
Студијски програм/студијски програми: Основне академске студије политикологиje 
Врста и ниво студија: Основне академске студије 
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Статус предмета: Обавезан 
Број ЕСПБ: 6 
Услов: 
Циљ предмета  
Циљ курса 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 (азијска друштва, 
антика, средњевековни европски системи, исламска економија), закључно са савременим везама у Србији и 
међународном окружењу. Посебна знања се стичу о најутицајнијим политичко-економским идеологијама и 
теоријама, одликама међуповезаности демократских и ауторитарних политичких система са економијом, као и 
о полит-економској суштини социјалне политике. Курс разматра фундаменталне економске категорије: 
производња, роба, рад, новац, берза, типове савремених фирми, монополе, антимонополску политику, порезе, 
буџет, протекционистичку политику, предметне области и циљеве микро и макроекономије и др. Курс 
омогућава и стицање основних знања о друштвеним, политичким и економским односима и актерима који 
утичу на глобални систем производње, размене и расподеле.   
Исход предмета  
Курс из Политичке 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 заједница. Ова знања, заједно са 
политиколошким категоријама која се изучавају у оквиру политиколошких курсева на Факултету, дају 
оперативну основу за изучавање савремених полит-економских процеса и феномена. Она доприносе 
способностима за израду препорука и концепата за одлучивање на разним политичким нивоима. Она, уједно, 
припремају студента за наставак студија на специјалистичким, мастер и докторским студијама и ка даљим 
научно-стручним истраживањима. 
Садржај предмета 
Политичка економија: Дефиниција, политичка садржина економије, предмет, циљ и метод. Политички системи 
и економски развој – демократија, ауторитарна уређења. Производња и динамизам производних фактора. 
Тржишни, мешовити и командни систем. Политичка и економска структура фундаменталних друштвених 
епоха – хидраулично друштво, античка економија, феудализам и европска градска економија, исламска 
економија калифата . Хришћанска теоекономија. Фундаменталне економске идеологије тржишног система : 
меркантилизам, физиократизам и либерализам. Марксистичка парадигма и социјализам. Неолиберализам и 
социјал-демократска интервенција. Исламистичка теоекономија 20-21.века. Економске категорије и установе 
тржишног система – производња, производни фактори, теорија робе и новца, облици савремених фирми, 
финансијске установе, корпорације, савремени фанансијски капитал и берзе. Теорија монопола и 
антимонополске политике. Политичка садржина буџета и његове економске функције. Међународна политичка 
економија – физиологија науке, предмета и циља. Међународна трговина. Међународни монетарни систем. 
Савремене тенденције у међународним полит-економским односима – међународне економске интеграције, 
полит-економија развоја и развојне стратегије, мултинационалне корпорације, односи Север-Југ, сиромаштво и 
неједнакост. 
Литература  а (основна): 1. Др Драган Веселинов, Политичка економија, страна 196 (ефективно 180), ФПН, 
Чигоја штампа, Београд, 2012; 2. Др Драгана Митровић, Међународна политичка економија, страна 320 
(ефективно 80), ФПН, Чигоја штампа, Београд, 2012; 3. Др Драган Веселинов, Мухамед на Исусовом крсту-
политичка економија ислама, страна 156 (ефективно 13), Чигоја штампа, 2012; 
б (допунска) 1. Др Драгољуб Драгишић и аутори, Основи економије, 2006; 2. Грегори Манкју, Принципи 
економије, 2006. 

Број часова активне наставе Остали часови 
Предавања: 3 Вежбе: 1 Други облици наставе:  Студијски истраживачки рад: 

 

Методе извођења наставе Теоријска настава, консултације, семинарски радови 
Оцена знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 
активност у току предавања 20 писани испит  
колоквијум-и 20 усмени испт 60 

 


