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Циљ предмета:
Студенти ће бити у стању да разумеју основне концепте повезане са анализом јавних политика, процене
потенцијале алтернативних јавних политика и изврше њихову упоредну анализу, као и поуздано и оперативно
примене знања и вештине у ситуацијама које се тичу креирања јавне политике, а које су током курса стекли. Циљ
је да студенти, кроз разумевање процеса и фактора који тангирају политичко и административно одлучивање,
буду у могућности да сагледају начине којима ће постићи да циљеви одређене јавне политике буду постигнути уз
минималне трошкове, односно који воде избору јавних политика које су најефикасније.
Исход предмета:
Кроз интегрисање сазнања о факторима који утичу на процес креирања јавне политике, мотивима и очекивањима
различитих актера у том процесу и алтернативним критеријумима који служе за оцењивање јавних политика са
основним теоријама и моделима јавних политика, студенти ће моћи да: 1) Примене различите методе у анализи
јавне политике; 2) Изврше селекцију најбољег модела јавне политике којег је потребно применити у специфичној
области јавне политике и околностима у којима се она формулише и спроводи; 3) Контекстуализују модел и
изврше евалуацију конкретног предлога јавне политике; 4) Процене исходе алтернативних јавних политика кроз
примену критеријума за оцењивање предлога; 5) Изврше избор најбоље јавне политике – у датим околностима и
у складу са дефинисаним циљевима; 6) Разумеју процесе управљачког одлучивања и оперативног спровођења
јавних политика, прогрaма и стратегија у различитим јавним организацијама и институцијама и на различитим
нивоима јавне управе, као и активности неопходне за побољшање управљања и/или успешно решавање проблема
који се појављују у вези са имплементацијом и евалуацијом конкретне јавне политике.
Садржај предмета:
Настава ће се одвијати кроз теоријску наставу и вежбе, при чему ће се обрадити следеће наставне целине: 1) Увод
у анализу јавних политика – дефинисање основних концепата, различити контексти јавне политике, разлози
државне интервенције, области практичне примене јавне политике; 2) Државне институције и политички актери –
подела моћи и формална институционална структура, неформални актери, јавност и капацитет јавне политике; 3)
Разумевање јавних политика – политичке теорије и теорије јавних политика, инструменти јавних политика и
типологија политика; 4) Увод у практичну анализу јавних политика – кораци у процесу анализе јавних политика,
типови анализе јавних политика и избор аналитичког оквира; 5) Јавни проблеми и алтернативне јавне политике I
– анализа проблема и прикупљање информација; 6) Јавни проблеми и алтернативне јавне политике II –
формулисање алтернатива и креативно размишљање о могућим активностима; 7) Процена политичких
алтернатива – евалуација критеријума за процену алтернативних предлога; 8) Употреба различитих метода у
анализи јавних политика – економски приступи, одлучивање и утицаји, политички и институционални приступи;
9) Модел трошкова/користи у анализи јавних политика; 10) Политика, анализа и избор јавних политика –
политички конфликти и инкрементално доношење одлука, евалуација и побољшање капацитета јавне политике;
11) Начини унапређења имплементације и евалуције јавних политика; 12) Анализа јавне политике у домену
локалног економског развоја – искуства и „best practicies“.
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