
 
Спецификација предмета за књигу предмета 

Студијски програм  Мастер академске студије права - Општи смер 
Изборно подручје (модул)   
Врста и ниво студија Мастер академске студије 

II 
Назив предмета Економија европских интеграција 
Наставник (за предавања) Проф. др Љубица Николић  

Проф. др Александар Мојашевић 
Наставник/сарадник (за вежбе) Проф. др Александар Мојашевић 
Наставник/сарадник (за ДОН)  
Број ЕСПБ  7 Статус предмета 

(обавезни/изборни) 
Изборни 

Услов   
Циљ 
предмета 

Циљ предмета Економија европских интеграција је да омогући студентима да 
разумеју процес европских интеграција са микро и макро економског аспекта. 
Студенти ће бити упознати са основним аспектима европске историје и настанка ЕУ, 
институционалним аспектима европских интеграција, као и са политичким 
контекстом у којем се одвијала европска економска интеграција земаља чланица ЕУ.  

Исход 
предмета 

Студент ће по окончању предавања и испуњењу предиспитних и испитних обавеза 
бити оспособљен да: 

- препозна значај и објасни економску интеграцију држава чланица ЕУ и 
држава кандидата за улазак у ЕУ;  

- опише и разликује микро и макро економске политике, посебно фискалну и 
монетарну политику ЕУ; 

- критички посматра процес хармонизације нашег законодавства са 
законодавством ЕУ, користећи економску аргументацију;   

- процени и критички евалуира положај Србије на путу европске интеграције, 
посебно у односу на земље у региону; 

- примени стечена знања у владиним или невладиним институцијама које су, 
на било који начин, повезане са интеграцијом наше земље у ЕУ.  

Садржај предмета 
Теоријска 
настава 

Историја ЕУ. Чињенице, право, институције и буџет. Доношење одлука. Основни 
микроекономски појмови. Основи економије преференцијалне либерализације.  
Величина тржишта и економија обима. Ефекти раста и интеграција тржишта фактора  
производње. Економска интеграција тржишта рада и миграција. Заједничка  
пољопривредна политика. Ефекти локације, економска географија и регионална 
политика. Политика конкуренције и државне помоћи. Спољнотрговинска политика 
ЕУ. Основни макроекономски појмови. Девизни курс ЕУ. Оптимална валутна 
подручја. Европски монетарни систем. Европска монетарна унија. Фискална 
политика ЕУ. Финансијска тржишта и еуро. 



Практична 
настава 
(вежбе, 
ДОН, 
студијски 
истражива-
чки рад) 

На вежбама се студенти подстичу на критичку дискусију о економским, правним и 
политичким аспектима интеграције Србије у ЕУ. Поред тога, студентима се сугерише 
израда презентације и/или семинарског рада на одабрану тему из датог предмета.  
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Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године 
Предавања Вежбе ДОН Студијски истраживачки рад Остали часови 

3 1      

Методе 
извођења 
наставе 

Вербално излагање материје; Визуелни прикази (коришћење табела, образаца, 
графикона и сл.) на табли или помоћу видео-бима; Постављање и решавање 
хипотетичких примера и проблема; Дискусија (питања, одговори и полемика); 
Подстицање студената да се активно укључују у процес савладавања материје и 
стицања знања и да се путем семинарских радова укључују у процес научно-
истраживачког рада. 

Оцена знања (максимални број поена 100) 
Предиспитне обавезе поена Завршни испит Поена 
активност у току  
предавања 

0-10 писмени испит  

практична настава 0-15 усмени испит 51 
Колоквијуми 0-12  Посећеност предавања 0-4  
Семинари 0-8     

 


