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Стандард 5: Курикулум 
Табела 5.2. Спецификација  предмета 
– Шифра: ОС-318 

Студијски програм/студијски програми: Сви студијски програми 
Врста и ниво студија: Студије првог степена - Основне академске студије 
Назив предмета: Политичка економија 
Наставник (Презиме, средње слово, име): Бјелић М. Бранко 
Статус предмета: обавезни 
Број ЕСПБ: 6 
Услов: није постављен 
Циљ предмета 
Предмет пружа основу стваралачке примене специфичног метода економске анализе, с циљем да се 
схвате законитости и противречности савремене капиталистичке робне производње, као и начини 
разрешавања и превазилажења њима својствених противречности. Изучавање Политичке економије има у 
основи три циља: сазнајни, теоријски и практични.  
Исход предмета 
Овладавање основним и општим економским законитостима и специфичним методом анализе, која код 
студента обезбеђује логику рационалног располагања ресурсима у циљу постизања што повољнијих 
вредносних резултата. 
Садржај предмета 
Политичка економија изучава економске односе и законе у друштву; опште законе друштвене 
производње, расподеле, размене и потрошње, али и материјалне и личне услове производње у привреди 
робног типа. У настави се користи компаративни метод изучавања економског проблема, категорија и 
законитости  у условима робне производње. 
Анализира се капитал-друштвени економски однос. Категоријално одређење појмова и општих 
економских законитости ствара претпоставку за анализу репродукције целокупног друштвеног капитала, 
али и за анализу трансформационог проблема. 
Изучавају се карактеристике трговинског, зајмовног и акцијског капитала и ренти, као и законитости 
развитка робног начина производње. 
Комплексно се изучава и низ других теоријских и практичних макроекономских питања, као што су: 
алтернативне економске теорије, актуелна питања политичке економије у савременим условима, 
информатизација друштва и политичка економија и сл. 
Литература  
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Нови Сад 
Број часова  активне наставе Остали часови 
Предавања: 30 Вежбе: 30 Други облици 

наставе: 
Студијски истраживачки 
рад: 

Методе извођења наставе: предавања, вежбе 
Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 
активности у току предавања 10 писмени испит  
колоквијуми 50 усмени испит 30 
домаћи задаци 5   
семинарски рад 5   
СВЕГА 70  30 

 


