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Циљ предмета: Курс јавне услуге и локални економски развој обухвата процес савремених реформи јавног
сектора у погледу пружања услуга. Посебан акценат се ставља на изучавање инструмената које данас јавни
сектор користи да обезбеди грађанима што виши квалитет услуга (приватизација и укључивање приватног
сектора, уговори, ваучери, франшизе, концесије итд). Он се посебно бави обиљем модела као и разноврсних
аранжмана приватног и јавног сектора у реализацији разноврсних пројеката. Други део курса се фокусира на
спрособност и начине развијања предузетничке локалне власти. На курсу се истражује у којој мери локална
власт примењује инструменте за привлачење инвестиција и подстицање локалог економског развоја којим се
отврају нова радна места али и креира привлачан и пријатан амбијент за живот грађана.
Исход предмета: Студенти ће на овом курсу савладати теоријска знања у области реформи услуга али ће
посебно овладати емпиријским садржајимаи развијати практичне вештине пружања услуга државе и
локалних власти. Оспособиће се да транспарентно пружају јефтине и квалитетне услуге, користећи
комплексне везе локалних власти виших нивоа власти (округ, регион, држава али и ЕУ и друге међународне
субјекте) и користе тржишне механизме понуде и тражње у пружању услуга. При томе ће моћи да развијају
менаџерске спрособности и да посебно развијају партнерске односе на релацији јавно - приватно.
Садржај предмета Теоријска настава: Појам јавних услуга и реформе јавног сектора; Врсте јавних услуга
(меке и тврде), тип добра (јавно, приватно и квази јавно); Инструменти јавних политика ; Инструменти;
Искуства америчких градова у пружању услуга; Европска искуства у модернизацији јавних услуга;
Benchmarking; Појам и смисао локалног економског развоја у глобализацији; Предуслови: законски добро
регулисан амбијент, правна држава, својински режим, ефикасна управа, погодности за улагања,просторно
планирање и издавање дозвола; Креирање амбијента привлачног за инвестирање; Реформа јавно комуналних
предузећа; Финансијски инструменти локалне власти; Сложени облици ЛЕР: агенција, инкубатор бизнис
ценатар, индустријски парк, слободне зона; Сложени облици ЛЕР: зона унапређеног послвоања, приватно
јавна партенрства, проточни и одрживи фонд, greenfield и brownfield инвестиције
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