
Студијски програм: Економија и пословно управљање 

Назив предмета: Економска неједнакост и социјална искљученост 

Наставник/наставници: Милена Јовановић- Крањец, Немања Лојаница 

Статус предмета: Изборни на модулу Међународна економија 

Број ЕСПБ: 8 

Услов:  

Циљ предмета 

Циљ предмета је да студенти овладају знањима која се односе на концепте друштвених неједнакости, 

сиромаштва и социјалне искључености из перспективе неједнаке расподеле економских ресурса. Притом, 

циљ је  развијање вештина код студената за мерења и упоређивања неједнакости, сиромаштва и социјалне 

искључености на националном нивоу, у Европи и свету.  

Исход предмета  

Након успешног савладавања ове проблематике, студенти ће бити у стању да теоријски и операционално 

дефинишу појмове економске неједнакости, сиромаштва и социјалне искључености, као и да објасне 

статистичке показатеље о економској неједнакости и сиромаштву. Студенти ће бити у стању да 

идентификују и анализирају суштину привредне неразвијености, као и да самостално интерпретирају  

налазе емпиријских студија која се баве ефективношћу стратегија за смањење сиромаштва. 

Садржај предмета 

Теоријска настава 

1. Појмовно одређење друштвених и економских неједнакости 

2. Неједнакост доходака од рада и власништва над капиталом 

3. Глобална неједнакост богатства у XXI веку и њене последице 

4. Економске неједнакости у Републици Србији 

5. Сиромаштво- концептуални оквир 

6. Теорије о сиромаштву 

7. Мерење сиромаштва 

8. Познавање релевантних извора података и извештаја о распрострањености економске неједнакости и 

сиромаштва 

9. Род, економска неједнакост и феминизација сиромаштва 

10. Феномен социјалне искључености 

11. Стратегије за смањење сиромаштва и социјалне искључености 

Практична настава  

Групне и индивидуалне вежбе у којима студенти анализирају релевантне статистичке податке у домаћим и 

међународним статистичким базама. Уочавање разлика и трендова у економским неједнакостима, стопама 

сиромаштва и социјалној искључености у Републици Србији, земљама у региону и свету. Израда 

семинарских радова која подразмева анализу практичних проблема који су присутни у литератури. 
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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  писмени испит  

практична настава 10 усмени испит 30 

колоквијум-и 30 ..........  

семинар-и 30   

  


