
 

Студијски програм/студијски програми: МАС политикологије - међународне студије 

Врста и ниво студија: Мастер академске студије  

Назив предмета: Правосуђе и унутрашњи послови у Европској унији  

Наставник (презиме, средње слово, име): Ковачевић В. Маја 

Статус предмета: Изборни 

Број ЕСПБ: 6 

Циљ предмета 
Европска унија се више пута нашла на удару таласа тероризма, организованог криминала, илегалне 

троговине дрогом, илегалних миграционих таласа. Као одговор, успела да дефинише концепт унутрашње 

 безбедности који је везала за контролу граница, имиграције, криминала, уз очување неопходне равнотеже 

између захтева који се постављају са слободом кретања, очувања индивидуалних слобода и унутрашње 

безбедности. У том оквиру успостављени су посебни облици сарадње између различитих безбедносних и 

правосудних структура земаља чланица на основу заједнички утврђених правила у оквиру тзв. простора 

слободе, безбедности и правде Европске уније. Циљ предмета је да се студенти упознају са еволуцијом 

овог сегмента европске интеграције и стекну знања о савременој политици у оквиру простора слободе, 

безбедности и правде ЕУ.  

Исход предмета  
На крају курса студенти треба да познају, разумеју и могу да користе основне категорије везане за 

правосуђе и унутрашње послове ЕУ и да их користе у анализи савремених политичких проблема везаних за 

ЕУ и њену улогу у међународним односима; буду способни да идентификују и процењују значај главних 

проблема и догађаја везаних за ову област; унапреде своје способности и вештине читања и разумевања 

стручних текстова о овој материји, као и усменог и писменог изражавања и аргументације о овој 

проблематици.  

Садржај предмета 
Теоријска настава 

Институционални развој сарадње у области правосуђа и унутрашњих послова; Развој паралелне 

интеграције у оквиру Шенгена; Сарадња у области правосуђа и унутрашњих послова по Уговору из 

Мастрихта;  Стварање простора слободе, безбедности правде (Уговор из Амстердама); Лисабонски уговор 

и промене у Простору слободе, безбедности и правде; Европска сарадња у правосудној области; 

Полицијска сарадња у ЕУ; Политика у области имиграције, виза и азила; Стратегија унутрашње 

безбедности, борба против тероризма, борба против организованог криминала; Политика сузбијања 

трговине дрогом; Борба против трговине људима; Институционални оквир и заједничко деловање 
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Број часова активне наставе Остали часови 

Предавања: 

2 

Вежбе: 

1 

Други облици наставе: Студијски 

истраживачки рад: 

 

 

Методе извођења наставе Предавања, вежбе, дискусије, СИР, консултације 

Оцена знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 

активност у току предавања 20 писани испит 50 

практична настава  усмени испт  

колоквијум-и 30 ..........  

семинар-и    

 


