
10 Статус предмета (обавезни/изборни) izborni

Услов

Циљ

предмета

Исход

предмета

Теоријска

настава

Практична 

настава 

(вежбе, 

ДОН, 

студијски 

истражива-

чки рад)

1

2

3

4

5

Предавања Вежбе ДОН Студијски истраживачки рад Остали часови

60 60

Методе

извођења

наставе

поена Завршни испит поена

10 писмени испит

Doktorske studije 

Evropska unija

Студијски програм 

Изборно подручје (модул)

Врста и ниво студија

Назив предмета

активност у току 

предавања

Спецификација предмета

Predavanja

Литература

Grbić, B., Ekonomija Evropske unije, Megatrend univerzitet primenjenih nauka, Beograd, 2005.

Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године

Motta, M., Competition Policy, Theory and Practice, European University Institute, Florence, 

Cambridge University Press, 2007.

Beetsma, R., (ed.) Monetary Policy, Fiscal Policies and Labour Markets, Macroeconomic 

Policymaking in the EMU, Cambridge University Press, 2004.

De Grauwe, P., The Economics of Monetary Integration, Oxford, Oxford University Press, 2003.

Doktorske studije ekonomije

неусловљен

Предиспитне обавезе

Оцена знања (максимални број поена 100)

Број ЕСПБ

Studentima će biti omogućeno da steknu dovoljan nivo znanja za praćenje, razumevanje i analizu 

ekonomskih odluka u Evropskoj uniji; da unaprede znanja o ekonomskoj  politici  u EU;  iosposobiće 

se za relevantno  donošenje makroekonomskih i  poslovnih   odluka; pružiće im znanja potrebna za 

unapređenje  ekonomskih politika Srbije i njihovu harmonizaciju sa ekonomskim politikama EU.

Evropska unija predstavlja sasvim nov i  specifičan ekonomski fenomen. Do sada ekonomska istorija 

nije zabeležila takav obim međunarodnog ekonomskog povezivanja. Evropska unija predstavlja i 

najvećeg spoljnotrgovinskog, ali i kulturnog  i naučnog partnera Srbije. Sve to nameće sledeće ciljeve: 

unapređenje znanja o teoriji međunarodne ekonomske integracije; unapređenje znanja o 

ekonomskom sistemu EU, mehanizmu funkcionisanja i donošenja odluka u njemu; ovladavanje 

instrumentima i merama ekonomskih politika sa kojima se upravlja razvojem u EU.

Садржај предмета

1. Evolucija ekonomske integracije EU;

2. Monetarna unija: teorije monetarne integracije; evolucija monetarne integracije; implikacije 

monetarne integracije;

3. Poreska harmonizacija: direktni porezi; indirektni porezi i implikacije na evropskom ekonomskom 

prostoru;

4. Budžet: karakteristike budžeta EU; transformacija budžeta EU i budući razvoj događaja;

5. Poljoprivredna politika Evropske unije;

6. Regionalna politika Evropske unije;

7.Politika konkurencije Evropske unije;

8.Proširenje i budućnost Evropske  unije.



усмени испит 30

2*30=60

практична настава

колоквијуми

семинари


