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АНАЛИЗА СТРУКТУРЕ РАДНОГ СТАТУСА СВРШЕНИХ СТУДЕНАТА
ЕКОНОМСКОГ ФАКУЛТЕТА БРЧКО
Један од кључних проблема, како Брчко дистрикта, тако и цијеле Босне и Херцеговине, јесте питање
запослености. Ниска стопа запослености утиче на многобројне проблеме са којима се сусрећу грађани
без обзира на генерацијску припадност. Међутим, најјачи ефекти дјеловања феномена ниске
запослености преливају се ипак на младе особе. Младе особе након завршене средње школе, стоје пред
раскрсницом, а одабир пута на тој раскрсници ће детерминисати њихов даљи живот.
Економски факултет Брчко је институција која заузима веома важан положај у школовању кадрова који
су запослени како у јавном, тако и у приватном (реалном) сектору. Тржиште рада је промјенљиво и
континуирано се јавља потреба за људским ресурсима нових профила. Економски факултет Брчко је
свјестан те чињенице и као одговор нуди стално унапређивање своје понуде у циљу стварања кадрова
који одговарају потребама савременог тржишта рада. Из тог разлога извршена је анализа структуре
радног статуса свршених студената Економског факултета Брчко.
Спроведена анализа базирана је на резултатима научно-стручног истраживања „Испитивање
задовољства свршених студената услугама Економског факултета Брчко“, којe је реализовано од
стране Економског факултета Брчко у 2018. години.
За потребе одређивања узорка за истраживање узета је популација коју чине: дипломирани
економисти, мастери економије, магистри економских наука и доктори економских наука који су своје
дипломе стекли на Економском факултету Брчко.
Резултати истраживања показали су сљедеће:
Радни статус испитаника
Запослен

19,87%

Незапослен

Око 80%, од укупно испитаних, свршених
студената је запослено.

80,13%

Преко 55% испитаника је, у периоду краћем од шест мјесеци, пронашло своје стално запослење.

Сектор у коме је испитаник запослен
Јавни сектор

36%

Приватни сектор

У јавном сектору запослено је око 36%
испитаника.
У приватном сектору запослено је 64%
испитаника.

64%

Некe од радних позиција испитаника који су
запослени у јавном сектору:
 инспектор за контролу велики пореских
обвезника,
 замјеник главног ревизора,
 предавач у средњој школи,
 предавач на високошколској институцији,
 виши стручни савјетник за финансијскорачуноводствене послове,
 директор,
 интерни ревизор,
 интерни контролор,
 сарадник за јавне набавке,
 финансијски инспектор,
 самостални стручни сарадник,
 координатор пројекта,
 итд.

Некe од радних позиција испитаника који су
запослени у приватном сектору:
 банкар за финансијско пословање,
 финансијски менаџер,
 шеф рачуноводства,
 власник агенције за финансијско и пореско
савјетовање,
 руководилац комерцијалног сектора,
 финансијски савјетник,
 директор експозитуре,
 власник књиговодственог бироа,
 савјетник за осигурање,
 кредитни службеник,
 руководилац ИТ сектора и контролинга,
 стручни сарадник за финансијска питања,
 рачуновођа,
 итд.

Износ личних примања
11%
19%

3%

36%

31%

Просјечна плата, запослених испитаника,
износи 1.250 КМ, што је за готово 50% више од
просјечнe платe на нивоу Босне и Херцеговине.

До 500 КМ
Од 501 КМ до 1000 КМ
Од 1.001 КМ до 1.500 КМ
Од 1.501 КМ до 2.000 КМ
Преко 2.000 КМ

Истраживачки тим
Др Стеван Стевић
Мр Љиљана Танасић
Мр Бојан Међедовић
Ма Дејан Тешић

