
 

 

 

Студијски програм/студијски програми: МАС политикологије - међународне студије 

Врста и ниво студија:  Мастер  академске студије 

Назив предмета:  Евроатлантска безбедност 

Наставник (Презиме, средње слово, име):  Симић Ј. Предраг 

Статус предмета: Изборни 

Број ЕСПБ: 6 

Услов: 

Циљ предмета 

Курс је конципиран као приказ и тумачење генезе основних концепција и институционалних механизама 

безбедности евро-атлантских партнера, САД и ЕУ, након краја хладног рата, са нагласком на Европској унији и 

њеним државама-чланицама. Циљеви су: упознавање студената са савременим развојем концепата безбедности у 

сложеним односима САД и њихових европских партнера после 1989. године; описивање трагања ЕУ за сопственим 

безбедносним идентитетом и разрешењем дилема о (не)самосталној безбедносној политици; објашњење недоумица 

и разлика међу чланицама ЕУ о могућностима и користима развијања и вођења самосталне безбедносне политике; 

приказ досадашњих резултата и проблема у пракси примене концепта ЗСБП/ЕБОП; указивање на повезаност 

концепта евроатлантске безбедности са безбедношћу у Југоисточној Европи.  

Исход предмета  

По успешно савладаном градиву курса студенти ће бити оспособљени да самостално прате и анализирају догађаје и 

процесе везане за евроатлантску безбедност. Стећи ће и знања потребна за коректно препознавање и праћење 

деловања институција сторених за деловање у областима евроатлантске безбедости. Моћи ће да аналитички 

приказују промене везане за концепте и политике безбедности у односима САД и ЕУ, као и унутар саме ЕУ.  

Садржај предмета 

Теоријска настава 

Евроатлантска безбедност у време хладног рата;  НАТО након краја хладног рата; Дилеме о концепту безбедности 

унутар ЕУ 1990-их година; Концепт европског безбедносног и одбрамбеног идентитета (ЕБОИ); Настанак европске 

безбедносне и одбрамбене политике (ЕБОП); Развој конепта ЕБОП 1999-2003.; Односи НАТО и ЕУ крајем 1990-их; 

Односи НАТО и ЕУ – нова безбедносна агенда након 11. септембра 2001; Утицај рата у Ираку на односе САД-ЕУ и 

односе унутар ЕУ; Нова концепција националне безбедности САД (2002. и 2006), Европска безбедносна стратегија 

(2003. године) и стратегије борбе против тероризма (2005. године); Цивилне и војне операције ЕУ 2003-2006. 

године;  ЕУ и питања безбедности Југоисточне Европе; Промене у ЗСБП /ЕБОП након усвајања Уговор из 

Лисабона 

Практична настава:Вежбе, други облици наставе, студијски истраживачки рад 

Литература  

а) основна 

1. Lidija Čehulić, Euroatlantizam, Politička kultura, Zagreb, 2003. (око 200 стр.) 

2. Lidija. Čehulić, ESDP – Europska obrambena politika, Politička kultura, Zagreb, 2006. (око 150 стр.)    

3. Nicole Gnesotto (ed.), EU Security and Defence Policy – The First Five Years (1999-2004), The Institute of Security 

Studies of WEU, Paris, 2004 (око 100 стр.)      

4. European Security Strategy, (више издања; 10 стр.) 

 

б) допунска 

1. више свезака из едиције Chaillot Papers, The Institute of Security Studies of WEU/EU, Paris, 1998-2008. 

2. Б. Милинковић – Ј. Теокаревић, Безбедност Европе и ширење НАТО-а, Институт за европске студије, Београд, 

1998. 

3. Драган Р. Симић, Наука о безбедности – Савремени приступи безбедности, Службени лист, Београд, 2002. (део) 

4. William Wallace, Is There a European Approach to War?, EFPU Working Paper 2005/2, University of Oslo – Center for 

Eurpean Studies, 2005 

Број часова  активне наставе Остали часови 

Предавања: 2  Вежбе:1  Други облици наставе: 

повремене радионице/семинари 

Студијски 

истраживачки рад:1 

Методе извођења наставе: предавања, семинари, радионице 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 

активност у току предавања 10 писмени испит  

практична настава  усмени испт 40 

колоквијум-и 40 ..........  

семинар-и 10   


