
Kурс из прeдмeта Зајeдничка спољна и бeзбeдносна политика ЕУ обухвата следеће 

тематске области 

1. Методи спознаје и анализе заједничке спољне и безбедносне политике ЕУ  

2. Појам спољне политике ЕУ (теорије, одређење и систем) 

3. Концепт структурне спољне политике (релевантне сфере, ЕУ као глобални чинилац) 

4. Извори ЗСБП ЕУ (оснивачки уговори, инструменти меког права) 

5. Институцициoнaлни оквир ЕУ за вођење ЗСБП (задаци ЕУ у спољној политици) 

6. Институцициoнaлни оквир ЕУ за вођење ЗСБП (субјекти) 

7. Институцициoнaлни оквир ЕУ за вођење ЗСБП (средства ЗСБП) 

8. Зajeдничкa бeзбeднoснa и oдбрaмбeнa пoлитикa ЕУ (структура, капацитeти) 

9. Европска политика проширења као део спољне политике ЕУ 

10. Заједничка бeзбeднoснa и oдбрaмбeнa пoлитикa ЕУ као део спољне политике ЕУ 

11. Текуће цивилне мисије и војне операције ЗБОП 

12. Стратегија спољне и безбедносне политике (приоритети)  

13. Jединствена спољна политика ЕУ (тероризам, миграције, пандемија)  

14. Спречавање сукоба 

15. Усклађивању спољне политике Републике Србије и ЗСБП 

- Извођење наставе  

 60 часова консултативног рада, 2 дана у недељи по 2 часа, у терминима према 

распореду објављеном на Студентском порталу (петак, понедељак).  

У случају погоршања епидемиолошке ситуације консултативни рад ће се спроводити 

онлајн путем скајпа/конференцијског система. 
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- Праћење напретка кандидата:  

 2 тестирања (провера контекстуалног знања и разумевања актуелних чињеничних и 

правних ситуација у ЕУ) 

1. 1 путем израде есеја (из области 2-7) 

2. 1 усмена дискусија (из области 8-15 

 самостални рад  

1. семинар/групни пројекат (теме за семинарске радове и групни пројекат биће дате у 

3. и 4. блоку консултација. Рок за израду је крај априла) 

- Завршни испит  

 усмени (2 питања: једно из области 2-7, друго из области 8-15) 

У случају погоршања епидемиолошке ситуације завршни испит ће бити одржаан 

писмено, путем мејла (са временским ограничењем). 
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