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НАСТАВНО-НАУЧНОМ ВЕЋУ 
ЕКОНОМСКОГ ФАКУЛТЕТА 
УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ 
 
На основу одлуке Наставно-научног већа бр. 429/1 од 07.02.2018. године, одређени смо 
за чланове Комисије за оцену и одбрану докторске дисертације кандидаткиње Косовке 
Огњеновић, магистра економских наука, под насловом „Анализа разлика у зарадама 
и вишеструког избора запослења применом параметарских и полупараметарских 
економетријских метода панела“. Након што смо проучили завршену докторску 
дисертацију кандидаткиње, подносимо Већу следећи   
 
 

РЕФЕРАТ 
 
 
1. Основни подаци о кандидату и дисертацији 
 
Косовка Огњеновић је рођена 25.06.1969. године у Оточцу. Основну и средњу школу је 
завршила са одличним успехом. Основне студије је уписала на Економском факултету 
Свеучилишта у Загребу 1988. године као редован студент и на истом факултету је 
успешно завршила шест семестара положивши све испите предвиђене наставним 
програмом. Дипломирала је 1993. године на Економском факултету Универзитета у 
Београду, на смеру Статистика и информатика, са просечном оценом 8,2. На истом 
факултету је наставила магистарске студије, на смеру Статистика, образовни профил 
Економетрија, које је завршила са просечном оценом 9,8 и одбранила магистарски рад 
„Модел са корекцијом грешке“.  
 
Кандидаткиња је пријавила докторску дисертацију под насловом „Анализа разлика у 
зарадама и вишеструког избора запослења применом параметарских и 
полупараметарских економетријских метода панела“, која је одобрена на седници 
Наставно-научног већа Економског факултета у Београду од 27.01.2010. године. Веће 
научних области правно-економских наука Универзитета у Београду дало је сагласност 
на предложену тему на седници одржаној 23.02.2010. године. 
 
Од маја 2010. године Косовка Огњеновић је запослена у Институту економских наука у 
Београду, где је као истраживач укључена у научно-истраживачке пројекте 
Министарства просвете, науке и технолошког развоја (OI-179015 и III-47009). Своју 
професионалну каријеру започела је 1994. године у Саобраћајном институту – ЦИП, а 
потом је била сарадник Г17 института, односно Института за економска и социјална 
истраживања. Током школске 1994/1995. године као сарадник у настави изводила је 
вежбе на предмету Основи статистичке анализе на Економском факултету у Београду, 
а од 1996. до 2003. године била је ангажована као асистент-приправник, односно 
асистент за предмет Квантитативне методе на Факултету за менаџмент БК 
Универзитета у Београду.  
 
Учествовала је у неколико међународних пројеката: “The Global Informality Project” 
(University College London, 2014-2017), “Regional Research Promotion Programme for 
Western Balkans” (University of Fribourg, 2010-2012), “Assessment of the Labour Market in 
Serbia” (WIIW, 2011), “Technical Assistance to Enhance the Data Management, Forecasting 
and Monitoring and Evaluation Capacity of the National Employment Service” (European 
Commission, 2010-2011), “Black Sea and Central Asia Economic Outlook: Promoting Work 
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and Well-Being” (OECD, 2008). Као аутор или коаутор објављује чланке у научним 
часописима, монографијама и зборницима радова са конференција и другим 
публикацијама. Своје радове презентовала је на већем броју домаћих и међународних 
конференција, као што су конференције Универзитета у Фрибургу “Informal Practices 
and Structures in Eastern Europe and Central Asia”, института WIIW “Labour Markets in 
the Western Balkans”, Светске банке “Poverty and Social Inclusion in the Western 
Balkans”, института CERGE-EI “Regional and Global Integration: Quo Vadis?” и др. 
 
Изабрани радови: 
• Ognjenović, K. (2018), Black labour. U Ledeneva. A. (ed.) The Global Encyclopaedia of 

Informality: Understanding Social and Cultural Complexity (pp. 86-89 & 168-169). UCL Press, 
University College London, London (UK). 

• Ognjenović, K. (2016), Water supply in households and conditions for tourism development in 
Serbia. Glasnik Srpskog geografskog društva 96 (1): 105-126.  

• Ognjenović, K. (2015), On-the-job training and human resource management: how to improve 
competitive advantage of an organization? Organizacija 48 (1): 57-70.  

• Ognjenović, K. (2013), A Semiparametric approach to the analysis of young women’s 
participation in the labour force in Serbia. SOR '13 Proceedings (eds. Zadnik Stirn, L. et al.), pp. 
245-250, International Symposium on Operational Research (SOR), Slovenian Society 
Informatika, Section for Operational Research, Ljubljana, Slovenia. 

• Ognjenović, K. (2011), Wage differences between the private and the public sector in Serbia: 
some evidence from survey data. The WIIW Balkan Observatory Working Paper no. 091, pp. 1-24.  

• Ognjenović, K. (2007), The use of propensity score-matching methods in evaluation of active 
labour market programs in Serbia. Economic Annals 52 (172): 21-53. 

• Ognjenović, K. (2002), Analysing determinants of wages and wage discrimination: the example of 
Serbia. CERGE-EI, GDN Working Paper no. 01/2002, pp. 1-48. 

 
Докторска дисертација кандидаткиње Косовке Огњеновић има укупно 308 страна  
(укључујући уводни текст на 12 страна са апстрактом, садржајем и прегледом 
коришћених симбола и скраћеница, затим списак литературе на 14 страна, као и 
прилоге и биографију на 41 страни). У раду је наведено 248 библиографских јединица 
и шест извора који се односе на регулаторна акта и стратешка документа. Докторска 
дисертација се састоји од осам целина, укључујући увод и закључак. 
 
 
2. Предмет и циљ дисертације 
Са повећавањем учешћа жена у укупној радној снази, проучавање обима и структуре 
родних разлика у зарадама (енг. gender wage gap) почело је да заокупља све већу 
пажњу истраживача. Емпиријске студије о родним разликама у зарадама користе 
теоријски модел зарада у којем се зараде током животног циклуса одређују, пре свега, 
као резултат утицаја факторa људског капитала, образовања и радног искуства (Mincer, 
1958, 1974). Овим моделом објашњено је кретање само дела укупне разлике у зарадама 
мушкараца и жена која се формира под утицајем наведених фактора, док је преостали 
део те разлике резултат могућег утицаја дискриминације у одређивању зарада жена. 
Овакав начин сагледавања разлика у плаћености две групе радника подједнаких 
карактеристика има основ у Becker-овој теорији о економској дискриминацији (Becker, 
1957), заснованој на претпоставци да су преференције дискриминације резултат жеље 
појединца да задржи дистанцу у односу на дискриминисану групу на тржишту рада. 
Полазећи од примарног концепта, Blinder (1973) и Oaxaca (1973) су развили 
статистички метод декомпозиције према коме родне разлике у зарадама настају услед 
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разлика у карактеристикама појединаца (образовање, радно искуство и сл.) и радног 
места (врста уговора о раду, величина предузећа, сектор запослености и сл.), као и 
услед различите структуре зарада и укључује потенцијалне ефекте дискриминације. 
Овај концепт мерења разлика у зарадама је послужио бројним ауторима за развијање 
модификованих метода декомпозиције. 

У пост-социјалистичким земљама централне и источне Европе и бившег Совјетског 
Савеза, питање родних разлика у зарадама значајније је него у развијеним тржишним 
економијама, јер се полази од претпоставке да прелаз на тржишне услове 
привређивања утиче на погоршање положаја жена на тржишту рада и самим тим на 
продубљивање родних разлика у зарадама. Међутим, резултати емпиријских студија не 
доводе до јединственог закључка у том погледу и разликују се по земљама. У већини 
транзиционих земаља, економски положај жена је био лошији у првим годинама 
транзиције него у претходном систему (Brainerd, 2000; Newell и Reilly, 2001), да би 
затим дошло до побољшања плаћености жена, и то не само зато што тржиште 
дестимулише дискриминационо понашање, већ и због структурних промена које су 
уследиле са приватизацијом и отварањем економија (Orazem и Vodopivec, 1995; Grajek, 
2003; Jolliffe и Campos, 2005). Иако је присутан општи тренд конвергенције зарада, 
захваљујући унапређеним карактеристикама људског капитала код жена, родне 
разлике у зарадама остају и даље дубоко укорењене. У бројним студијама које су 
посвећене овом проблему, показано је да се кретање родних разлика у зарадама 
објашњава натпросечним учешћем жена у одређеним економским и власничким 
секторима, њиховом сегрегацијом по занимањима која се претежно могу 
окарактерисати као „женска“, изласком са тржишта рада жена са ниским 
квалификацијама и сл. У већини транзиционих земаља структура родног јаза у 
зарадама постаје слична структури у развијеним тржишним економијама, док његов 
обим варира кроз земље.  
Посвећеност питању родних неједнакости у области запошљавања и социјалне 
политике је један од приоритета који се намеће земљама које теже ка пуноправном 
чланству у Европској унији – ЕУ. Од свих земаља, укључујући и Србију, очекује се 
усаглашеност са acquis communautaire и потпуна примена прописа којима се забрањује 
дискриминација и спречава продубљивање родних неједнакости на тржишту рада. 
Напредак Србије у погледу испуњавања услова који су непосредно везани за 
остваривање ових захтева прати се на бази годишњих извештаја. Стога ова дисертација 
има и своје практичне импликације доприносећи разумевању узрока настајања родног 
јаза и сагледавању његовог обима и динамике кроз време.  

Обим и структура родних разлика у зарадама посматра се у светлу плаћеног рада на 
основном послу, а анализа ове појаве је важна у савременом организационом 
окружењу зато што може имати шире економске и социјалне последице на формирање 
укупне понуде рада. Током каријере, водећи се различитим мотивима, запослени могу 
да поред основног бирају и један или више додатних послова утичући на формирање 
структуре и обима понуде додатног рада (Shishko и Rostker, 1976; Paxson и Sicherman, 
1996). Избор више од једног запослења (енг. multiple job holding) је такође присутан у 
свим економским системима. У транзиционим економијама, међутим, наглашеност ове 
појаве најчешће указује на постојање паралелних тржишта рада, одраз је дубоке 
сегментираности и скромне понуде послова у формалном сектору, односно слабости у 
функционисању тржишта рада. И док први проблем настаје у организационом 
окружењу, други је „ствар личног избора“. Концептуално је тешко раздвојити 
ситуацију када се запослени појединац, који већ има посао, опредељује за додатни 
посао (јер му се указала прилика да се додатно ангажује) од ситуације када постоји 
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економска потреба за додатним ангажовањем. У овој дисертацији, нагласак је стављен 
на потребу додатног ангажовања јер зарада на основном послу није довољна да 
обезбеди очекивани ниво животног стандарда. 

Праксе на тржишту рада које су уочене и анализиране у овој докторској дисертацији 
могу да се посматрају као део глобалних појава на тржишту рада, са заједничким 
карактеристикама, било да се јављају у транзиционим земљама, земљама у развоју или 
у развијеним земљама, с тим што њихов обим и структура варирају кроз време и 
земље. Анализа родних разлика у зарадама и избора додатног запослења на тржишту 
рада Србије, у дисертацији је смештена у временски контекст који се, с једне стране, 
односи на интензивирање процеса приватизације и њеног значајнијег утицаја на 
тржиште рада с почетка 2000-тих, а с друге стране, на период када су почели да се 
уочавају први позитивни ефекти структурних реформи на функционисање тржишта 
рада, који су потом заустављени и успорени економском кризом из 2008. године. Из 
опсежног прегледа литературе, закључује се да је теоријски основ за анализу ових 
појава доста широк и да има исходиште у многим научним дисциплинама. Међутим, 
фокус у овој докторској дисертацији је само на економском приступу.  
Из свега до сада изложеног следи да је предмет истраживања у овој докторској 
дисертацији најмање двојак. Један део истраживања је посвећен анализи родних 
разлика у зарадама у Србији, осврту на досадашње емпиријске резултате добијене на 
подацима за Србију, као и поређењу резултата добијених у овој докторској дисертацији 
са резултатима методолошки блиских студија за друге земље. Други део истраживања 
се односи на анализу фактора који доприносе томе да се запослени, поред основног, 
опредељују за један или више додатних послова (због економске потребе за додатним 
ангажовањем).  
Први циљ истраживања у докторској дисертацији јесте да се утврди ниво родног јаза у 
зарадама и његова динамика током периода спровођења значајних економских 
реформи које су се одразиле на мењање институционалног окружења и структуре 
власништва реалног сектора у Србији, па самим тим и на промене на тржишту рада. У 
вези са наведеним, посебна пажња је посвећена анализи утицаја продуктивних 
карактеристика на родне разлике у зарадама, али и сагледавању значаја неопажених 
карактеристика које крију утицај дискриминационе праксе у одређивању зарада жена.  

Други циљ произлази из значаја који избор додатног запослења има на укупну понуду 
рада, имајући у виду сазнање да је за већину занимања додатни посао најчешће 
измештен из формалног у неформални сектор. У том светлу, задатак је да се утврди у 
којој мери очекивана зарада на додатном послу, односно остварена зарада на основном 
послу, утичу на избор додатног запослења, као и да се идентификују друге 
детерминанте и оцене ефекти њиховог утицаја на одлуке које запослени доносе када се 
опредељују за додатни посао.  
Обе анализиране појаве, родне разлике у зарадама и избор вишеструког запослења, део 
су дуалности изражених на тржишту рада Србије. Самим тим, друштвени циљеви, као 
што су ублажавање присуства ових појава кроз деловање на узроке настајања родног 
јаза у зарадама, креирање и доступност „прихватљивих“ послова за све, избор 
занимања, промоцију и кретање у каријери и слично, високо су постављени у агенди 
економских и социјалних реформи у земљи. Значај пракси тржишта рада анализираних 
у овој дисертацији вредно је посматрати кроз њихов утицај на економско благостање 
појединаца, али и кроз праћење напретка друштва у целини.  
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3. Основне хипотезе од којих се полазило у истраживању 

У изради докторске дисертације кандидаткиња је уважила полазне истраживачке 
хипотезе које су постављене и образложене у пријави дисертације. Полазећи од 
теоријског оквира, изложене економетријске методологије и резултата сопственог 
истраживања, кандидаткиња је емпиријски тестирала пет полазних хипотеза од којих 
су четири потврђене: 
 
(1) Постоје разлике у зарадама мушкараца и жена на тржишту рада Србије. 
Присуство родних разлика у зарадама није карактеристика само тржишта рада земаља 
у транзицији, већ и других економија. Међутим, обим, структура и узроци родног јаза 
варирају кроз земље, регионе и временске периоде (Brainerd, 2000; Newell и Reilly, 
2001; Blau и Kahn 2006; Christofides et al., 2013). У транзиционим земљама са 
настајањем нових економских и друштвених структура поставља се питање како 
тржиште и менаџери у организацијама награђују карактеристике запослених. За 
сагледавање родних разлика у зарадама није битно оценити само дубину јаза, већ је 
потребно разложити укупни јаз да би се сагледали његова структура и узроци 
настајања. У дисертацији су коришћени статистички методи двочлане и трочлане 
декомпозиције укупног родног јаза у зарадама, које су утемељили Blinder (1973) и 
Oaxaca (1973), да би се изоловао ефекат објашњеног дела јаза, као и ефекат 
необјашњеног дела јаза који би тежио нули уколико не би било дискриминације. У 
двочланој декомпозицији, други члан декомпозиције, поред ефекта који је резултат 
дискриминације, обухвата и утицаје свих осталих, моделом необухваћених фактора. У 
трочланој декомпозицији укупног родној јаза, поред два већ наведена члана 
декомпозиције, трећи члан представља ефекат њихове интеракције. Коришћењем 
података Анкете о животном стандарду (АЖС) испитивана је дубина родног јаза на 
бази функција зарада оцењених у форми модела избора података. Резултати тестирања 
су потврдили хипотезу о присуству родног јаза и указали на статистичку значајност 
ефеката објашњеног и необјашњеног дела јаза. Такође, утврђено је да се укупан родни 
јаз у зарадама смањује током времена, што није случај и са необјашњеним делом јаза 
који се током времена повећавао. Робусност добијених резултата проверавана је на 
бази трочлане декомпозиције за чије резултате је утврђено да су конзистентни са 
резултатима двочлане декомпозиције. Члан интеракције није статистички значајан део 
укупне декомпозиције родног јаза у зарадама. 
 
(2) Уколико је нарушена претпоставка о нормалној расподели случајних грешака, 
постоје разлике у оценама параметарске и полупараметарске функције зарада. 
Примена стандардних метода оцењивања (као што је метод максималне 
веродостојности – ML) функције зарада и једначине селекције, која је индикатор да 
запослени ради за плату, у форми параметарског модела избора подразумева да је 
испуњена претпоставка о нормалној расподели случајних грешака. Стога је пре 
коришћења оцена структуре зарада у декомпозицији родног јаза и тестирања хипотезе 
о дискриминацији потребно испитати валидност ове претпоставке. Оцењена су два 
модела избора података. Параметарски модел је оцењен стандардном Heckman-овом 
(1976, 1979) процедуром, а полупараметарски двостепеним методом Newey-а (2009). 
Избор запосленог да ради у сектору плата у параметарском приступу оцењен је на бази 
пробит модела, а у полупараметарском у форми једноиндексног модела бинарног 
избора. Оцењени индекси вероватноће, који су израчунати на бази двају модела 
бинарног избора, коришћени су, потом, за корекцију потенцијалне пристрасности 
услед неслучајне селекције у узорак запослених у једначини зарада. Применом 
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Hausman-овог (1978) теста испитивано је да ли постоје разлике у структури зарада 
оцењених применом параметарског и полупараметарског модела избора података и 
закључено је да параметарска спецификација одговара моделу зарада. На бази тога је 
потврђено да су резултати декомпозиције родног јаза, израчунати оцењивањем 
параметарског модела избора података, валидни. 
  
(3) Зараде жена се одређују под утицајем статистичке дискриминације. 
Значајне разлике у зарадама мушкараца и жена у нижим интервалима расподеле зарада 
у литератури се објашњавају ниским стопама активности жена на тржишту рада и 
присуством статистичке дискриминације. Овај вид дискриминације теоријски се 
дефинише као склоност послодавца да више улаже у људски капитал мушкараца него 
жена због њиховог чешћег одсуства са посла, што доводи до прекида каријере код 
жена. Самим тим, полази се од претпоставке да је женама отежан приступ обукама на 
радном месту, те се то негативно одражава на висину њихове зараде и могућност 
напредовања имплицирајући ширење јаза у зарадама. Емпиријски је доказано на 
примерима развијених земаља да је овај облик дискриминације негативно корелисан са 
временом који запослена жена проведе у истом предузећу и смањује се са порастом 
броја година радног искуства у истој фирми (Cardoso, 2000; de la Rica et al., 2008). 
Полазећи од изложених теоријских претпоставки, у дисертацији је тестирано постојање 
статистичке дискриминације испитивањем значајности оцена променљивих године 
старости и радно искуство у истом предузећу у моделима панела са фиксним ефектима. 
Коришћењем података АЖС за 2002. и 2003. годину формирани су панел узорци за 
мушкарце и жене са балансираним подацима по годинама. Резултати тестирања су 
потврдили утицај дискриминације на зараде у панел узорку свих запослених жена. 
Такође, утицај дискриминације је додатно потврђен и за жене нижег нивоа образовања 
на бази значајности ефекта интеракције радног искуства у истој организацији и 
одсуства формалног образовања.     
 
(4) Родни јаз у зарадама расте дуж расподеле зарада од најнижих ка највишим.  
У претходно изложеним хипотезама родни јаз у зарадама је посматран у светлу разлика 
у средњој вредности зарада мушкараца и жена. Међутим, родне разлике у зарадама 
могу де се посматрају и на различитим деловима расподеле зарада како би се утврдило 
међу којим примаоцима зарада су разлике највеће и каква је путања кретања укупног 
јаза. Стандардна процедура подразумева да се на основу резултата оцењивања 
квантилних регресија испита да ли су промене које настају на различитим деловима 
расподеле зарада статистички значајне. У дисертацији је примењен метод који су 
развили Machado и Mata (2005) који омогућава да се укупан родни јаз разложи на 
објашњени и необјашњени део и да се допринос ових компоненти укупном јазу тестира 
дуж расподеле зарада. На бази ових резултата испитивана је значајност ефеката 
„лепљивог пода“ (енг. sticky floor) и „стакленог плафона“ (енг. glass ceiling), који, 
респективно, указују на неповољнију позицију жена у односу на мушкарце међу 
примаоцима најнижих, односно највиших зарада. Резултати тестирања полазне 
хипотезе нису потврдили претпоставку да се родни јаз шири дуж расподеле зарада, већ 
су указали на то да је родни јаз највећи међу примаоцима најнижих зарада и да се 
затим смањује при кретању ка највишим зарадама. Овакав закључак је у складу са 
претходно изложеним резултатима тестирања хипотезе о статистичкој 
дискриминацији.     
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(5) Избор додатног запослења на тржишту рада Србије мотивисан је економским 
факторима (зарада од додатног посла повећава, а зарада од основног посла смањује 
вероватноћу избора додатног запослења). 
Склоност ка избору више од једног посла, превасходно у неформалном сектору, у 
транзиционим економијама се објашњава стратегијом преживљавања у условима 
ниских и нередовних зарада, недовољне запослености на основом послу и извесности 
гашења тог посла. Ова пракса није карактеристична само за транзиционе економије, 
већ је одлика свих економских система, али, оно по чему се учесталост ове праксе 
разликује јесу мотиви којима се воде учесници на тржишту рада. У дисертацији је 
оцењена функција понуде додатног рада у форми пробит модела са случајним 
ефектима на подацима панела и идентификоване су детерминанте које утичу на 
вероватноћу избора више од једног запослења. Примењен је теоријски концепт који су 
развили Shishko и Rostker (1976) и Paxson и Sicherman (1996). Резултати тестирања 
хипотеза о утицају економских фактора на склоност појединца да се, поред основног, 
определи и за додатни посао, показују да ефекат понуђене зараде на другом послу, 
иако позитиван, није статистички значајан, а да стварна зарада и часови рада на 
основном послу статистички значајно смањују вероватноћу избора додатног 
запослења. На бази оцењеног модела је идентификовано да мотиви, као што су 
очекивања о вишем животном стандарду и егзистенцијални услови преживљавања, 
статистички значајно утичу на вероватноћу избора додатног посла, што је додатно 
потврдило полазну хипотезу.   
 
4. Кратак опис садржаја дисертације 
Докторска дисертација подељена је у осам повезаних целина. У уводном поглављу 
дефинисани су предмет и циљеви истраживања и указано је на значај и актуелност 
теме којом се кандидаткиња бави у свом раду. Такође, дефинисане су полазне 
истраживачке хипотезе, наведени методи који ће се користити у раду и дат преглед 
основних резултата истраживања. 
Друго поглавље бави се анализом изабраних модела зависне променљиве са 
ограничењем за упоредне податке и за податке панела. Посебно су приказани 
параметарски и полупараметарски методи оцењивања, а потом следи преглед модела и 
метода за одсечене и цензурисане податке. Овај део поглавља се издваја и по приказу 
метода оцењивања из савремене литературе како упоредних, тако и података панела, а 
посебна пажња је посвећена полупараметарским методима за моделе избора података, 
Тобит моделе, као и моделе панела са фиксним и случајним ефектима који се 
примењују у анализи микро података панела. На крају поглавља су дати спецификација 
и методи оцењивања квантилних регресија, као и новија методолошка решења која 
омогућују примену квантилних регресија у моделирању микро података панела. Значај 
овог поглавља је превасходно у томе што даје целовит преглед модела панела бинарног 
избора, модела избора података и квантилних регресија у панелу, као и метода 
њиховог оцењивања, примењених у емпиријском делу дисертације.  

У трећем поглављу се разматрају тестови: (i) хетероскедастичности (група ML 
тестова који представљају модификацију Breusch-Pagan-овог теста за податке панела и 
White-овог теста хетероскедастичности остатка случајне грешке), (ii) аутокорелације 
(здружени ML тест, Wooldridge-ов и Drukker-ов тест аутокорелације случајне грешке у 
моделу са фиксним ефектима), (iii) нормалности у подацима панела (модификације 
тестова које су развили Bera et al. (1984) и Gourieroux et al. (1987)), (iv) као и Hausman-
ов тест избора спецификације за поређење параметарске и полупараметарске структуре 
модела панела. Посебна пажња у овом поглављу је посвећена неслучајном избору, као 
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и одговарајућим тестовима за испитивање пристрасности услед неслучајног избора 
јединица посматрања у моделима панела које су развили Wooldridge (1995) и Semykina 
и Wooldridge (2010).  

Предмет разматрања у четвртом поглављу су класични модели вредновања људског 
капитала који су основ за разумевање родних разлика у зарадама и уопште моделирање 
функција зарада. Најпре се полази од класичног Mincer-овог модела зарада, базираног 
на улагању у људски капитал, који се потом проширује увођењем у анализу и других 
објашњавајућих променљивих. Део анализе у овом поглављу посвећен је и моделима 
понуде додатног рада (Shishko и Rostker, 1976; Paxson и Sicherman, 1996). Полази се од 
стандардног неокласичног приступа који избор појединца да се укључи у секундарно 
тржиште рада базира на ограничењу постављеном на часове рада на основном послу. 
Посебно су приказани статички и динамички модели понуде додатног рада, имајући у 
виду да ова друга група модела представља валидну теоријску основу за анализу 
избора додатног посла када се располаже подацима панела о истом узорку појединаца.  
У петом поглављу су приказани статистички методи декомпозиције родног јаза 
Blinder-a и Oaxaca-e. Представљени су методи разлагања укупног јаза, као и метод 
детаљне декомпозиције којом се мери утицај појединачних променљивих на стварни 
јаз у зарадама (Oaxaca и Ransom, 1999). Дата је интерпретација за сваку компоненту 
родног јаза, а посебно за део који се односи на утицај дискриминације. Затим је 
стандардни образац декомпозиције модификован за примену у моделима зарада који 
узимају у обзир корекцију за неслучајан избор (Neuman и Oaxaca, 2004) и природу 
података панела (de la Rica, 2003), као и у квантилним регресијама (Machado и Mata, 
2005; Melly, 2005b).  

Шесто поглавље садржи доприносе досадашње емпиријске литературе посвећене 
анализи родних разлика у зарадама и вишеструког избора запослења. Приказани су 
резултати анализа домаћих микро података, као и изабраних емпиријских студија за 
транзиционе пост-социјалистичке земље и развијене земље, ради поређења са 
резултатима који су добијени у докторској дисертацији.  
У седмом поглављу је представљена емпиријска анализа родних разлика у зарадама и 
вишеструког избора запослења у Србији која је добијена применом изложених 
економетријских метода. Систематизовани су резултати оцењивања родних разлика у 
зарадама и анализе утицаја посматраних фактора на избор додатног запослења.  

Докторска дисертација се завршава поглављем са закључцима, указује се на уочена 
ограничења и теоријске и практичне импликације представљене анализе родних 
разлика у зарадама и вишеструког избора запослења и дају предлози за наредна 
емпиријска истраживања. На послетку је дат преглед литературе коришћене у раду са 
анексом који садржи табеле које илуструју део резултата истраживања. 
 
5. Методе које су примењене у истраживању 
У докторској дисертацији кандидаткиње Косовке Огњеновић коришћене су 
истраживачке методе из групе емпиријско-аналитичких метода. Полазећи од ове групе 
метода, применом дедукције, а на бази изложеног теоријског оквира, дефинисане су 
полазне истраживачке хипотезе. Теоријски оквир истраживања обухвата део 
економетријске методологије, теоријске економске моделе и статистичке методе 
разлагања родних разлика у зарадама. У делу дисертације коришћени су принципи 
систематизације и компарације тако што је за сваки од анализираних проблема дат 
преглед одабраних релевантних резултата добијених за развијене земље и посебно за 
земље у транзицији. На послетку, коришћени су статистички методи и економетријске 
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технике да би се полазне истраживачке хипотезе тестирале и извели поуздани 
закључци.   
Емпиријска провера полазних истраживачких хипотеза урађена је на бази података 
Анкете о животном стандарду у Србији. Подаци ове анкете расположиви су само за 
2002., 2003. и 2007. годину. Спровођење анкете у прве две године за редом урађено је 
на узорку истих испитаника. На бази прикупљених података и идентификатора за 
свако лице које је учествовало у анкети, формиран је балансирани панел. Подаци из 
2007. године односе се на независни узорак испитаника и формирају серију упоредних 
података. 

У првој фази истраживања, да би се испитала полазна хипотеза о постојању и 
узроцима родног јаза у зарадама у Србији, функција зарада оцењена је за сваку годину 
посебно, као и на здруженом узорку опсервација. С обзиром да се зараде могу 
посматрати само за оне појединце који раде, оцењивање функција зарада само на 
подузорку запослених појединаца довело би до проблема пристрасности услед 
неслучајног избора узорка. Стога, применом метода максималне веродостојности (ML), 
са параметарском корекцијом пристрасности израчунатом на бази оцена пробит модела 
у облику инверзног Mills-овог количника, функција зарада је оцењена у форми 
Heckman-овог (1976, 1979) модела избора података. Суштина примене овог метода 
јесте да се у модел укључе само релевантне променљиве које је могуће 
идентификовати у складу са теоријом и дефинисати из расположивих података анкете. 
Стога је робусност резултата проверавана оцењивањем истог модела за сваку годину 
појединачно. Полазећи од претпоставке да модел са свим релевантним променљивим 
најбоље објашњава кретање зарада током животног циклуса (што је потврђено на бази 
статистичких тестова), у наредном кораку је извршена декомпозиција укупног родног 
јаза како би се раздвојио утицај објашњених од необјашњених ефеката који садрже и 
дискриминацију. Примењени су методи двочлане и трочлане декомпозиције у средњој 
вредности зарада.  

С обзиром да оцене добијене по методу ML нису конзистентне уколико је нарушена 
претпоставка о нормалности случајних грешака, у другој фази истраживања је оцењен 
полупараметарски модел избора података са непараметарском корекцијом 
пристрасности услед неслучајног избора појединца да ради за плату (Newey, 2009). 
Фактор корекције је израчунат захваљујући оценама једноиндексног модела бинарног 
избора, док су Hausman-овим тестом тестиране разлике у структури зарада оцењене 
применом параметарског и полупараметарског модела избора података. 
У трећој фази истраживања, користи се коваријациони метод у моделу фиксних 
ефеката за оцењивање функције зарада мушкараца и жена. При томе, оцене функције 
зарада жена кориговане су за пристрасност услед неслучајног избора жена да раде, а 
оцењене вероватноће избора су израчунате коришћењем пробит модела. Робусност 
резултата тестирања хипотезе о дискриминацији у зарадама жена проверавана је 
проширењем полазне спецификације модела фиксних ефеката укључивањем додатних 
објашњавајућих променљивих.  

Квантилне регресије спадају у групу метода коришћену у четвртој фази анализе које 
се у дисертацији примењују у оцењивању функција зарада мушкараца и жена. На 
узорку података панела, функције зарада су оцењене на бази модела квантилних 
регресија са фиксним ефектима. Коришћењем овог метода израчунат је само укупан 
родни јаз, а оцене квантилних регесија за сваку годину појединачно омогућиле су да се 
родни јаз декомпонује дуж расподеле зарада. При томе, коришћен је метод 
декомпозиције који су развили Machado и Mata (2005). Примена овог метода омогућила 
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је да се сагледа динамика родног јаза од примаоца најнижих ка примаоцима највиших 
зарада.  
У циљу идентификације фактора који воде ка избору додатног запослења, у последњој 
фази, оцењен је пробит модел са случајним ефектима на узорку панела. Зараде од 
додатног посла кориговане су оценама вероватноће која је израчуната за запосленог 
појединца који се опредељује за избор више од једног запослења. Оцењене зараде од 
додатног посла, уз стварне зараде од основног посла, коришћене су, потом, као део 
скупа објашњавајућих променљивих у пробит моделу са случајним ефектима и 
испитиван њихов утицај на функцију понуде додатног рада.  
 
6. Основни резултати и научни допринос 
Резултати у докторској дисертацији кандидаткиње Косовке Огњеновић добијени су на 
основу: (i) анализе родних разлика у зарадама у средњој вредности и дуж расподеле 
зарада мушкараца и жена (помоћу квантилних регресија) и (ii) анализе избора додатног 
запослења, представљене у светлу мотива који утичу на склоност појединца да се 
поред основног определи и за додатни посао. Емпиријска анализа је добијена на 
упоредним и подацима панела Анкете о животном стандарду, која представља богату 
информациону основу за креирање релевантних објашњавајућих променљивих. 
Робустност резултата проверавана је на бази промена структуре, али и избором 
савремених параметарских и полупараметарских метода у оцењивању економетријских 
модела који до сада нису коришћени у анализи родних разлика на подацима за Србију. 

На примеру Србије, показало се, као и на примерима већине транзиционих земаља, да 
се родни јаз у зарада смањује током времена како се економија прилагођава тржишним 
принципима пословања. Такође, потврђено је присуство дискриминације у одређивању 
зарада жена. На бази промена у кретању родног јаза дуж расподеле зарада мушкараца и 
жена, идентификована је пракса различита од оне која је била карактеристична за 
већину транзиционих земаља, у којима су разлике у зарадама биле најмање на 
најнижим квантилима расподеле. Наиме, резултати анализе која је изложена у овој 
докторској дисертацији показују да је родни јаз највећи (и статистички значајан) међу 
примаоцима најнижих зарада и да се затим смањује крећући се према врху расподеле. 
Мушкарци се чешће опредељују за додатни посао од жена, а при избору другог посла 
вођени су јаким економским мотивима. Избор додатног посла у несигурним 
транзиционим условима које карактерише нередовност зарада, извесност гашења 
послова и слично, представља снажну неформалну стратегију преживљавања.   
Оба проблема анализирана у докторској дисертацији релевантна су и са аспекта значаја 
који имају за креаторе јавних политика у сфери запошљавања, сиромаштва и 
социјалних питања, планирања породице, али и образовања, што овој дисертацији даје 
и практичну сврху. Анализа се бави само материјалном страном награђивања, пратећи 
родне разлике у плаћености на нивоу једне земље (националне економије). Међутим, 
питања везана за материјалне и нематеријалне аспекте награђивања запослених део су 
изазова које треба анализирати и на нивоу појединачних компанија (на местима где и 
настају), уважавајући организационе и секторске специфичности. Тиме би се добила 
потпунија слика о разумевању узрока који доводе до родних разлика у зарадама у 
Србији. На бази тога могле би да се предложе конкретније мере које би водиле 
смањењу родних неједнакости. Ове теме остављају простор за будућа истраживања, а 
због значаја и импликација на поменуте политике треба им дати приоритет.  
Кандидаткиња је показала способност теоријске концептуализације пракси чија се 
учесталост и основне карактеристике везују за изражене дуалности на тржишту рада 
Србије, с једне стране, и разумевање у коришћењу савремених економетријских метода 
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да би се доказивале постављене истраживачке хипотезе, с друге стране. Стога се 
научни допринос дисертације огледа у систематичној анализи теоријских концепата и 
емпиријској генерализацији поткрепљеној богатим резултатима анализе. 
 
 
7. Закључак 
 
Након целовитог увида у докторску дисертацију под насловом „Анализа разлика у 
зарадама и вишеструког избора запослења применом параметарских и 
полупараметарских економетријских метода панела“, Комисија је јединствена у оцени 
да је кандидаткиња Косовка Огњеновић, користећи релевантну методологију 
истраживања и опсежну литературу, успешно обрадила предложену тему дисертације. 
Комисија је утврдила да је докторска дисертација урађена у складу са пријавом. 
Дисертација је резултат оригиналног и самосталног рада кандидата чиме су у 
потпуности остварени циљеви истраживања. Према теоријском оквиру, методима 
истраживања и резултатима анализе, докторска дисертација представља научни 
допринос областима примењене економетријске анализе панела и економије рада.  
 
На основу изложене оцене, Комисија предлаже Наставно-научном већу Економског 
факултета у Београду да кандидаткињи Косовки Огњеновић одобри јавну одбрану 
докторске дисертације под насловом „Анализа разлика у зарадама и вишеструког 
избора запослења применом параметарских и полупараметарских економетријских 
метода панела“. 
 
 
 
Београд, 19. фебруар 2018. године 

Чланови комисије 
 

    ________________________________  
    проф. др Радмила Драгутиновић Митровић
    
    ________________________________ 
    проф. др Михаил Арандаренко 
 
    ________________________________ 
    проф. др Слободан Цвејић 


