
 

Назив предмета: Јавна администрација и јавне политике 
Наставник или наставници: Ђорђевић С. Снежана, Дејан Љ. Миленковић, Милан Н. Јовановић   
Статус предмета: изборни 
Број ЕСПБ: 10 
Услов:  
Циљ предмета  
Курс Јавна администрација и јавне политике представља дисциплину која омогућава продубљено 

разумевање процеса креирања и примене политика, уз осветљавање остељивих фаза процеса. Даће 

се кратка компарација (преко индикативних студија случаја) са светом али се нагласак ставља на  

специфичности стања у Србији.  Ова ј предмет је наглашено истраживачки са амбицијом да 

студенте уведе у процесе истраживања и боље разумевање могућих резултата. Овај предмет је 

својеврсна основа за анализе секторских политика које се јављају као конкретна примена у разним 

областима.   
Исход предмета  
Студенти ће радом на овој дисциплини научити да вешто анализирају све фазе креирања и примене 

јавних политика како у земљама развијених и демократских система тако и у Србији, те да 

користећи адекватне истраживачке методе активно трагају за истином и оспособе се за писање 

квалитетних анализа и идентификацију могућих пропуста и проблема у овој области. 
Садржај предмета  
Појам, циклус, фазе и процес јавних политика; Битне фазе: идентификација проблема, 

алтернативне политике, предвиђање резултата, препоруке, надгледање, вредновање, развој 

и заговарање; Системске специфичности у Србији; Тест;  Улога и утицај најважнијих актера 

(Парламент, Влада, Министарства), утицај неформалних катера, врста конфликата, 

последице (слаба улога парламента, прејак утицај политичких партија, као и центара моћи 

ван институција, феудална подела министарстава, слаба координација ових процеса у 

Влади, слаба укљученост јавности, цивилног друштва, као и јако ослабљена улога медија;  

примери у разним областима. 

Примери утицаја администрације на свим нивоима на фазе креирања, примене, корекције и 

вредновања политика. Компарације са добро уређеним системима и последица по квалитет 

политика, квалитет услуга које се дају грађанима, заштиту јавног интереса и по одговорност 

политичке елите за разултате.   
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Број часова  активне наставе предавања:           4 Студијски истраживачки рад:          3  
Методе извођења наставе: Доминантан начин рада су предавања, дебате и радови (индивидуални и 

колективни). 
Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Активност (15),  семинари (35), усмени испит (50) 
 


