
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: Политички систем и привредни развој 

Наставник (Презиме, средње слово, име): Драган С. Веселинов 

Статус предмета: обавезни 

Број ЕСПБ: 6 

Циљ курса : Циљ истраживања предмета је овладавање интеркаузалним везама политичког 

система и привредног развоја са посебним нагласком на везама између демократског система, 

тржишта, стабилности и динамичког економског развоја.  

 
Исход предмета се састоји у интегрисаном знању о међусобном утицају политичког система и 

привредног развоја. Резултат  студија води ка унапређеној способности да се стечено знање 

искористи за оперативно анализирање политичке и економске структуре и предлагање промена у 

одговарајућем систему и политици. Исход курса даје аналитички апарат за заступање 

фундаменталних демократских вредности, плуралистичког друштва, правне државе и социјалне 

правде као оквира за привредни раст и одрживи економски развој „државне“ и глобалне заједнице. 

Садржај предмета:  

Садржај предмета : 1.Политички системи и привреде Старог света и Средњег века. 2. 

Медитеранска тржишна економија и политички системи.  3.Каузалитет савременог политичког 

система, привреде и привредног развоја. 4.Типологија политичких система и економских 

перформанси. 5.Демократија, тржиште и стабилност. 6. Политичка идеологија и економска 

политика – партијска структура. 7.Економске функције државе и владе у савременим политичким 

системима. 8. Држава и антимонополска политика – ( де)концентрација политичке моћи. 

9.Перфектно тржиште и перфектни систем јавног избора и одлучивања. 10. Експлоатација, 

дискриминација и људска права у тржишној демократији. 11.Аграрно и економско питање у 

еволуцији европске политичке интеграције. 12. Глобализам тржишта и међународни политички 

поредак. 

Препоручена литература : Charles Lindblom : Politics and Markets ; J.K.Galbraith: History of 

Economics ; Dijana Dragutinović : Teorija privrednog rasta i razvoja ; Ljubomir Madžar : Teorija 

proizvodnje i privrednog rasta ; J.A.Caporaso &D.L.Levine : Theories of Political Economy; 

J.M.Buchanan : Public Finance in Democratic Process; Džejms Bjukenan: Granice slobode; Lešek 

Kolakovski : Glavni tokovi marksizma ; Branko Milanović: Odvojeni svetovi; Iain Wallace : The Global 

Economic System; Philip Mirowski : Natural Images in Economic Thought; Volfang Šmale : Istorija 

evropske ideje; Džon Rols : Politički liberalizam;  Gunnar Myrdal : Against the Stream; Immanuel 

Walerstin : Suvremeni svjetski sistem ; Karl Marks : Kapital ; Vladimir Grbić : Ekonomija Evropske unije; 

Жорж Анри Суту : Неизвестан савез – историја европске заједнице ; Nikolai I. Bukharin : The 

Politics and Economics of the Transition Period ; Todor Kuljić : Teorije o totalitarizmu ; Stojan Gligorić : 

Arapski svet i socijalizam ; Jozef Šumpeter : Kapitalizam, socijalizam i demokratija ; Jozef Šumpeter : 

Teorija privrednog razvoja ; Joseph A. Schumpeter : Povijest ekonomske analize ; Dragan Veselinov : 

Muhamed na Isusovom krstu ; Dragana Mitrović : Medjunarodna politička ekonomija. 

 Број часова активне наставе Остали 

часови Предавања: 2 Вежбе: 1 Други облици наставе: Студијски истраживачки рад: 1 

 
Методе извођења наставе: Предавања, презентације (округли сто, дебате) 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 

активност у току предавања 10 писмени испит 20 

практична настава  усмени испт 40 

колоквијум-и 10 ..........  

семинар-и 20   

 


