војне активности, индустрија наоружања, 
интеграција обавештајних активности, научна истраживања); ЕУ и свет (однос према кључним актерима, регионима, 
кризама и сукобима); ЕУ и САД – односи савезништва и/или супарништва?; Регионална политика ЕУ; Политика 
суседства ЕУ; Да ли је ЕУ нова суперсила у настајању? 
Практична настава: вежбе, други облици наставе, студијски истраживачки рад 
Литература  
а) основна 
1. М. Јањевић, Заједничка спољна и безбедносна политика ЕУ, Службени гласник, Београд, 2007. (око 220 стр) 
2. Р. Накарада – И. Висковић (прир.), Збирка текстова о заједничкој спољној и безбедносној политици ЕУ, ФПН, 
Београд, (у припреми за штампу; око 150 стр.)   
3. Ј. Теокаревић – Б. Милинковић – Д. Лопандић (припр.), Заједничка спољна и безбедносна политика ЕУ,  Дипломатска 
академија МСП, Београд, (у припреми за штампу), око 100 стр.     
б) допунска 
1. Радослав Стојановић, Спољна политика Европске уније, Досије, Београд, 1998 (око 120 стр.) 
2. више бројева едиције Chaillot Papers, ISS WEU/UE, Париз, 1996-2006.     
3. Nicole Gnesotto (ed.), EU Security and Defence Policy – The First Five Years (1999-2004)¸ ISS of the Western European 
Union, Paris, 2004 (део)     
4. Душан Сиђански, Федералистичка будућност Европе, Београд, 2000. (део)     
5. Р. Накарада,  The EU and the Balkans - Paths to Integration, Institute for European Studies, Belgrade, 2002 
Број часова  активне наставе Остали часови 
Предавања: 
2 часа недељно 

Вежбе: 
1 час 

Други облици наставе: 
 

Студијски 
истраживачки рад: 

Методе извођења наставе: предавања, вежбе, радионице 
Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 
активност у току предавања 10 писмени испит  
практична настава  усмени испт 40 
колоквијум-и 30 ..........  
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