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Увод у право европских интеграција 
доц. др Милош Јовановић 

 
 

План рада на вежбама 
Летњи семестар 2021-2022 

 
 
1. ЧАС: Увод (24. фебруар) 

 
• начин рада 

• задаци 

• оцењивање 

• уводне напомене о природи и механизмима европске изградње 
 
 
 

2. ЧАС: Методологија (3. март) 
 

• дескриптивни приступ 

• проблематизација теме 

• структура рада/излагања 

• задатак за наредну недељу: Шуманова декларација 

 
 
 

3. ЧАС: Историјски оквир-I (10. март) стр.119-130, 131-1461 

 
Излагање: „Од Заједница до Уније – зачетак и развој европске интеграције” 

• функционализам 

• методологија 

                                                           
1  Б. Кошутић, Б.Ракић, Б. Милисављевић, Увод у право европских интеграција, 9. измењено и допуњено издање, 
Универзитет у Београду – Правни факултет, Београд, 2021. 
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4. ЧАС: Историјски оквир-II (17. март) 
 
Нема излагања 

• циљеви ЕУ 

• услови за пријем у чланство ЕУ 

• методологија – наставак (исправка првог излагања) 

 
 
5. ЧАС: Надлежност ЕУ (24. март) стр. 265-278 
 
Излагање: „Надлежност ЕУ према члану 5. Уговора о Европској унији” 

• надлежност ЕУ и типови надлежности 

• методологија – наставак 
• задатак за наредну недељу: Зоран Радивојевић, „Нова институционална реформа 

Европске уније”, Анали Правног факултета, 1/2009, стр. 191-193, 196-204. 
 
 
6. ЧАС: Институције ЕУ I: логика међувладине сарадње (31. март) стр. 158-173 
 
Излагање: „Улога Европског савета” 

• институционална архитектура ЕУ – увод 

• коментар текста „Нова институционална реформа Европске уније”  методологија – 
крај (заједничка проблематизација теме) 

• задатак за наредну недељу: Зоран Радивојевић, „Нова институционална реформа 
Европске уније”, Анали Правног факултета, 1/2009, 204-207. 

 
 
7. ЧАС: Институције ЕУ II: интегративна логика (7. април) стр. 158-173 
 
Излагање: „Европска комисија” 

• коментар текста „Нова институционална реформа Европске уније” 

• питање демократског дефицита и политизације ЕУ 

• задатак за наредну недељу: Зоран Радивојевић, „Нова институционална реформа 
Европске уније”, Анали Правног факултета, 1/2009, 193-196. 
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8. ЧАС: Институције ЕУ III: демократски легитимитет (14. април) 

стр. 158-173  
 
Излагање: „Да ли Европски парламент доприноси демократизацији ЕУ” 

• законодавна процедура 

(Први колоквијум – оквирни датум) 

 

 

9. ЧАС: Право ЕУ (21. април) стр. 245-264 

 
Излагање: „Првенство права ЕУ” 
Излагање: „Правни акти Уније” 

• супрематија права ЕУ и обавезујући правни акти 

• задатак за наредну недељу: Правна природа ЕУ; Зоран Радивојевић, „Нова 
институционална реформа Европске уније”, Анали Правног факултета, 1/2009, 207-
214. 

 
 

10. ЧАС: Суд правде ЕУ (28. април) стр.223-238, 146-148 

 
Излагање: „Поступци пред Судом правде ЕУ” 

• правна природа ЕУ 

(Други колоквијум – оквирни датум; ради се ван устаљених термина за вежбе) 

 

 

11. ЧАС: Спољна политика ЕУ (5. мај) 
 

Излагање: „Да ли постоји спољна политика ЕУ?” 
• задатак за наредну недељу: Слободан Самарџић, „Европска унија између кризе и 

дезинтеграције”, Право и друштво, 2012/1, стр. 9–26. 
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12. ЧАС: Рекапитулација градива, расправа и закључивање оцена (12. мај) 
 

• коментар текста „ЕУ између кризе и дезинтеграције” 
 
 
 

13. ЧАС: Рекапитулација градива, расправа и закључивање оцена (19. мај) 
 

• закључивање оцена 
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