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Табела 5.2. Спецификација  предмета 
– Шифра: ОС-204 

Студијски програм/студијски програми: Европска и међународна економија и бизнис 
Врста и ниво студија: Студије првог степена - Основне академске студије 
Назив предмета: Економија рада Европске уније 
Наставник (Презиме, средње слово, име):  Радић М. Јова 
Статус предмета: обавезни  
Број ЕСПБ: 6 
Услов: Макроекономија, Микроекономија 
Циљ предмета: Циљ предмета је да упозна студенте са кључним теоријама и методима економије рада 
те да омогући разумевање деловања тржишта рада у Европској унији. 
Исход предмета: Након успешног савладавања предмета, од студента се очекује да покажу знање и 
разумевање основних концепата и принципа економије рада са посебним освртом на тржиште рада ЕУ 
као и способност да та знања примене у решавању  квантитативних и квалитативних проблема на овом 
и другим сродним подручјима. 
Садржај предмета 
Теоријска настава  
Карактеристике тржишта рада; понуда рада; тражња за радом у кратком року; тражња за радом у дугом 
року; детерминанте зарада; образовање и хумани капитал; дискриминација на тржишту рада; мобилност 
рада; синдикати и колективно преговарање; незапосленост.  
Вежбе Политика тржишта рада у ЕУ; Европска стратегија запошљавања; мобилност радне снаге и 
координација система социјалне заштите у ЕУ; миграције у ЕУ.   
Литература  
 Радић Јова (2011). Економија рада Европске уније и социјална политика Европске уније. Економски 

факултет Суботица  
Dopunska literatura: 
 Ehrenberg R., Smith S. (2006). Modern Labor Economics: Theory and Public Policy. Addison Wesley 
 Borjas G. (2005). Labour Economics. McGraw-Hill Irwin 
 Kaufman E. Bruce and Hotchikiss L. Julie (2006). The Economics of Labor Markets. South-Western 

College Pub 
Број часова  активне наставе Остали часови 
Предавања: 30 Вежбе: 30 Други облици 

наставе: 
Студијски истраживачки 
рад: 

Методе извођења наставе: предавања, вежбе 
Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе поена Завршни испит поена 
Активности у току предавања 6 Писмени испит  
Колоквијуми 52 Усмени испит 30 
Домаћи задаци 6   
Семинарски рад 6   
СВЕГА 70  30 

 


