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Услов: 

Циљ предмета: Курс Анализе јавних политика представља дисциплину која омогућава продубљено 

разумевање процеса креирања политика у разним секторским областима. Она анализира све битне субјекте 
(држава, локалне власти, њихови органи, агенције), начин анализе јавних проблема, могућих конфликата 

(социјалних, идеолошких итд) у разним областима, демократски начин решавања конфликата, обликовања 

алтернатива, јавност рада у свим фазама и коначно, процес избора оптималне алтернативе. Курс посебно 

обраћа пажњу на вредновање политика адекватним (квантитативним и квалитативним) мерењем резултата и 

њено кориговање. Основни метод рада је давање компаративних искустава САД, Европске Уније и 

искустава Србије за разне секторске области. Од студената се очекује активан однос јер је у питању изузетно 

апликативна дисциплина. 

Исход предмета: Студенти ће радом на овој дисциплини савладати знања о начину креирања јавних 

политика, начину и методама анализе и о међусобној упућености свих јавних политика међу собом. Други 

важан део вештина се односи на примену усвојених знања у анализи конкретних проблема и области јавних 

политика за које студенти имају посебно изражено интересовање или која су стратешки важна за развој 
друштва и система. 
Садржај предмета: Теоријска настава: Појам јавних политика;Циклус јавних политика; Модели креирања 

јавих политика и фазе: идентификација проблема, алтернативне политике, предвиђање резултата, препоруке, 

надгледање, вредновање, развој и заговарање; Методи истраживања јавних проблема (квантитативне и 

квалитативне); Типови анализе (научна, професионална и политичка) ; Процес креирања јавне политике; 

Тест; Врсте секторских политика: анализа и припрема за индивидуално истраживање; Економска политика, 

Политка подстицања локалног економског развоја; Пореска и финансијска политика; Енергетска и еколошка 
политика,Презентација индивидуалних радова;Политикаобразовања (основно, средње високо),Презентација 

индивидуалних радова; Политика здравља, Презентација индивидуалних радова;Политика социјалне 

заштите, Презентација индивидуалних радова; Политика урбанизма, становања и градње, Презентација 

индивидуалних радова; Политика правде, Политика људских права, Презентација индивидуалних радова; 

Презентација индивидуалних радова   

Литература: а) Osnovna: Snežana Đorđević: „Analize javnih politika“, Čigoja štampa Beograd, 2009. (do 350 

strana) b) Dopunska: Wayne Parsons: „Public policy“, Edward Elgar, Cheltenham, UK & Lyme, US, 1995. Michael 

E. Kraft, Scott R. Furlong: „Public policy“, University of Wisconsin-Green Bay, CQPress, 2004. Thomas R. Dye: 

„Unerstanding public policy“ Upper Saddle River, New Jersey, 2002.   

Број часова  активне наставе Остали 

часови Предавања: 2 Вежбе: 1 Други облици наставе: Студијски истраживачки рад: 1 

Методе извођења наставе: У раду ће бити коришћени разноврсни извори од студија, докумената па све до 

филмова који ће обезбедити боље разумевање одређених социјалних проблема. Од студената се очекује да 

активно учествују у предавањима, да уложе индивидуални напор и креативност у примени теоријска знања 

радишто квалитетније анализе одабране јавне политике и конкретног полиси проблема. Доминантан начин 

рада су предавања, дебате и радови (индивидуални и колективни). 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 

активност у току предавања 15 писмени испит 50 

практична настава  усмени испт  

колоквијум-и  ..........  

семинар-и 35   

 


