
  

ПОЛИТИЧКА ЕКОНОМИЈА 2019/20 

Оквирна испитна питања (део I) 

1. Појам и предмет политичке економије 

2. Метод економске анализе (опште и специфичне методе) 

3. Производња и чиниоци производње. Производне снаге и односи производње. Начин 

производње и друштвено-економска формација 

4. Друштвени фонд рада. Закон сразмерне расподеле укупног друштвеног фонда рада. 

Друштвена подела рада 

5. Продуктивност и интензивност рада. Производња, расподела, размена и потрошња 

6. Теорије вредности (сличности и разлике) 

7. Роба и својства робе. Конкретан и апстрактан рад. Прост и сложен рад 

8. Друштвено потребно радно време. Структура вредности робе 

9. Разменска вредност и историјски облици разменске вредности 

10. Новац и функције новца. Новац као мера вредности 

11. Новац као средство промета и платежно средство 

12. Закон вредности и функције закона вредности 

13. Настанак и карактеристике капиталистичког начина производње. Капитал као друштвени 

однос 

14. Робни карактер радне снаге 

15. Порекло вишка вредности (маса и стопа вишка вредности). Подела капитала на константни и 

варијабилни (критериј поделе).  

16. Потребан производ и вишак производа. Методе добијања вишка вредности.  

17. Радни дан. Најамнина  

18. Закони који регулишу кретање апсолутних и релативних величина саставних делова 

новостворене вредности 

19. Технички, вредносни и органски састав капитала.  

20. Критеријуми примене нове технике. Акумулација капитала. 

21. Обрт капитала, појам, време и број обрта капитала. Фиксни и циркулирајући капитал  

22. Друштвена репродукција.  Расподела „колективног приноса рада“ 

23. Проста репродукција и њене законитости 

24. Односи размене између (и унутар) одељака друштвене репродукције 

25. Законитости репродукције сталног капитала 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Оквирна испитна питања (део II) 

26. Последице покушаја акумулације дела вишка вредности I одељка у условима просте 

репродукције 

27. Проширена репродукција и њене законитости 

28. Проширена репродукција уз различит органски састав капитала 

29. Диспропорције проширене репродукције 

30. Цена коштања. Профит и профитна стопа (фактори профитне стопе) 

31. Фoрмирaњe прoсeчнe прoфитнe стoпe. Цена производње.  

32. Закон просечног профита 

33. Законитости и последице конкуренције између предузећа у оквиру једне гране 

(хоризонтална конкуренција) 

34. Законитости и последице конкуренције између грана производње (вертикална 

конкуренција) 

35. Закон тенденцијског пада опште просечне профитне стопе 

36. Трговачки капитал и трговачки профит. Трошкови промета 

37. Расподела профита између различитих трговинских грана и предузећа 

38. Зајмовни капитал и камата.  

39. Акцијски капитал и дивиденда. Цена акције и дивиденда. Фиктивни капитал и тржиште 

хартија од вредности 

40. Земља као фактор производње и појмовно одређење ренте 

41. Диференцијална рента I 

42. Диференцијална рента II 

43. Апсолутна рента. Монополска рента и цена земље 

44. Опште карактеристике економских циклуса и економске кризе у савременом капитализму 

45. Кризе хиперепродукције 

46. Рецесија- особеност капитализма 

47. Монопол – појам и врсте монопола. Конкуренција у монополском капитализму  

48. Концентрација и централизација капитала. Монополске цене 

49. Финансијски капитал. Глобализација светске привреде и међународни монопол 

50. Актуелна питања политичке економије у савременим условима 

 

 

 


