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Републички секретаријат за јавне политике (РСЈП) и пројекат PERFORM1 у циљу 

унапређења аналитичког приступа креирању и праћењу јавних политика 

заснованих на чињеницама и подацима 

објављују  

 

ПОЗИВ 
 

за министарства, као и независне и самосталне организације надлежне за 

креирање и спровођење јавних политика за кандидовање тема ради финансирања 

студија и анализа за потребе креирања и праћења јавних политика у одређеној 

области заснованих на резултатима истраживања из области друштвених наука  

 

1. Предмет позива 

 

Предмет позива је конкурс за израду студија, односно анализа за потребе 

креирања или  праћења јавних политика у одређеној области заснованих на 

резултатима истраживања из области друштвених наука, и избор тема које су у 

функцији спровођења приоритета Владе, а на основу којих ће се спровести 

истраживања чији ће резултати бити искоришћени за креирање јавних политика 

утемељених на утврђеним чињеницама и подацима (evidence-informed policy 

making). 

Министарствa, односно независне и самосталне организације надлежне за 

креирање и спровођење јавних политика (у даљем тексту: Корисник) позивају се да 

кандидују једну или више тема из своје надлежности, у складу са правилима овог 

конкурса. Предложена тема би требало да буде у складу са постављеним приоритетима 

у већ усвојеним стратешким документима Владе или да је у функцији креирања 

стратешких докумената у наредном периоду који су битни за спровођење и праћење 

остваривања Агенде 2030 УН (Циљева одрживог развоја УН). Посебно ће се ценити 

теме које су у оквиру постављених приоритета обухваћене Акционим планом за 

спровођење Програма Владе, односно експозеом председника Владе.  

Након избора теме, PERFORM ће у сарадњи са Републичким секретаријатом за 

јавне политике и одабраним Корисником припремити и расписати јавни позив за избор 

акредитованих научно-истраживачких института тј. центара за истраживања који ће 

спроводити истраживање на одабране теме. Обим истраживања би требало да је такав 

да је истраживање могуће спровести у периоду не дужем од 6 месеци. 

Институти, односно истраживачки центри ће имати могућност да формирају 

конзорцијум за потребе спровођења анализа, односно студија. Истраживање ће се 

спроводити по унапред утврђеној оквирној методологији, коју ће дефинисати 

Републички секретаријат за јавне политике у сарадњи са Корисником, а која ће се 

заснивати на доброј пракси успостављеној током спровођења пилот истраживања 2016. 

године.  

                                                 
1 Пројекат PERFORM  финансира Швајцарска агенција за развој и сарадњу (SDC), а у Србији га спроводи 

Представништво  HELVETAS Swiss Intercooperation SRB у партнерству са Универзитетом у Фриборгу у 

Швајцарској. 

 



    
 

2 

 

 

 

2. Циљеви конкурса 

 

Општи циљ овог конкурса је успостављање система креирања јавних политика и 

правног оквира заснованог на принципу одлучивања утемељеном на утврђеним 

доказима, односно резултатима истраживања (evidence-informed policy making), 

системско побољшањe квалитета истраживања у друштвеним наукама, као и 

оснаживање сарадње између креатора јавних политика и истраживачке заједнице у 

области друштвених наука. 

Специфични циљеви конкуса су креирање конкретних јавних политика у 

различитим областима, у којима је утврђена највећа потреба, с једне стране, и највеће 

могућности, с друге стране, за креирање јавних политика заснованих на принципу 

одлучивања утемељеном на утврђеним доказима, односно резултатима истраживања.  

Крајњи циљ се огледа у тежњи да се успостави механизам за примену овог  

принципа у систему одлучивања, са чиме се започело током 2016. године, када су 

спроведена пилот истраживања, као и да се институтима и центрима за истраживања 

пружи могућност да се системски укључе у процес одлучивања. 

 

3. Општи услови 

 

 На овај конкурс се могу пријавити министарства и независне и самосталне 

организације које врше јавна овлашћења; 

 Министарство, односно независне и самосталне организације које врше јавна 

овлашћења номинују једну или више тема из своје надлежности, на основу процедуре и 

правила установљених овим позивом;  

 Сваки корисник има право да поднесе више пријава, уз услов да их достави 

одвојено по свакој кандидованој теми; 

 Пријаву на овај конкурс доставља овлашћена особа испред министарства, 

односно независне и самосталне организације које врше јавна овлашћења;  

 РСЈП у сарадњи са PERFORM тимом, формирањем Комисије за селекцију и 

вредновање понуда, врши селекцију тема на основу критеријума дефинисаним овим 

конкурсом, а у складу са расположивим средствима које пројекат PERFORM издваја за 

овај процес. Укупан износ предвиђен за реализацију 3 до 5 истраживања (у зависности 

од сложености тема, односно њеног обухвата) је 50.000 евра у бруто износу.  

 Подносилац захтева треба да представи пројекцију буџета потребног за 

спровођење истраживања, а у складу са процењеним обимом посла.  

 Пројекат PERFORM ће финансирати одaбране студије, односно анализе за чију 

израду је потребно максимум  шест месеци, у складу са расположивим средствима.  

 

4. Додатни услов само за министарства, односно независне и самосталне 

организације који су били корисници пилот истраживања у оквиру PERFORM 

пројекта 

 

 Неопходно је да министарства, односно независне и самосталне организације 

надлежне за креирање и спровођење јавних политика, а који су били корисници пилот 
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истраживања у првом циклусу спровођења PERFORM пројекта,  уз пријаву и остала 

потребна документа обавезно доставе и извештај о употреби  резултата 

истраживања, у коме треба да истакну да ли су резултати истраживања коришћени и 

на који начин, као и уколико нису, из којих разлога нису, и који кораци се намеравају 

предузети како би се резултати истраживања искористили у наредном периоду. Наводи 

из овог извештаја биће предмет провере Комисије за селекцију и вредновање понуда. 

Пријаве које су поднели поменути субјекти, а које не садрже овакав извештај, неће 

бити разматране.  

 

5. Конкурсна документација  

 

Подносилац захтева за финансирање студије, односно анализе на одабрану тему, 

мора приложити следећа документа: 

1) Захтев, односно попуњен пријавни образац који је објављен уз  овај позив 

(образац се преузима са сајта РСЈП).  

2) Мотивационо писмо за учешће у пилот пројекту, у коме је потребно да се наведе 

зашто је кориснику важно учешће у пројекту, са посебним одељком о одрживости 

пилот пројекта, тј. могућностима корисника  да у будућности самостално организује 

слична истраживања и наведе начин како би то спроводио и прибавио потребна 

финансијска средства, као и очекивањa од истраживања. Такође, у мотивационом 

писму треба да буде истакнуто уколико је кандидована тема од значаја за постизање 

једног од приоритетних циљева препознатих у већ усвојеним стратешким документима 

Владе или да је у функцији креирања стратешких докумената у наредном периоду који 

су битни за остваривање и праћење остваривања Агенде 2030 УН (Циљева одрживог 

развоја УН), као и да ли је обухваћена Акционим планом за спровођење Програма 

Владе, односно експозеом председника Владе.  

Форма мотивационог писма није прописана, важно је да се у њему наведе све што 

се од потенцијалних корисника тражи у оквиру ове тачке. 

3) Пројекција буџета у односу на сложеност теме и очекиванo трајање 

истраживања. 

Форма за пројекцију буџета није прописана, важно је да се предвиди износ. 

 

6. Достава пријаве и рок за достављање 

 

Конкурс је отворен од 07. новембра 2017. године до 24. новембра 2017. године.  

Испуњен образац захтева уз пропратну документацију доставља се: 

 Електронски на адресу: diana.paunovic@rsjp.gov.rs   

и 

 У писаној форми у два примерка, потписан и оверен испуњени образац захтева 

уз Мотивационо писмо са назнаком „ЗАХТЕВ ЗА ФИНАНСИРАЊЕ студија и анализа 

(НЕ ОТВАРАТИ)“ , на адресу:  

 

Републички секретаријат за јавне политике  -  Одсек за сарадњу са привредним 

субјектима и грађанима и за покретање иницијатива  

Немањина 22-26 

11000 Београд 
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На конкурсу ће бити разматране само комплетне пријаве, које садрже све тражене 

елементе. Некомплетне пријаве, као и пријаве са пратећом докуметацијом пристигле 

након истека наведеног рока неће се узимати у разматрање.  

 

7. Вредновање поднетих пријава и oдлука о избору тема  

 

Одлуку о избору предложене теме за студију, односно анализу, тј. корисника на 

основу достављених пријава утврдиће Комисија за оцену достављених пријава у 

саставу два представника РСЈП и једног представника пројекта PERFORM.  

 

Комисија за селекцију и вредновање понуда ће утврдити Прелиминарну листу 

вредновања и рангирања пријављених тема за студије, односно анлизе, у року од 5 

радних дана од дана крајњег рока за подношење пријава, тј. до 1. децембра 2017. 

године, на основу следећих критеријума: 

- Предложена тема студије, односно анализе је у складу са стратешким 

приоритетима Владе, пре свега са приоритетима постављеним у Акционом плану за 

спровођење Програма Владе (односно експозеу председника Владе), али и другим 

усвојеним стратешким документима Владе или да је у функцији креирања стратешких 

докумената у наредном периоду који су битни за остваривање и праћење остваривања 

Агенде 2030 УН (Циљева одрживог развоја УН),. 

- Образложење како ће бити искоришћени добијени резултати истраживања; 

- Процењена висина износа и оправданост планираног/предложеног буџета; 

- Процена интересовања кандидата на основу мотивационог писма; 

- Предвиђен реалистичан рок за коришћење добијених налаза истраживања. 

- Спремност кандидата да уложи један део сопствених средстава у истраживање  

(минимум 10 посто од процењене висине износа неопходне за реализацију 

истраживања). 

 

Корекције достављене пројекције буџета ће бити вршене након поступка 

вредновања и селекција тема, у директној сарадњи са министарством, односно 

независном и самосталном организацијом у складу са потребама које су изражене у 

пријави и буџетом Пројекта.  

 

Прелиминарна листа вредновања и рангирања кандидованих тема биће објављена 

на званичној интернет страници РСЈП најкасније 1. децембра 2017. године.  

 

Учесници конкурса имају право приговора на утврђену Прелиминарну листу 

вредновања и рангирања, као и увида у поднете пријаве и приложену документацију у 

року од три радна дана од дана објављивања Прелиминарне листе. 

Одлуку о приговору доноси Комисија најкасније у року од 5 дана од дана истека 

рока за пријем приговора. 

 

Коначна листа вредновања и рангирања кандидованих тема биће објављена на 

званичној интернет страници РСЈП, на основу које ће бити донете одлуке о 

финансирању студија, односно анализа најкасније у року од 7 дана од дана истека рока 

за пријем приговора. Ова листа и коначне одлуке биће објављена на интернет страници 

РСЈП најкасније 13. децембра 2017. године.  
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Изабрани учесници овог конкурса, чије су теме прихваћене за финансирање 

истраживања биће писмено обавештена о избору. Сви даљи кораци у вези са 

реализацијом пројеката, као што су: добијање предвиђених средстава, ангажовање 

истраживача и сл. одвијаће се у директној сарадњи одабраних корисника, РСЈП тима и 

тима PERFORM пројекта.  

  

8. Информације 
 

Додатне информације у вези са конкурсом могу се добити на телефоне:  

011 333 41 56  (контакт Диана Пауновић) и 

060 73 73 678 (контакт Светлана Кијевчанин) 

 

РСЈП нуди могућност свим заинтересованима да дођу на информативни разговор о 

учешћу на овом конкурсу, која ће се одржати 16. новембра 2017. године од 11:00 часова 

у просторијама РСЈП. Долазак на овај разговор потребно је унапред најавити на горе 

наведене телефоне за контакт.  

Препоручује се свим заинтересованима да дођу на овај састанак, како би 

отклонили недоумице и боље припремили пријаву на овај конкурс. 

 

 

 


