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I ЦИЉ ПРЕДМЕТА 

 

Циљ предмета је да се студенти оспособе за спровођење економске анализе политике запошљавања и 

тржишта рада, као и за практичну примену политике запошљавања као саставног дела опште 

економске политике, те да се упознају са активним и пасивним политикама тржишта рада као 

непосредним облицима интервенције на тржишту рада. Контекст анализе почиње од теоријско-

апстрактног образложења разлога за интервенцију и начина интервенције, затим се помера према 

стилизованим искуствима развијених тржишних привреда, преко конкретних искустава економских 

групација (као што је нпр. Европска унија) и појединих земаља, да би се на крају фокусирао на Србију. 

Циљ премета је такође и да се студенти оспособе за праћење и научну евалуацију активних програма 

тржишта рада. 

 
II ИСХОДИ ПРЕДМЕТА 
 
Након положеног испита очекује се да студенти буду у стању да изолују утицај мера опште економске 

политике на исходе на тржишту рада идентификујући одговарајуће трансмисионе механизме. 

Студенти ће бити опремљени и знањима о основним активним и пасивним политикама тржишта 

рада, њиховим теоријским ефектима и искуствима у емпиријској примени у различитим 

институционалним контекстима. Посебно, они ће бити упознати са еволуцијом активних и пасивних 

политика и програма тржишта рада у Србији, са креаторима и носиоцима јавне политике у овом 

домену и институцијама надлежним за њихово спровођење, пре свега са радом Националне службе за 

запошљавање. Стечена знања ће им омогућити да разликују нето и бруто ефекте евалуација активних 

програма тржишта рада. Студенти ће такође бити у стању да анализирају и критички разматрају 

креирање политике, као и да овладају знањима о праћењу и научној квази-експерименталној евалуацији 

спроведених програма у овом домену. 

 

 

 

 



III САДРЖАЈ/СТРУКТУРА ПРЕДМЕТА  
 
  Табела 1: Садржај разврстан по недељама семестра 

  Теме по недељама 

1.  Разлози за интервенцију на тржишту рада и ограничења интервенције 

2.  Политика запошљавања као део опште економске политике 

3.  Политике тржишта рада као део политике запошљавања 

4.  Класификација политика тржишта рада према ОЕЦД-у; Разлике у примени политика 
тржишта рада по земљама 

5.  Теоријска анализа активних политика тржишта рада 

6.  Евалуација активних политика тржишта рада и главни емпиријски резултати 

7. Ефекти накнада за незапосленост 

8.  Стратегија запошљавања и политике тржишта рада у Европској унији; Стратегија 
запошљавања у Србији 

9. Активни програми тржишта рада у Србији 

10. Пасивни програми тржишта рада у Србији 

 
 
IV МЕТОДЕ ИЗВОЂЕЊА НАСТАВЕ  
 
Настава на предмету реализује се путем предавања и вежби. Предавања ће бити ограничена искључиво 
на апстрактну теоријску анализу, док ће остатак наставе бити заснован на интерактивном, дебатном 
приступу, по правилу после припремљених презентација студената. У оквиру практичног рада од 
студената ће се очекивати да прате и евалуирају одабрани активни програм тржишта рада. 
 
 
V ПРАЋЕЊЕ, ВРЕДНОВАЊЕ И ОЦЕЊИВАЊЕ СТУДЕНАТА 
 
Рад студената се континуирано прати и вреднује током читавог семестра. Испуњењем предиспитних 
обавеза и полагањем завршног испита студент може остварити највише 100 поена, при чему 
предиспитне активности у структури коначне оцене носе 50 поена. Коначна оцена се изводи као збир 
поена са предиспитних активности и поена са завршног испита. Потребан услов за позитивну коначну 
оцену је положени завршни испит. 
 
Коначна оцена се изводи према следећој скали: 
51-60 = 6      61-70 = 7       71-80 = 8       81-90 = 9       91 и више = 10 
 
Предиспитне обавезе: 
 
У оквиру предиспитних обавеза студентима је омогућено  да стичу поене на основу активног 
учествовања на часу, дебата на задату тему, коментарисања презентација других студената и израде 
индивидуалних или групних презентација. Такође, студенти део предиспитних поена могу сакупити и 
на основу приступног рада. 
 
Завршни испит: 
 
Завршни испит полаже се у усменој форми и максималан број поена који се на овај начин може 
остварити износи 50. Збир предиспитних поена и поена остварених на завршном испиту даје финалну 
оцену према горенаведеној скали. 
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VII НАСТАВНИЦИ И САРАДНИЦИ 
 
Проф. др Михаил Арандаренко, mihail.arandarenko@ekof.bg.ac.rs, 
кабинет 503, време пријема: Среда 16-18ч. 
Др Драган Алексић, dragan.aleksic@ekof.bg.ac.rs, 
кабинет 507, време пријема: Среда 12-14ч. 
Др Маја Јандрић, maja.jandric@ekof.bg.ac.rs, 
кабинет 714, Среда 12-14ч. 
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