
Студијски програм: Економија и пословно управљање 

Назив предмета: Економија рада 

Наставник/наставници: Гордана В. Марјановић, Владимир С. Михајловић 

Статус предмета: студијски програм Економија и пословно управљање, изборни на модулу Економска 

политика и развој 

Број ЕСПБ: 7 

Услов:  

Циљ предмета 

Економија рада изучава начин на који функционише тржиште рада на коме су основни актери радници, 

предузећа и држава. У оквиру овог предмета циљ је да се студенти упознају са теоријским основама, чији је 

задатак боље разумевање карактеристика, кретања и тенденција на тржишту рада, затим са организацијом 

овог тржишта и адекватним мерама економске политике, у виду политике запошљавања и политике 

тржишта рада, које се на њему примењују. Такође, студенти ће се упознати са начином на који 

функционишу институције тржишта рада, што ће им дати основу за многа теоријска и практична 

истраживања. 

Исход предмета  

Студенти ће бити оспособљени да прате основне теоријске моделе и релације између кључних актера на 

тржишту рада, да разумеју и прате кретање основних индикатора на тржишту рада, да анализирају начин 

на који функционишу институције на овом тржишту, као и да стручно и професионално креирају и 

примењују политике тржишта рада. 

Садржај предмета 

Теоријска настава 

Увод у Економију рада 

Понуда рада 

Тражња за радом 

Равнотежа на тржишту рада 

Трендови – Статистика тржишта рада 

Институције – конкурентно тржиште рада, Синдикати и колективно преговарање, Законодавна  заштита  

запослења, Накнаде за незапосленост 

Политике – Политика запошљавања и политика тржишта рада, Политика тржишта  рада у Републици 

Србији 

 

Практична настава  

Анализа показатеља и основних индикатора на тржишту рада у Републици Србији –Студије, Анкета и 

радној снази, итд. 

Литература  

1. Арандаренко, М. Тржиште рада у Србији – Трендови, институције, политике, ЦИД, Економски факултет, 

Београд, 2017. 

2. Борхас, Џ. Џ. Економија рада, седмо издање, ЦИД, Економски факултет, Београд, 2019, одабрана 

поглавља (1-4) 

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 10 писмени испит  

практична настава  усмени испит 40 

колоквијум-и 50 ..........  

семинар-и    

 
 

 

  


