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Изборно подручје (модул)  

Врста и ниво студија МАСТЕР АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ, ДРУГИ НИВО 

Назив предмета ЕКОНОМИЈА ЕВРОПСКИХ ИНТЕГРАЦИЈА 

Наставник (за предавања) ДОЦ.ДР ДАЛИБОР МИЛЕТИЋ 

Наставник/сарадник (за вежбе) ДРАГИЦА СТОЈАНОВИЋ 

Наставник/сарадник (за ДОН)  

Број ЕСПБ 9 
Статус предмета 

(обавезни/изборни) 
Обавезан 

Услов  неусловљен 

Циљ 
предмета 

Упознавање студената са кључним економским мотивима европских интеграција, тренутном 
позицијом Европске уније у односу на остатак света, као и утицај настанка Европске уније на сферу 
међународних економских односа. Студенти ће овладати знањем о главним трендовима економског 
и политичког развоја Европске уније у условима глобализације. 

Исход 
предмета 

Оспособљавање студената за анализу водећих макроекономских политика Европске уније и држава 
чланица, импликација на привредни живот, као и пословања у условима глобализације. 

Садржај предмета 

Теоријска 
настава 

П-01: Теоријске основе економије европских интеграција; П-02: Историја регионалних интеграција у 
Европи; П-03: Настанак и развој Европске уније; Институционално уређење Европске уније П-04: 
Буџет Европске уније; П-05: Основе заједничке политике Европске уније: слободно кретање роба и 
услуга, заједничка трговинска политика; П-06: Основе заједничке политике Европске уније: 
заједничка пољопривредна политика и политика заштите животне средине; П-07: Регионална 
политика Европске уније; П-08: Развој и индустријска политика Европске уније; П-09: Монетарна 
политике Европске уније; П-10: Монетарна политике Европске уније; П-11: Тржиште рада и 
социјална политика Европске уније; П-12: Конкурентност Европске уније; П-13: Развојна стратегија 
Европа 2020; П-14: Будућност европских интеграција у условима глобализације; П-15: Европска 

унија и земље Југоисточне Европе; Односи Југославије и ЕЕЗ; Приступање Србије Европској унији. 

Практична 
настава 
(вежбе, 

ДОН, 
студијски 

истражива-
чки рад) 

В-01: Глобализација и регионализам; Економска интеграција развијених земаља; В-02: Царинска 

унија Бенелукса; Европска заједница за угаљ и челик; Европска економска заједница; Европска 
заједница; В-03: Економске и социјалне разлике чланица Европске уније; В-04: Транформација и 
перспективе буџета Евопске уније; В-05: Еконмски учинци слободног кретања робе и услуга; В-06: 
Берлински споразум и споразум CAP; Савремене реформе политике заштите животне средине; В-
07: Колоквијум; Анализа учинака регионале политике Европске уније; В-08: Политике стимулисања 
енергетски обновљиве производње; В-09: Еволуција монетарне политике; Европска централна 
банка; Систем европских централних банака; В-10: Предности и недостаци монетарне политике; 
Будућност евра; В-11: Социјална кохезија и социјална инклузија; В-12: Ниво економске развијености 
земаља европских земаља; Смањивање неједнакости након уласка у Европску унију; В-13: Оцена 
успешности економије Европске уније; Светска економска криза и привреда Европске уније; В-14: 

Положај Западног Балкана у процесу проширења Европске уније; Прилагођавање привредног 
система и економских политика у процесу приступања и након чланства; В-15: Економке и 

социјалне разлике између земља чланица Европске уније и држава кандидата; Трговинска 
интеграција Србије у Европску унију. 
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Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године 

Предавања Вежбе ДОН Студијски истраживачки рад Остали часови 

3 3       

Методе 
извођења 
наставе 

Предавања, презентације, тестови, семинари 

Оцена знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе поена Завршни испит поена 

активност у току  
предавања 

10 
писмени испит 

 

практична настава 10 усмени испит 60 

колоквијуми 20     

семинари /     
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