
Табела 5.2. Спецификација  предмета  
 
Студијски програм/студијски програми : Европске студије 
Врста и ниво студија:Мастер академске студије 
Назив предмета: Политички систем Европске уније 
Наставник (Име, средње слово, презиме): Јован Н. Комшић 
Статус предмета: обавезни 
Број ЕСПБ: 8 
Услов: нема 
Циљ предмета 
Продубљивање теоријских сазнања о савременим демократским 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 
- Теорије европске интеграције и функционисање политичког система ЕУ – учесници, институције и 
исходи 
- Расподела надлежности у јавним политикама у ЕУ 
- Организација извршне власти у ЕУ (Савет, Комисија, бирократија, комитети, демократска контрола, 
координација националних и европских политика) 
- Законодавна и правосудна политика – кључни процеси и проблеми 
- Политика (јавно мнење; демократија, странке и избори; заступање интереса) 
- Креирање регулаторних политика и јавних расхода (регионална политика ЕУ) 
- Политике у области слободе и безбедности грађана; Спољне политике 
- Синтезе: отворена питања, недоумице и перспективе политичког система ЕУ 
Литература  

1. Сајмон Хикс, Политички систем Европске уније, Службени гласник, Београд, 2007. година 
2. Јован Комшић, Теорије о политичким системима, Институт друштвених наука, Београд, 2000. 

година 
3. Јован Комшић, Принципи европског регионализма, ФИЛИЈА, Нови Сад, 2007. година 

Број часова  активне наставе 
Предавања: 

3 
Вежбе: 

3 
Други облици наставе: 

0 
Студијски истраживачки рад: 

0 

Остали часови 
0 

Методе извођења наставе 
Практична настава:Семинарски радови; Анализе садржаја и студије случаја; Дискусије; Учешће на 
округлим столовима; 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 
активност у току предавања 10.00 усмени испит 40.00 
колоквијум 30.00   
семинарски рад 20.00   
 


