
 
Студијски програм/студијски програми: ОА Међународне студије 
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Број ЕСПБ: 6 
Услов: 
Циљ предмета 
Овим предметом студенти стичу основна знања која им омогућују да касније прате предмете у области 
европских интеграција. У првом делу курса студенти стичу знања о развоју европских интеграција кроз 
настанак и развој Европских заједница и Европске уније и разгранавање њених различитих секторских 
политика. У другом делу се студенти упознају са различитим врстама интеграционих политика на 
данашњем степену развоја Европске уније.  
Исход предмета  
Студенти на овом предмету треба да овладају знањем о развоју европских интеграција, настанку и 
метаморфозама Европских заједница и Европске уније. Стећи ће знања о томе како је настао процес 
европске интеграције, како је текао процес проширивања и продубљивања надлежности, и упознати се са 
основама најважнијих јавних политика ЕУ. Заједно са Политичким системом Европске уније овај предмет 
треба да пружи језгро знања из области европских студија, које, заједно са осталим предметима на смеру и 
подусмерењу (Европске интеграције), пружају довољан фонд теоријских и практичних знања за рад у 
различитим областима јавног живота. 
Садржај предмета 
Теоријска настава 
Прединтеграциони период и почеци интеграције – три Заједнице (1947-1957); Заједничко тржиште и 
искушења дубљих интеграција (1958-1971); Проширење заједнице и продубљење интеграције (1972-1984); 
Од европских заједница до Европске уније (1985-1993); Осигурање достигнутог нивоа интеграције и 
проширење на Исток (1994 до данас); Лисабонски уговор и перспективе интеграције; Процес интеграције – 
области јавне политике у ЕУ; Унутрашње тржиште, политика конкуренције, социјална и еколошка 
политика; Буџет ЕУ и политика трансфера: заједничка пољопривредна политика, политика развоја и 
кохезиона политика; Економска и монетарна унија; Политика у области слободе и безбедности грађана: 
простор слободе, безбедности, правде, политика азила, виза и имиграција; Заједничка спољна и 
безбедносна политика Европске уније.  
Практична настава: Вежбе, Други облици наставе, Студијски истраживачки рад 
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Други облици наставе: Студијски 
истраживачки рад: 
 

 

Методе извођења наставе Предавања. дискусије, консултације 
Оцена знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 
активност у току предавања 10 писани испит  
практична настава  усмени испит 50 
колоквијум-и 40 ..........  
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