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Циљ предмета 

Циљ предмета је да студенти овладају теоријским знањима из области тржишта рада, као и знањима о 

практичној примени политике запошљавања као саставног дела економске политике. Такође, циљ је да се 

студенти упознају са активним и пасивним политикама тржишта рада, које представљају видове директне 

државне интервенције на овом тржишту. Поред теоријске анализе, циљ предмета је проучавање искустава 

развијених тржишних привреда, посебно земаља Европске уније и могућности примене истих на тржишту 

рада у Србији.  

Исход предмета  

Очекивани исходи предмета јесу да студенти буду одпособљени  за праћење тенденција и кретања 

кључних индикатора на тржишту рада, да предвиде и процене утицај мера економске политике, политике 

запошљавања и политике тржишта рада. Располагаће основном знањима о активним и пасивним 

политикама тржишта рада и другим институционалним структурама. Посебно су значајна знања о 

искуствима западноевропских земаља о примени политике запошљавања и политике тржишта рада, тако да 

ће студенти бити оспособљени да их примене на тржишту рада у Србији.  

Садржај предмета 

Теоријска настава 

Незапосленост – примена политике 

Политика запошљавања као део економске политике 

Дискриминација на тржишту рада 

Стратегија запошљавања и политике тржишта рада у Европској унији 

Хистерезис на тржисту рада 

Институције тржишта рада, концепт флексигурности и савремени изазови 

Активне и пасивне политике тржишта рада 

Стратегија запошљавања у Републици Србији 

Практична настава  

Израда семинарских радова, процене и анализе кључних индикатора на тржишту рада, анализа практичних 

проблема, организовање предавања од стране гостујућих предавача из Националне службе за запошљавање 
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Број часова активне наставе Теоријска настава: 3 Практична настава: 2 

Методе извођења наставе: Теоријска настава, практична настава, самостални рад студената, консултације 

Оцена знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 

активност у току предавања 5 писмени испит  

практична настава  усмени испит 50 

колоквијум-и 30 ..........  

семинар-и 15   

  


