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Врста и ниво студија:  Основне академске студије 
Назив предмета:  Политика регионалног развоја ЕУ 
Наставник (Презиме, средње слово, име): проф. др Јован Комшић 
Статус предмета: Изборни 
Број ЕСПБ: 5 
Услов: 
Циљ предмета 
Главна област изучавања овог предмета (курса) је регионална политика Европске уније која, заједно са структурном и 
кохезионом политиком, чини троугао економских политика које спадају у сам врх приоритета европске интеграције. 
Пружање проширених теоријских сазнања из ове области, упознавање студената са узроцима и последицама 
различитих “одговора” појединих региона на досадашњи степен свеколике интеграције, разумевање циљева, нивоа и 
инструмената за спровођење регионалне политике, као и предвиђање њене улоге у будућности, нарочито после 
последњег проширења ЕУ, главни су циљеви овог предмета (курса).  
За успешно праћење и активно учешће студената у извођењу овог предмета, пожељна су и одговарајућа предзнања о 
моделима државне организације (посебно територијална организација), и различитим нивоима власти (федералне и 
унитарне државе, деконцентрација и децентрализација државне власти, регионалне аутономије и локалне самоуправе). 
Исход предмета  
Успешним савладавањем овог предмета (курса) студенти, поред проширених теоријских сазнања о овој области, стичу 
и способност критичког промишљања и анализе конкретних мера регионалне(их) политике(а), како на нивоу ЕУ, тако и 
на националном нивоу – сваке од земаља чланица. 
Новостечена сазнања биће добар основ за све оне студенте који ће се и професионално бавити пословима везаним за 
европске интеграције, нарочито у оном делу који се бави креирањем и спровођењем регионалне политике Србије. 
Садржај предмета 
Теоријска настава 
Уводна разматрања – појам и значај региона; региони на националном и европском нивоу; различити нивои 
регионалног развоја (узроци и последице); главни теоријски приступи у проучавању регионалних економија; 
Регионална политика као део опште економске политике; регионална политика на националном нивоу; регионална 
политика на нивоу Европске уније – сличности, разлике, међусобни односи; Регионална политика Европске уније (I) – 
историјски осврт, развој, исходи (утицај на економски развој региона); тријада – регионална политика, структурна 
политика, кохезиона политика;  Регионална политика Европске уније (II) – правна утемељеност (примарни и 
секундарни извори; судске одлуке;); институционално представљање региона на нивоу ЕУ (Комитет региона; 
регионални уреди за везу);  Регионална политика Европске уније (III) – главни циљеви, приоритети, механизми 
остваривања; однос са другим “политикама” ЕУ; проблеми;   Регионална политика Европске уније (IV) – шта и како 
даље? будућност регионалне полтике ЕУ после проширења – могући правци реформе; 
Практична настава:Вежбе, Други облици наставе, Студијски истраживачки рад 
Одбрана семинарског рада 
Литература  
а) основна 
1. Мирослав Јовановић, Европска економска интеграција, Економски факултет, Београд, 2004, стр. 254-298 
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б) допунска 
1. Hrbek Rudolf, “The role of the regions and the principle of subsidiarity”, The International Spectator, Vol. 38, April-June 
2003, pp. 59-73.      2. Одговарајући веб-сајтови: www.europa.eu.int/comm/regional policy ,  www.cor.eu.int 
Број часова  активне наставе Остали часови 
Предавања: 
                  2 

Вежбе: 
     1 

Други облици наставе: Студијски 
истраживачки рад: 

Методе извођења наставе: Предавања и консултације око израде семинарског рада 
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 40 ..........  
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