
НАЗИВ КУРСА: 
УВОД У ЈАВНЕ ПОЛИТИКЕ 

Кратак  
опис курса 

Курс Увод у јавне политике има за циљ да оспособи полазнике заинтере-
соване за аналитичарски позив да критички сагледају проблеме у области 
јавних политика. У оквиру овог курса, полазници ће научити о значају ана-
лизе јавних политика, врстама анализе и биће оспособљени да дефинишу 
проблем, предвиде ефекте различитих опција и предложе најбољу опцију 
уз јасну аргументацију засновану на економским концептима и релевант-
ним вредносним критеријумима. Полазници ће моћи да примене у оквиру 
наставе и самосталног рада неке од метода квантитативне или квалита-
тивне анализе у конкретном примеру. Овај курс садржи и теме као што су: 
мониторинг и евалуација јавних политика, где ће се полазници упознати 
са врстама показатеља и научити да изаберу и дефинишу смислене пока-
затеље, као и да направе извештај о спровођењу и оцени ефеката јавних 
политика; основе комуникације јавних политика, пре свега у писаној форми 
као policy brief/memo и као оригинална анализа јавне политике и др.

Који су едукативни циљеви програма
 � Да се полазници упознају са основним концептима јавних политика и 

разлозима државне интервенције

 � Да полазници могу да сагледају ефекте различитих опција и анализи-
рају опције користећи јасну аргументацију

 � Да разумеју начин на који се врши праћење (мониторин) и евалуација 
јавних политика

 � Да могу да сачине документ у коме се на јасан и прегледан начин 
анализирају мере јавне политике



Која знања ће стећи учесници?
Полазници ће разумети улогу анализе јавних политика у процесу доношења 
одлука и у управљању променама. 

Биће оспособљени да критички сагледавају потребу за јавном политиком у 
конкретном контексту.

Умеће да идентификују основне информације потребне за анализу и оцену 
ефеката јавних политика у конкретном реалном контексту. 

Умеће да идентификују проблем и сагледају га из угла економских и других 
критеријума од значаја за доношење одлуке.

Реализатори: Бранко Радуловић, Данило Вуковић, Јасна Атанасијеви

Садржај курса 
 � Анализа јавних политика у процесу креирања јавних политика, корис-

ници анализе јавних политика
 � Процес анализе и критичко мишљење, Врсте анализа јавних политика 

и улога аналитичара
 � Дефинисање проблема; Избор критеријума: вредносни, економски и 

други критеријуми; Предвиђање исхода алтернативних опција јавних 
политика; Препоручивање најповољније опције

 � Праћење ефеката спровођења јавне политике, различите врсте ефе-
ката и показатеља; Евалуација јавне политике

 � Развијање аргумената за јавне политике; Студије случаја
 � Комуницирање анализе јавних политика: различити типични формати 

писмене комуникације, усмено комуницирање према различитим ко-
рисницима анализа.
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