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Циљеви изучавања предмета:
Циљ предмета је да студентима пружи савремене анализе и знања о процесима, институцијама и
кретањима у области институција Европске Уније, као и везаних интеграционих процеса.
Исходи учења:
Уз обнављање и продубљавање сазнања о историјским, институционалним, економским и
процесним основама и тенденцијама у области европских интеграција, студенти стичу знања и
способности за праћење и изучавање кључних институција, система и процеса дјеловања у ЕУ, као и
аналитичку анализу предприступних фондова и фаза приближавања ЕУ.
Садржај предмета:
1. Историјат ЕУ;
2. Институције, механизми одлучивања у ЕУ;
3. Микроекономија регионалних економских интеграција;
4. Заједничка пољопривредна политика (ZPP);
5. Економска географија и регионалне политике ЕУ;
6. Политика конкуренције и државне помоћи у ЕУ;
7. Трговинска политика ЕУ;
8. Теорија оптималног валутног подручја;
9. Монетарна политика ЕУ, ЕМС и ЕМУ;
10. Финансијска тржишта ЕУ и улога евра;
11. Фискална политика и буџет ЕУ;
12. Реформе Пакта за стабилност и раст;
13. Европска тржишта рада и миграција радне снаге;
14. Предприступни фондови ЕУ и предприступне фазе у приближавању ЕУ;
15. Проширење ЕУ на исток
Методе наставе и савладавање градива:
Предавања: Теоријска и практична настава. На крају сваке теме предвиђена је дискусија као и
расправа о текућим сазнањима и новостима везаним за дату тему
Вjежбе: Свака методска јединица са предавања се рекапитулира и увjежбава и на часовима вjежби.
Литература:
Основна литература:
1. Болдвин, Ричард и Чарлс Виплош, „Економија европских интеграција“, (Редактори М. Црнобрња
и М.Маловић), Дата Статус, Београд, 2010.
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2. Baldwin, Richard, & Charles Wyplosz, The Economics of European Integration, McGraw Hill Int. 2009.
3. Mike Artis and Frederick Nixson, The Economics of European Union, Oxford University Press, 2007.
Облици провјере знања и оцјењивање:
Коначна оцјена на испиту добија се на основу присутства настави, активног учешћа у наставном
процесу, позитивно оцијењених семинарских радова и колоквијума и знања показаног на усменом и
практичном дијелу испита.
Похађање наставе
5
Колоквијуми
Завршни испит
60
Активност на настави
5
Семинарски
30
Лабораторија
Посебна назнака за предмет:
Име и презиме наставника који је припремио податке: Доц. др Весна Петровић
Датум овјере: 15.11.2016.
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