
 

Студијски програм/студијски програми: МАС политикологије - међународне студије 

Врста и ниво студија: Мастер академске студије 

Назив предмета: Уставна политика Европске уније 

Наставник (презиме, средње слово, име): Самарџић Ј. Слободан,  Баста-Флеинер Р. Лидија, 

Ковачевић В. Бојан 

Статус предмета: Обавезан 

Број ЕСПБ: 6 

Услов: 

Циљ предмета 
Овим предметом студенти настављају продубљено изучавање Европске уније, овога пута улазећи у питања 

њене конституционализације у вишедеценијском процесу интеграције. Са становишта овог предмета ЕУ се 

посматра као специфична структура са уставним обележјима у својим многим системским деловима. Реч је о 

оним елементима интеграције и њој одговарајуће институционалне структуре који су најпре у пракси а онда и 

правно задобили важење наднационалности и типичну уставну легитимност. Проучавајући овај аспект укупне 

интеграције, студенти ће стећи увид у њене најдубље слојеве, оне које су у дугорочном процесу задобиле 

чврста обележја неповратности. Са друге стране, проучавајући неуспех формалне уставне кодификације, 

студенти ће у праћењу конституционализације ЕУ допрети до суштинских проблема и противречности међу 

носећим елементима система. То ће им омогућити боље сагледавање фономена кризе као пратеће појаве 

интеграције и посебно данашње кризе у свој њеној посебности и озбиљности.    

Исход предмета  
Овим предметом студенти се квалификују за обављање најсложенији теоријских анализа природе, смисла и 

правца европских интеграција. Тако их овај предмет упућује на наставак студија европских интеграција на 

највишем нивоу – ка докторским студијама. Такође, практични значај предмета не изостаје, посебно данас у 

времену највеће унутрашње кризе од оснивања ЕЗ/ЕУ. Она атакује на најдубљу конститутивну основу ЕУ, те 

анализовање и разумевање њених узрока, токова и могућих исхода није могуће без познавања уставне 

структуре ЕУ. Тако студенти ових студија који се после овог нивоа студија усмеравају на практичну делатност 

могу, захваљујући овом предмету, вршити квалификоване политичке анализе стања у Унији од користи за све 

могуће службе и ангажмане у јавном сектору.   

Садржај предмета 

Теоријска настава 
Настанак уставне владавине у теорији и пракси; политичка природа ЕУ, уставност без државе; од Уговора до 

Устава, основна начела уставности ЕУ; еволуција надлежности и успостављање система управљања на више 

нивоа власт; основна људска права, право грађанства и грађанство Уније; уставносудска заштита основних 

права; уставни идентитет ЕУ, проблем уставотворне власти и природа уставности ЕУ; проблеми демократског 

легитимитета ЕУ, тржишна или политичка интеграција; процес и поступак доношења „устава Европе“; стање и 

перспективе европске усзтавности, уставност и криза 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.  

Литература  
За припрему презентација и завршног испита припремљен је ридер који у потпуности одговара наставном 

програму „Уставна политика Европске уније“ (280 стр.). У њему су садржани радови најкомпетентнијих 

светских аутора на поједине теме из програма: Karl J. Friedrich, Joseph Weiler, Ulrich Preuss, Paul, Craig, Thomas 

Meyer, Armin von Bogdandy, Slobodan Samardžić, Dieter Grimm, Jürgen Habermas, Jean-Claude Piris, 

Giandomenico Majone 

Предавачи ће од године до године упућивати и на најновију ширу литературу 

Број часова активне наставе Остали часови 

Предавања: 2 

 

Вежбе:1 Други облици наставе: Студијски 

истраживачки рад: 1 

Методе извођења наставе 

Интерактивни метод наставе 

Оцена знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе поена Завршни испит  Поена  

активност у току предавања 10 писани испит  

практична настава  усмени испт 60 

колоквијум-и  ..........  

семинар-и 30   

 

 


