
Табела 5.2 Спецификација  предмета  

Студијски програм/студијски програми : МАС политик. - пол. систем и привредни развој 

Врста и ниво студија: Mастер академске студије 

Назив предмета: Политичка економија међународних односа 

Наставник (Презиме, средње слово, име): Драгана Д. Митровић 

Статус предмета:  обавезни 

Број ЕСПБ: 6 

Циљ курса је продубљивање знања и разумевања друштвених, политичких и економских односа који 

утичу на глобални систем производње, размене и расподеле, односно, структуру насталу у овом односу. 

Предмет анализе су прожимање политике и економије у области теорије и праксе међународне 

производње и трговине, светског монетарног система и ММФ, међународних финансија и глобалног 

финансијског поретка. Нарочита пажња је поклоњена светској економској кризи, регионалним економским 

интеграцијама, односима Север-Југ, растућим економијама, глобализацији и мултинационалним 

компанијама, односно споразумима, договорима, институцијама и „општим правилима игре“ која одређују 

понашање држава и тржишта у међународној политичкој економији, као и вредности искристалисане у 

овом динамичном прожимању.  

Исход предмета: Овај курс ће студентима пружити знања о нераздвојивости политичких и економских 

процеса, веза и структура на међународној сцени, како у историји, тако и данас.  Она им омогућава да 

формирају критички однос према феноменима савремених међународних економско-политичких односа и 

оспособљава их за проучавање и разумевање структура моћи које креирају постојеће институције, везе и 

процесе, који се видљиво испољавају на међународној сцени и утичу на животе свих актера ове сцене. 

Стечено знање о институцијама, феноменима и структурама у међународним економским и политичким 

односима омогућиће нашим студентима да анализирају ове феномене, дају професионални допринос у 

органима државне управе који учествују у овим односима,  међународним организацијама, невладиним 

организацијама, медијима, научно-истраживачким институцијама.  

Садржај предмета:  

Појам, метод и предмет Политичке економије међународних односа. Меркантилизам и економски 

национализам; Либерализам и неолиберализам, светска економска криза; Марксистичка перспектива - 

Карла Маркса до савремене структуралистичке теорије и праксе; Критичка школа – Теорија рационалног 

избора; Зелена перспектива; Феминистичка перспектива; Постмодернизам; Политичка економија 

међународне трговине, ГАТТ, СТО; ПЕ међународних финансија и међународног монетарног система; 

Међународне економске интеграције; Политичка економија развоја и односа Север-Југ; ПЕ 

мултинационалних корпорација; МПЕ снабдевања енергијом. 

Oсновна литература:  

1. Драгана Митровић, Међународна политичка економија,, Београд: Чигоја штампа и ФПН, 2012. 

2. Stephen Gill & David Law: The Global Political Economy, Perspectives, Problems and Policies, 

Harvester Wheatsheaf, New York, 2010; 

3. Robert Gilpin: The Political Economy of International Relations, Princeton, NY, Princeton University 

Press, 1998; 

4. Jeffry A. Frieden & David A. Lake: International Political Economy – Perspectives on Global Power and 

Wealth, any edition, London and New York; 

5. Susan Strange: States and Markets: An Introduction to International Political Economy, New York: Basil 

Blackwell, 1988. 

 Број часова активне наставе Остали часови 
Предавања: 2 Вежбе: 1 Други облици наставе: Студијски 

истраживачки рад: 1 

 
Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 

активност у току предавања 10 усмени испит 60 

семинар-и 30   

 


