Табела 5.2 Спецификација предмета
Студијски програм:

Основне академске студије политикологије

Врста и ниво студија: основне академске студије
Назив предмета:
Јавне политике
Наставници:
др Ђорђевић С. Снежана; мр Павловић Д. Дејан
Статус предмета:
Обавезан
Број ЕСПБ:
6
Услов:
Циљ предмета
Курс Јавне политике представља дисциплину која могућава продубљено разумевање процеса креирања политика у
разним секторским областима, њихову узајамну повезаност у модерној држави. Курс указује на неопходност за
државом и властима који су водјени мисијом и резултатима које стварају, неопходности успостављања стандарда,
сталног праћења рада и вредновања квалитета. Посебна пажња је посвећена процесима одлучивања, креирања
јавних политика и њиховог сталног вредновања и усавршавања.
Курс јавна политика је уводни за бројне изборне курсеве јавних политика за које се студенти посебно интересују.

Исход предмета
Студенти ће радом на овој дисциплини савладати знања о начину креирања јавних политика, значају стратешког
урпављања и постојања заједничке мисије, медјусобној упућености свих јавних политика медју собом, значаја
координације рада, система мерења, стандардизације, вредновања и сталног унапредјивања појединачних
политика и целог система. Посебна пажња на курсу се посвећује процесу одлучивања као и специфичностима
многих код нас не много развијених јавних политика.

Садржај предмета
Теоријска настава
Шта је јавна политика?; Модели креирања јавих политика; Инструментализам, процесни приступ, рационализам,
развој (инкрементализам)...; Модели креирања јавих политика; Групна теорија, елитистичка теорија, теорија јавног
избора, теорија игара...; Како одредити да ли модели помажу или не.; Процес креирања јавне политике;
Идентификација проблема, Примена јавне политике и вредновање; Процес одлучивања; Врсте политика; Врсте
јавних полтиика по областима: (а) Политика правде, праведности б) Политика људских права; а) Политика
здравства б) Политика социјалне заштите; а) Политика образовања б) Еколошка политика; а) Привредна и
пољопривредна политика б) Подстицање локалног економског развоја; а) Политика запошљавања б) Политика
урбанизма и становања; Вредновање јавних политика
Практична настава:Вежбе, Други облици наставе, Студијски истраживачки рад

Литература
а) основна: 1. Снежана Ђорђевић, Данијела Ненадић: Хрестоматија у изради, 250 страна (У овој области, која
постаје све интересантнија и има применљивост, у плану је израда хрестоматије са најинтересантијим приказима
радова бројних аутора англосаксонског света у овој области као и радови домаћих аутора, што ће обогатити изворе
на српском језику). 2. „Писање делотворних предлога за јавну практичну политику – Водич за саветнике за
практичну политику у земљама Средње и Источне Европе“ Оин Јанг и Лисан Кивн, БОШ, 2002. (110 страна)
б) допунска: 1. William Dunn: „Pulbic Policy“
2. Wayne Parsons: „Public Policy“, Edward Elgar, Cheltenham, UK & Lyme, US, 1995.
3. Michael E. Kraft, Scott R. Furlong: „Public policy“, University of Wisconsin-Green Bay, CQPress, 2004.
4. Thomas R. Dye: „Unerstanding public policy“ Upper Saddle River, New Jersey, 2002.
5. Larry N Gerston: „Public Policy Making – Process adn Principles“M.E.Sharpe, Armonk, New York, London, England,
1997.
6. E.S. Quade: „Analysis for Public Decision“, Prentice Hall, Upper Saddle River, New Jersey, 1989.
7. John W. Kingdon: „Agendas, Alternatives adn Pubic Policies“, Longman, Addison-Wesley Educational Publishers Inc.
2003.
Број часова активне наставе предавања: 3
Методе извођења наставе:
предавања; вежбе; завршни рад

вежбе: 1

ДОН: 0

Оцена знања
активност у току предавања 10; колоквијуми 60; усмени испит 30;

СИР:

