
 
Студијски програм/студијски програми: ОА Међународне студије 
Врста и ниво студија: Основне академске студије 
Назив предмета: Заједничка спољна и безбедносна политика Европске уније 
Наставник (презиме, средње слово, име): Ковачевић В. Маја 
Статус предмета: Обавезан 
Број ЕСПБ: 5 
Циљ предмета 
Овај предмет обухвата генезу и савремене карактеристике једне од најновијих области деловања Европске 
уније – заједничке спољне и безбедносне политике. Студентима ће бити предочено како је идеја о томе 
настала и колико је дуго требало да се оствари као, за чланице прихватљив, концепт о заједничком 
деловању у области две класично државне функције – спољној политици и безбедности/одбрани. Биће 
објашњена институционална структура и начин одлучивања у оквиру заједничке спољне и безбедносне 
политике (ЗСБП) ЕУ, као и промене настале усвајањем Лисабонског уговора.  
Исход предмета  
На крају курса студенти треба да познају, разумеју и могу да користе основне категорије везане за ЗСБП 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 
ЗСБП; унапреде своје способности и вештине читања и разумевања стручних текстова о овој материји, као 
и усменог и писменог изражавања и аргументације о овој проблематици; развију способност да 
 анализирају, критички промишљају и вреднују различита тумачења, теорије и становишта о ЗСБП. 
Садржај предмета 
Теоријска настава 
Први кораци ка настанку ЗСБП: Бриселски пакт, Европска одбрамбена заједница, ЗЕУ, евроатлантски 
односи, планови Фуше; Европска политичка сарадња; Спољна политика и ЈЕА; ЗЕУ од 1954. до Уговора из 
Мастрихта; Припрема Мастрихта и распад Југославије; ЗСБП у Уговору из Мастрихта; Од Петерсберга ка 
Амстердаму; Европски безбедносни и одбрамбени идентитет и однос ЕУ - НАТО; Капацитети европске 
безбедносне и одбрамбене политике - снаге за брзу интервенцију, цивилно управљање кризама; Органи 
европске безбедносне и одбрамбене политике; Аранжман Берлин плус, Европска безбедносна стратегија; 
Концепт борбених група за управљање кризама; ЗСБП и Лисабон; Операције управљања кризама; 
Финансирање ЗСБП; Теоријски приступи изучавању ЗСБП 
Практична настава: Вежбе, Други облици наставе, Студијски истраживачки рад 
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Број часова активне наставе Остали часови 
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Методе извођења наставе Предавања, вежбе, дискусије, консултације 
Оцена знања (максимални број поена 100) 

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

 

 


