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Циљ предмета 

Упознавање студената са носиоцима одрживог развоја и њиховим улогама, јавно приватним 
партнерствима са општедруштвеним циљевима промене политика, бољем позиционирању у 
јавности, пословним партнерствима за креирање прихода, освајање тржишта, јачање вредносних 
ланаца, квалитетније очување, експлоатацију и унапређење ресурса, јачање ресурсне базе и сл. на 
shared-value принципима, као и другим облицима и методама, сарадње и интеграција, које 
одрживи развој чине могућим, ефикаснијим и бржим.  
Исход предмета  
Стечено знање о јавном, приватном и цивилном сектору и њиховој улози у планирању одрживог 
развоја, спровођењу активности, њиховом мониторингу и унапређивању у Србији и окружењу, као 
и улози различитих стејкхолдера у креирању развојних политика. Стечено знање о теорији и 
пракси партнерства јавног, приватног и цивилног сектора,  добрим домаћим и иностраним 
праксама, искуствима у Србији, земаља Европске Уније и шире. 
Садржај предмета 

Теоријска настава 

Актери (носиоци)  одрживог развоја у Србији, јавни, приватни и цивилни сектор, међународне 
организације, партнерства и умрежавање за одрживи развој. Аспект родне равноправности. 
Израдња капацитета. Млади и одрживи развој. Процена потенцијала и стратешко планирање у 
локалним заједницама. Регионалне иницијативе у одрживом развоју и потреба регионалних 
интеграција на домаћем и међународном плану (прекограничне интеграције, територијалне 
интеграције). Јавни сектор и његове надлежности у одрживом развоју. Познавање оквира за 
формирање и управљање мулти-стејкхолдер партнерставима  у циљу утицаја на развојне политике 
и постизање циљева од значаја за ширу заједницу. Улога цивилног сектора у процесу планирања 
одрживог развоја и изградњи капацитета. Улога приватног сектора у планирању и спрвођењу 
акција за одрживи развој. Стратешка партнерства. Партнерства у вредносном ланцу производње и 
услуга и др. Партнерство институција на националном и локалном нивоу. Изградња капацитета за 
подршку одрживом развоју – системи сталне подршке, информисање и саветодавство за одрживи 
развој. Лидерство и локални развој. Примери добре праксе у успостављању приватно-јавних 
партнерстава: LEADER програм у ЕУ, Србији и у окружењу; прекогранична сарадња у руралном 
развоју, модел ABD – развој базиран на теритотији (AreaBasedDevelopment) Развој заједничке 
локлане и регионалне понуде и услуга. Сарадња у маркетингу  локалних и регионалних 
иницијатива и производа. Заједничке локалне и реогионалне акције у планирању и спровођењу 
еколошких иницијатива, превенције ризика, управљању ресурсима и сл. Нагласак ће бити на 
упознавање и корипћење добрих пракси. 
Практична настава 

Упознавање са искуствима LEADER програма, кроз Европску мрежу за рурални развој. Како 
направити партнерство за LEADER програм. Препознавање стејкхолдера и укључивање јавног, 
приватног и цивилног сектора у покретање регионалних инцијативе од општедруштвеног значаја и 
прикупљање финансијких средстава за реализацију приоритетних акција. Укључивање грађана у 
одлучивање о одрживом развоју. Анализа актера. Сврха анализе актера. Кораци анализе актера. 
Лобирање и јавно заговарање. 
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Број часова  активне наставе Остали часови 

Предавања:2 (30) Вежбе: 1,2 (18) Други облици наставе :1(15) СИР: 

Методе извођења наставе 

Предавања, аудиовизуелне вежбе, радионице, два колоквијума, консултације, писмени испит. 

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

активност у току предавања 10 писмени испит 40 

практична настава 30 усмени испт  

колоквијум-и (2*10) 20   
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