
Табела 5.1 Спецификација  предмета  на студијском програму докторских студија 

 
Назив предмета: Систем управљања у Европској унији 

Наставник или наставници (презиме, средње слово име):Самарџић Ј. Слободан, Ковачевић Бојан 

Статус предмета: Изборни 

Број ЕСПБ: 10 

Услов: 

Циљ предмета 

Предмет треба да прикаже систем управљања унутар ЕУ у његовој целовитости. То подразумева, с 

једне стране, приказ упоредног постојања различитих модела управљања у ЕУ (комунитарног, 

међувладиног и мешовитог) и њихове међусобне конкуренције. С друге стране, докторанти треба да 

се суоче са вишедимензионалним системом одлучивања у коме се преплићу утицаји, сарадња и 

конкуренција локалних, регионалних, државних, наднационалних и трансанационалних нивоа. 

Током курса нагласак ће бити на испитивању конкретног функционисања система управљања на 

примерима, а не на његовом начелном приказу. У том погледу посебна пажња биће посвећена 

садашњој кризи ЕУ, која у свом дугом трајању показује одређене системске дисфункционалности 

који се не могу отклонити без дубљих реформских захвата у саму структуру управљања. Укратко, 

ЕУ ће бити разматрана као динамичка и променљива структура управљања јавним пословима која 

се интензивно сусреће за највећим изазовима савременог света. 

Исход предмета  

Докторанти треба да заокруже и продубе своја знања из различитих области европских интеграција 

у једном синтетичком студију функционисања сложеног наднационалног система управљања. Осим 

тога, они треба да буду припремљени да истражују сваки од значајних феномена живота ЕУ. За 

истраживање било ког сегмента овог сложеног система потребно је солидно познавање његове 

целине, а такво знање, стечено на целокупном студију, студенти управо заокружују овим 

предметом. Осим стицања способности за самосталан научно-истраживачки рад, докторанти ће 

бити у стању и да примене знања највише стручности у било којој институцији владиног или 

невладиног карактера која се бави европским интеграцијама. 

Садржај предмета 

Теоријска настава 

Савремени феномен наднационалног управљања; систем управљања у ЕУ у процесу глобализације; 

упоредни методи управљања у ЕУ – комунитарни, међувладин и мешовит (економска и монетарна 

унија); ЕУ као сложени систем у више нивоа; отворена питања система управљања у ЕУ као питања 

превладавања кризе – подручја кризе: економска и монетарна унија, заједничка безбедносна и 

одбрамбена политика, политика проширења; проблем легитимности и демократије у систему 

управљања ЕУ 

Практична настава: Семинарски радови и презентације доктораната у функцији припреме за 

израду пријаве докторског рада 

Препоручена литература  

H. Wallace, W. Wallace, M. Pollack, Policy-Making in the EU, Oxford University Press, 2010, 

Giandomeniko Majone, Europe as the Would – be World Power, Cambridge University Press, 2010, Pol 

Tejlor, Kraj evropske integracije, Albatros plus, Beograd, 2011, Simon Hix, What`s wrong with the EU and 

how to fix it, Polity Press, London, 2011, Slobodan Samardžić i Ivana Radić (ur.), Kriza evropske unije, 

Službeni glasnik, Beograd, 2013.    

Број часова  активне 

наставе: 7 

предавања: 4 Студијски истраживачки рад: 3 

Методе извођења наставе 

Предавања ће током семестра бити комбинована са презентацијама студената о темама које сами 

предложе и одаберу. Презентацији сваког студента посвећује се један час: пола времена сама 

презентација, пола времена дискусија студената коју модерира професор. Презентација подлеже 

оцењивању. Студенти испит полажу на основу писаног рада (16. стр.) и разговора са професором 

поводом рада. 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Активност : 10; Семинар: 30; Писани испит: 30; Усмени испит: 30 

 


