
Студијски програм/студијски програми: Економија/Пословна економија и менаџмент 

Врста и ниво студија: Основне академске студије 

Назив предмета: Економске доктрине 

Наставник (Презиме, средње слово, име): Марјановић В. Гордана, Михајловић С. 

Владимир 

Статус предмета (на којим смеровима): Обавезан заједнички на студијском програму 

Економија, изборни заједнички на студијском програму Пословна економија и менаџмент, 

III семестар 

Број ЕСПБ: 7 

Услов: 

Циљ предмета 

Циљ ове наставне дисциплине је да студенте упозна са генезом и еволуцијом економске 

мисли од најстаријих времена до данас. То подразумева критичку анализу најважнијих 

принципа појединих школа и њихових импликација у пракси, као и истицање оних 

доприноса који су утицали на обликовање главног тока економске мисли и на тај начин 

ушли у општи фонд економских сазнања. Економске доктрине као основни, општеобразовни 

и теоријски предмет, представљају неопходну теоријско-методолошку основу и везу са 

осталим научним дисциплинама из подручја теоријске економије. 

 

Исход предмета  

Холистички приступ овог предмета омогућава студентима да интегришу парцијална знања 

из посебних дисциплина, сазнања из економске методологије, позитивне и нормативне 

приступе, природу појединих теорија са економским и друштвеним условима итд. Такође, 

кроз упознавање предходног развоја економске теорије, студенти стичу знања за разумевање 

савремених праваца и стичу способност критичког размишљања и вредновања. На тај начин 

студенти свих усмерења проширују своја економско-теоријска знања, неопходна за 

разумевање савремених догађаја и дилема, као и за доношење политичких и пословних 

одлука. 

 

Садржај предмета 

Теоријска настава 

1. Развој предкласичне економске мисли 

2. Настанак и развој класичне економије 

3. Радикализација и критика класичне економске мисли 

4. Маргиналистички правац економске мисли 

5. Теоријски систем Џ. М. Кејнса 

6. Неокласична синтеза  

7. Монетаризам 

8. Нова класична економија 

9. Економија понуде  

10. Нови кејнзијанизам 

Практична настава: 

Вежбе, други облици наставе 

Литература (Назив и број страна):  

Др Катарина Станковић, Економске доктрине, Економски факултет, Крагујевац, 2009. год., 

408 стр. 

Др Гордана Марјановић, Економске доктрине – питања, тестови и дијаграми, друго издање, 

Економски факултет, Крагујевац, 2013. год., 136 стр. 

 

Број часова  активне наставе Остали 

часови 

 
Предавања: 

45 

Вежбе: 

30 

Други облици 

наставе: 

Студијски истраживачки 

рад: 

Методе извођења наставе: Предавања, презентације и семинарски радови 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 

активност у току предавања 10 писмени испит  

практична настава  усмени испит 40 

колоквијум-и 50 ..........  

семинар-и    


