
 

Студијски програм/студијски програми : Међународне студије-модул Европске интеграције 
Врста и ниво студија:  Основне академске студије 
Назив предмета: Еколошка политика ЕУ 
Наставник (Презиме, средње слово, име): проф др Надић  П. Дарко  
Статус предмета: Изборни 
Број ЕСПБ: 4 
Услов: 
Циљ предмета 
Циљ курса Еколошка политика Европске Уније јесте да обезбеди и пружи студентима неопходна знања о карактеру 
еколошких проблема Европске Уније као и о организованом решавању истих. У том смислу стичу се основна знања о 
основним подручјима легислативне делатности уније по питањима заштите основних елемената животне средине као и 
функцијама субјеката еколошке политике у унији, имајући у виду пре свега политички аспект њиховог функционисања 
у креирању и спровођењу еколошке политике. Програм се састоји из три међусобно повезане целине које обухватају: 
истраживање настанка и развоја еколошке политике и основне еколошког законодавства ЕУ. Друга целина обухвата 
начин примене и остваривања еколошке политике ЕУ и то пре свега кроз примену принципа еколошке политике, док 
трећа целина је усмерена ка истраживању улоге субјеката еколошке политике у фазама конципирања и остваривања 
еколошке политике ЕУ. 
Исход предмета  
Као резултат студија на овом курсу студенти ће бити оспособљени да разумеју процес настанка и развоја еколошке 
политике Европске уније, као и основне економске и политичке мотиве који су определили Европу да свој економски 
развој екологизују. Студенти ће стећи знања која ће им омогућити да учествују у процесима хармонизације домаћег 
еколошког законодавства са еколошким законодавством ЕУ, као и да учествују или самостално руководе у 
националним и међународним пројектима заштите животне средине. 
Садржај предмета 
Теоријска настава 
Настанак и развој еколошке политике Европске уније; Основне надлежности и подручја у области заштите животне 
средине у Европској Унији; Принципи еколошке политике Европске Уније; Примена принципа еколошке политике ЕУ 
на националном нивоу; Субјекти еколошке политике Европске уније; Политика проширења против еколошке политике. 
Нови трендови у еколошкој политици ЕУ 
 
Практична настава:Вежбе, Други облици наставе, Студијски истраживачки рад 
Литература  
а) основна 
1.Вукасовић Вид, Политика и право Европске уније у области заштите животне средине као одговор на еколошку 
кризу, у: Тодић Драгољуб, Вукасовић Вид, Еколошка криза у свету и одговор међународне заједнице, Инстутут за 
међународну политику и привреду, Београд, 2002. стр. 32-54     2.Jordan Andrew, Introduction: European Union Policy – 
Actors, Institutions and Policy Processes, u; Jordan Andrew, (Ed.), European Union Policy – Actors, Institutions & Policy 
Processes, Eartscan, London, 2002. str. 1-13     3.Надић Дарко, Еколошка политика Европске Уније, скрипта, Београд, 
2006. стр. 1-50 
б) допунска 
1. Mcgiffen Steven P., The European Union, Pluto Press  2001, str. 103-108     2.Jehlicka Petr, Tickle Andrew, Environmental 
Implications of Eastern Enlargement: The End of Progressive EU Environmental Policy?, Environmental Politics, Vol.13, No.1, 
Spring 2004, str. 87–95     3.Koppen Ida, J, The Role of European Court of Justice, u Jordan Andrew, (Ed.), European Union 
Policy – Actors, Institutions & Policy Processes, Eartscan, London, 2002. str. 100-120     4.Надић Дарко, Партије Зелених у 
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Germany, Wuppertal Instiute fur Klima, Umwelt und Energie. No. 105, 2000. 
Број часова  активне наставе Остали часови 
Предавања: 

2 
Вежбе: 

1 
Други облици наставе: Студијски 

истраживачки рад: 
Методе извођења наставе: предавања, вежбе, практичан рад 

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 ..........  
семинар-и 20   


