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ФАКУЛТЕТ У 

СУБОТИЦИ  
 

ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА АКРЕДИТАЦИЈУ СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА 
ПРВОГ СТЕПЕНА ВИСОКОГ ОБРАЗОВАЊА 

Спецификација  предмета  
– Шифра: ОС-422 

Студијски програм/студијски програми: Европска и међународна економија и бизнис 
Врста и ниво студија: Студије првог степена - Основне академске студије 
Назив предмета: Политички систем Европске уније 
Наставници: Проф. др Јован Комшић, Проф. др Ирен Габрић Молнар 
Статус предмета: изборни  
Број ЕСПБ: 6 
Услов: Није постављен 
Циљ предмета: Продубљивање теоријских сазнања о природи (сврхама, садржајима и токовима) европских 
интеграција, европском демократском моделу и савременим политичким системима, са посебним акцентом на 
актере, институције и исходе политика у новонастајућем политичком систему ЕУ. 
Исход предмета:  Стицање основа за даље научно усавршавање;  Оспособљеност за стручну аналитику и активно 
укључивање у административне и друштвене активности. 
Садржај предмета: 

- Наука о политичком систему – основне идеје и институције; арене модерне демократије и облици организације 
власти 

- Историјски аспект – динамика ЕУ интеграција од 1951. до 2007. 
- Карактер ЕУ – од  међународне организације до квазифедералног ентитета  - „заједнице држава“ 
- ЕУ као сложени систем управљања – политички систем , али не и држава 
- Теорије европске интеграције – неофункционализам; међувладини односи (intergovernmentalism); нове синтезе: 

„liberal-intergovernmentalism“; „наднационална владавина“; „multi-level sistem“; „институционализам рационалног 
избора“...  

- Два основна процеса креирања јавних политика: а) наднационални квазифедерални процеси; б) међувладини процеси 
- Функционисање политичког система ЕУ – учесници, институције и исходи 
- Расподела надлежности у јавним политикама у ЕУ: „уставно решење“; Уговор из Лисабона 
- Институције: Комисија, Европски савет и Савет (министара) ЕУ; Европски парламент; Остале институције и тела; 

Одлучивање и међуинституционална динамика 
- Организација извршне власти у ЕУ (Савет ЕУ, Комисија, бирократија, комитети, демократска контрола, координација 

националних и европских политика) 
- Законодавна политика – кључни процеси и проблеми; објашњење правосудне политике ЕУ 
- Политика (јавно мнење; демократија, странке и избори; заступање интереса) 
- Објашњење регулаторних политика и политике јавних расхода ЕУ 
- Објашњење политика у области слободе и безбедности грађана и спољних политика ЕУ 
- ЕУ и придруживање – врсте, фазе и изазови проширења; Србија и ЕУ 
- Синтезе: отворена питања, недоумице и перспективе политичког система ЕУ 

Литература: 
        Oбавезна: 1.   Сајмон Хикс (Simon Hix): Политички систем Европске уније, Службени гласник, Београд, 2007. (одабрана 
поглавља) 

Шира: Јован Комшић, Теорије о политичким системима, Институт друштвених наука, Београд, 2000. (одабрана 
поглавља) 
1. В. Вајденфелд, В. Веселс (Werner Weidenfeld, Wolfgang Wessels) (Ур.): Европа од А до Ш – Приручник за европску 

интеграцију, Конрад Аденауер Стифтунг, Београд, 2010 (одабрани текстови) 
2. Мирослав Прокопијевић, Европска унија – Увод, Службени гласник, Београд, 2005. (одабрана поглавља) 
4.   Дезмон Динан (Desmond Dinan), Све ближа унија – увод у европску интеграцију, Службени гласник, Београд, 2009. 
(одабрана поглавља) 

Број часова  активне наставе: 60 Теоријска настава: 30 Практична настава (Вежбе): 30 
Методе извођења наставе: Практична настава: Семинарски радови; Анализе садржаја и студије случаја; 
Дискусије; Посете европским департманима у покрајинској (АПВ) и републичкој администрацији, као и 
цивилним организацијама; Разговори са представницима европских институција и организација у Србији. 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 
Предиспитне обавезе  Поена Завршни испит  Поена 
посећеност предавања 10 усмени испит 35 
активност у току предавања 5   
активност на вежбама 5   
колоквијум -и 30   
семинар-и 15   
тестови    
Укупно  65  35 

 
 


