
Табела 5.2 Спецификација  предмета 
Студијски програм/студијски програми : Основне академске студије политикологије

Врста и ниво студија: основне академске студије
Назив предмета: Политичка економија
Наставници: др Веселинов С. Драган; др Митровић Д. Драгана
Статус предмета:  Обавезан
Број ЕСПБ: 8
Услов: 
Циљ  курса  под  називом  Политичка  економија  је  да  студентима пружи  знања  о 
међузависностима политичких и економских процеса. Ова знања се односе на форме 
политичко-економских веза у историјској димензији, закчуно са савременим везама у 
Србији и међународном окружењу. Посебна знања се стичу о економским категоријама: 
роба,  рад,  новац,  берза,  итд. Она,  заједно  са  политиколошким категоријама  које  се 
изучавају  у  оквиру  политиколошких  курсева  на  Факултету,  дају  појмовну  основу  за 
изучавање полит-економских процеса и феномена. 
Курс из  Полтиичке економије омогућава и помаже истраживању и разумевању односа 
политичке и економске области у формалном и неформалном политичком животу – од 
локалних  заједница,  удружења грађана,  партија,  синдиката,  економских  фирми,  до 
парламента, међународних организација и међудржавних заједница.

Садржај предмета: 
Теоријска настава
Политичка економија – дефиниција, политичка природа, Политичка економија – предмет 
и  метод. Производња  – дефиниција.  Производни  фактори. Економски  системи. 
Традиционални  и  командни,  Тржишни  и  мешовити  систем. Улога  владе. Развој 
економског друштва – генеза економије. Хидраулично друштво. Античка економија.
Феудализам. Градска економија Средњег века, Економија и средњевековна хришћанска 
мисао, Тржишно друштво. – пад феудализма. Меркантилизам, Физиократи. Индустријска 
револуција,  Капитализам  и  класични  либерализам. Микроекономија. Међународна 
трговина.  Међународни  монетарни  систем. Савремене  тенденције  у  међународној 
политичкој  економији.  Међународне  економске  интеграције.  Политичка  економија 
односа Север - Југ. 
Практична настава:Вежбе, Други облици наставе, Студијски истраживачки рад
 а) основна
1.Др Драган Веселинов, Политичка економија, страна 196, ФПН Чигоја штампа, Београд, 
2008.
2.Др Драгана Митровић, Међународна политичка економија, страна 305, ФПН Чигоја 
штампа, Београд, 2009.
б) допунска
1.Др Драгољуб Драгишић и аутори, Основи економије, 2006.
2.Грегори Манкју, Принципи економије, 2006.
 Број часова активне наставе Остали 

часовиПредавања:
4

Вежбе:
1

Други облици наставе: Студијски 
истраживачки рад:

Методе извођења наставе: Предавања, вежбе (округли сто, дебате)
Оцена  знања (максимални број поена 100)

Предиспитне обавезе поена Завршни испит поена
активност у току предавања 20 писмени испит
практична настава усмени испт 60
колоквијум-и ..........
семинар-и 20
Начин провере знања могу бити различити наведено  у табели су само неке опције: (писмени испити, усмени 
испт, презентација пројекта, семинари итд......


