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Циљ предмета 
Студенти треба да овладају основним знањима о конституисању, политичком организовању и деловању Европских 
заједница и Европске уније. Одатле треба да происходи темељно позванање организације власти, институционалне и 
правне структуре и начина доношења и спровођења политиких одлука у ЕУ. Основни садржај студија усмерен је на 
успостављање и функционисање законодавне, извршне и судске власти у политичком систему ЕУ и деловање 
одговарајућих институција и тела у том оквиру. Осим тога, студенти треба да се упознају са настанком и деловањем 
целине јавног простора Уније са посебним нагласком на организовање и практично деловање политичких странака и 
других чинилаца организовања јавних и приватних интереса на нивоу ЕУ. У овај студиј припада и познавање 
основних области јавних политика са посебном пажњом усмереном на заједничку спољну и безбедносну политику, 
као и на сарадњу у области унутрашњих послова и правосуђа.    

Исход предмета  
По завршетку студија овог предмета студенти ће располагати довољним теоријским и практичним знањима која ће 
им користити за даље политиколошке студије из области савремених међународних и европских односа, као и 
положаја наше земље у европским и светским релацијама. Осим тога, они ће моћи да прате текућа збивања у ЕУ која 
по правилу имају утицај на унутрашње прилике у Србији. Необична сложеност система одлучивања и праваца 
утицаја ЕУ биће им после овог студија довољно препознатљива и практично корисна у широком спектру њихових 
активности после завршених студија овог факултета. Биће у стању да анализирају и продубљено разумевају исходе 
одлука унутар Уније које се тичу њеног унутрашњег развоја и збивања или спољног ближег и ширег окружења 
рачунајући пре свега на Србију.  

Садржај предмета 
Теоријска настава 
Основи политичког систем ЕУ, појмови, институције, актери, области деловања (подела надлежности између ЕУ и 
држава чланица), процедуре одлучивања (начелно), принципи европских интеграција; теорије европских интеграција; 
организација и структура законодавне делатности, законодавни поступак, међуделовање институција; извршна власт 
и начин спровођења одлука, акакта и прописа ЕУ, контрола органа извршне власти; правосудни систем ЕУ, 
надлежности судова и однос према националним судовима, судска пракса и утицај на процес интеграције; јавно 
мњење ЕУ, успостављање и утицај на сферу јавне власти, врсте деловања јавног мњења и начин његовог мерења; 
политичке странке и избори у ЕУ, изборни поступак и исходи у погледу формирања институција, питање 
демократије; организовање и заступање приватних и јавних интереса, лобирање у ЕУ; политика ЕУ у области 
слободе и безбедности грађана; спољне политике ЕУ; природа и карактер политичкох система ЕУ  

Практична настава: Вежбе, Други облици наставе, Студијски истраживачки рад 
Вежбе из овог предмета одржавају се непосредно после сваког предавања. Студенти имају обавезу да припреме 
презентацију на одабрану тему после које се одвија дискусија.  
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Оцена знања (максимални број поена 100) 
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