
Табела 5.2 Спецификација  предмета  

Студијски програм/студијски програми: МАС политик. - демократија и демократизација, 

МАС политик. - пол. насиље и држава, МАС политик. - јавна управа, лок. самоуправа и 

јавне политике 

Врста и ниво студија: Мастер академске студије 

Назив предмета: Јавни избор 

Наставник (Презиме, средње слово, име): Павловић М. Душан, Станојевић Н. Иван 

Статус предмета: изборни 

Број ЕСПБ: 6 

Услов:   

Циљ предмета. Курс представља наставак курса Јавне финансије. Док се у јавним 

финансијама бавимо тржишним несавршеностима, у Јавном избору бавимо се политичким 

несавршеностима. Циљ курса Јавни избор је да покаже на који начин политика и 

политичке институције могу да утичу на економске исходе, тј. на ефикасну алокацију 

ресурса. 

Исход предмета  Пошто је основни предмет курса функционисање политичких 

институција, студенти који заврше курс Јавни избор биће оспособљени како за разумевање 

и анализу утицаја институција на јавне политике (поготово политике које утичу на 

ефикасну алокацију ресурса у привреди), тако и за практично учествовање у 

институцијама унутар којих се креира јавна политика. 

Садржај предмета Курс се састоји од предавања и дискусија везаних за кључна питања 

теорије јавног избора, као што су: понашање бирача, бирократије и политичара; утицај 

демократије и владавине права на економске исходе; тражење ренти итд. 
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Број часова  активне наставе Остали 

часови 

 

Предавања: 

2 

Вежбе: 

2 

Други облици наставе: Студијски 

истраживачки рад: 

2 

Методе извођења наставе Предавања и дискусије 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе поена  поена 

активност у току предавања - Завршни есеј  40 

практична настава - усмени испт   

Колоквијуми 30 ..........  

Семинари 30   

 


