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Циљ предмета 

Упознавање студената са основним карактеристикама јавних политика, као и начином анализе у процесу обликовања 
и спровођења јавних политика, као добрих пракси мониторинга њихове примене, провером њиховог “здравља” и 
покретањем промена и унапређења.  
Исход предмета  
Изградњи капацитета за спровођење једноставнијих истраживања, као и организовање тимова стручњака 
специјализованих за различите области јавних политика у области одрживог развоја и заштите животне средине. 
Студенти ће бити упознати и са основним принципима комуницирања резултата и закључака анализа, као и 
предлога, односно идеја за акције, које из њих проистичу. Студенти ће развити способност за израду и представљање 
аналитичких текстова. 
Садржај предмета 

Теоријска настава 

У овиру предмета Анализа јавних политика, биће обрађене следеће теме:Појам јавне политике, значај јавне политике 
и њени елементи. Актери јавних политика, циљеви и инструменти јавних политика. Процес стварања јавних 
политика (постављање дневно политичке агенде, формулација, одлучивање и имплементација, евалуација). Врсте 
истраживања и и најчешће квантитативне и квалитативне методе ѕа прикупљање и анализу података. Припрема 
истраживања, дефинисање истраживачких питања и дизајнирање самог истраживачког поступка. Прикупљање 
података. Анализа јавних политика и методолошки поступци  (дефинисање проблема, дизајнирање политике, 
мониторинг и евалуација као облик полиси анализе). Израда квалитетних аналитичких текстова различитих формата. 

Комуницирање анализе. Заговарање јавних политика. 

Практична настава 

Теоријска настава биће стално праћена практичним радом. А рад ће бити интерактиван и партиципативан, с 
нагласком на повезивање досадашњих животних и професионалних искустава студената са новим појмовима и 
методама. У складу са основним циљевима смера економија животне средине, нагласак бити стављен на примере из 
области заштите животне средине и одрживог развоја, а посебно ће се водити рачуна о успостављању дијалога 
између студената и размени искустава и перспектива различитих сектора на које ове две области имају утицај (цросс 
цуттинг иссуес). Низ интерактивних презентација, пленарних расправа и групних вежби на примерима из домене 
заштите животне средине и одрживог развоја, биће праћен сукцесивном израдом семинарског рада на тему Јавне 
политике у изборној понуди - упоредна анализа последњих (најмање 3 локална или републичка, по жељи студента) 
избора у Србији. 
У оквиру практичне наставе реализоваће се припрема за Анализу једне од јавних политика у Србији, која ће 
реализовати кроз други семинарски рад, као самостални  рад студента.   
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Број часова  активне наставе Остали часови 

Предавања: 2(30) 

 

Вежбе: 1(15) Други облици наставе:2 (30) СИР: 

 

Методе извођења наставе 

Предавања, израда 2 семинарска рада, консултације, усмени испит. 

 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 
Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 

активност у току предавања 10 писмени испит 30 

практична настава 20 усмени испт  

семинарски рад 40 ..........  
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