Назив курса: ЈАВНЕ ПОЛИТИКЕ У ОБЛАСТИМА ПОЉОПРИВРЕДЕ И ХРАНЕ
Наставник: др Јасна Мастиловић
Услов за похађање курса: факултетско образовање уз могућност прилагођавања групама са
нижим степеном образовања, пожељна општа предзнања или искуства у области јавних
политика
Језик на ком се може похађати курс: српски, енглески
Циљна група: радници државне и локалне управе, политички активнисти, студенти,
предавачи, саветпдавци, консултанти, грађани
Циљ курса: Подизање способност државне и локалне управе и других стејкхолдера да
дефинипу оптималне мере да се оптимално искористе ресурси земље у полљопривреди и
производњи хране и подигне доптиност овог сектора одрживом друштвено економском развоју
Исход курса: оспособљеност полазника препознају, разумеју, анализирају и планирају
инструмената јавних политика у области пољопривреде и хране као и да сагледају могућности
и средстава за њихову имплементацију.
Садржај курса:
Теоријска настава:
 Преглед области на које су усмерене политике пољопривреде и хране
 Институционални оквир и заинтересоване стране у Србији и свету
 Развојне фазе јавних политика пољопривреде и хране у Србији и њихови исходи
 Стратешки и међународни оквири од значаја за јавне политике пољопривреде и хране
 Заједничка политика пољопривреде и друге политике у земаља ЕУ
 Мере јавних политика у Србији - преглед мера: регулаторне мере, директна плаћања
(премије, подстицаји, регреси), финансијски подстицаји, институционална подршка,
информациона подршка, подршка организовању и удруживању и друге
 Јавне политике пољопривреде и хране у Србији – мере јавних политика у кључним
областима интервенције: унапређење конкурентности, очување животне средине,
унапређење дохотка, локалне стратегије руралног развоја, креирање и пренос знања,
безбедност хране
 Упоредни приказ стратегија и политика везаних за пољопривреду и храну у свету
 Идентификација пропуста, промашаја и недовољно регулисаних области у доменима
пољопривреде и хране у Србији и анализа могућих опција унапређења
Практична настава:
Презентација и групна анализа одабраних студија случаја. Самостални рад или раду групама на
одабраној студији случаја, презентација налаза и предлога, групна анализа и дискусија
предложених решења
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Број часова активне наставе: 45
Теоријска настава: 30
Практична настава: 15
Методи извођења наставе: Интерактивна предавања, рад у групама на анализи студија
случаја, самостални рад на аљнализи студија случаја
Број полазника: минимано 5, максимално 20
Термин одржаванја курса:
Цена курса: обавештење о цени курса биће истакнуто накнадно, приликом обавештења о
почетку реализације курса
Контакт особа: др Јасна Атанасијевић, jasna.atanasijevic@dmi.uns.ac.rs

