Планирање је основна функција управљања која
укључује претходно одлучивање о томе шта
треба учинити, када то учинити, како то урадити
и ко ће то урадити. Планирање нам помаже да
ускладимо оно што желимо да постигнемо са
ресурсима које имамо на располагању и
добијемо најбољи могући резултат.

ПЛАНИРАЊЕ
КООРДИНАЦИЈА
ЈАВНE ПОЛИТИКE

Адреса:

Влајковићева 10, 11000 Београд
Адреса за пријем поште:

Немањина 22-26, Београд
Контактирајте нас на:
office@rsjp.gov.rs

Или нас позовите:

+381 (011) 33 49 818

www.rsjp.gov.rs

Ова публикација објављена је уз финансијску помоћ Европске уније. За садржину ове публикације
искључиво је одговоран Републички секретаријат за јавне политике и та садржина нипошто не
изражава званичне ставове Европске уније

Координација је хармонично
функционисање делова целине
који дају ефективне резултате.
То је способност управљања и
усклађивања делова система и
активности и њихово усмеравање
ка заједничком циљу.

Јавне политике су мерe које
Влада уводи као одговор на
потребе друштва у циљу
уређења оних области нашег
живота којe јесу јавни интерес.
А јавни интерес је да
здравствене услуге буду
ефикасне и окренуте
пацијенту, образовање
савремено, квалитетно и
конкурентно, прилике да се
запослимо веће, привреда
продуктивнија, наука
повезанија са привредом и
доприноси иновативним
концептима и да државна
управа, као сервис грађана,
пружа квалитетније и
боље услуге.

Република Србија

ШТА РАДИМ ?
РСЈП и креирање јавних политика
1. Идентификацијe проблема на основу чињеница и података –
Ресорно министарство или заинтересоване стране покрећу иницијативу
за утврђивање јавне политике. Истовремено се прикупљају сви релевантни
подаци и почиње консултативни процес у ком учествују циљне групе на
које ће се спровођење неке јавне политике утицати.
2. Анализа ефеката – претходна (ex ante) анализа ефеката јавне политике
служи како би се утврдиле предности и слабости разматраних опција
јавних политика, односно трошкови и користи за буџет, економију,
друштво, животну средину и јавну администрацију.
3. Формулисање политике – кроз одабрани документ јавне политике
(стратегија, програм, акциони план, концепт политике).
4. Спровођење мера – најважнији део живота јавне политике у коме се
спроводи и примењује оно што је планирано како би се остварили циљеви.
5. Вредновање – накнадна (ex post) анализа ефеката политика, показује да ли
су примењене мере дале очекиване резултате и уколико не - зашто.
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РСЈП и управљање јавним политикама

Републички секретаријат за јавне политике (РСЈП)
пружа Влади и државној управи стручну подршку у планирању, развоју,
праћењу спровођења и координацији јавних политика и спровођењу
регулаторне реформе.
Наша улога је да обезбедимо да јавне политике буду добро планиране,
међусобно усклађене, ефикасне и окренуте грађанима и њиховим потребама.
Основне функције РСЈП-а су:
1. подршка планирању и координацији јавних политика,
2. подршка развоју јавних политика кроз израду
економских анализа,
3. контрола квалитета јавних политика и прописа,
4. унапређење и модернизација процеса креирања јавних
политика кроз примену иновативних метода.
5. Иницијативе грађана и привреде

Пре завршетка једног циклуса почиње нови циклус, а његово управљање
мора бити засновано на подацима и чињеницама.
Успешно управљање јавним политикама подразумева добру координацију,
примену стандардизоване методологије и транспарентност приликом
припреме и спровођења планских докумената. Транспарентност подразумева
континуиране консултације са заинтересованим странама и циљним групама
како током дефинисања тако и током спровођења јавне политике и
документа којим се она спроводи. Такође, важно је, у свим фазама циклуса
управљања јавним политикама, прикупљати податке који ће нам бити важни
за анализу ефеката и планирање у следећем циклусу. За достизање жељене
промене у друштву, необично је важно повезати процес управљања јавним
политикама са буџетским циклусом и управљањем финансијама у
Републици Србији.
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РСЈП је посебна организација основана у априлу 2014. године као део
реформе јавне управе, чије су надлежности регулисане Законом о
министарствима Републике Србије и Законом о планском систему и
другим прописима.

Управљање јавним политикама је континуирани процес који подразумева
повезивање свих сегманата и актера планског система у једну јединствену
целину коју називамо циклусом управљања јавним политикама.

РДИНАЦИЈА:

Акциони план за спровођење Програма Владе (АПСПВ) - редовно
извештавање Владе о праћењу спровођења резултата и достизању
приоритетних циљева изнетих у експозеу председника владе и
координација у припреми годишњег Извештаја;
Програм еконoмских реформи (ЕРП) - координација израде дела
документа који се односи на структурне реформе и припрема
дијагностике стања у појединачним областима конкурентности;
Друге развојне документе као што је
Стратегија паметне специјализације.

Д ПРИН

ИМ :

Циљевима одрживог развоја УН - мапирање стратешког оквира
Републике Србије у односу на циљеве одрживог развоја УН и
њихове интеграције у Развојну агенду Србије;
Борби против сиве еконмије – пружање стручне подршке
Радним телима Владе за припрему Програма за спровођење
Националог програма за сузбијање сиве економије;
Ерасмус + пројекат – РСЈП је партнер на пројекту ЕУ чији је циљ
осмишљавање и спровођење програма за курсеве јавне управе,
анализу и креирање политика; програма целоживотног учења је
намењен државним службеницима и дипломираним студентима;

РАДИМ ?

Наше реформске активности имај за циљ промену културе у државној управи,
развој критичког мишљења, усмерености на резултат, окренутост грађанину
као активном учеснику у креирању јавних политика и то у намери да као
друштво постигнемо сагласност о томе како доћи до жељених промена и
бољег живота грађана.

Реформске активности које спроводимо:
•

Примена Закона о планском систему Републике Србије са
пратећим уредбама о управљању јавним политикама и
средњорочном планирању на свим нивоима;

•

Пружање стручне подршке органима државне управе у
процесу креирања јавних политика;

•

Укључивање истраживачке заједнице и аналитичара ван јавне управе у
процес креирања јавних политика;

•

Успостављање Јединственог информационог система за планирање,
координацију и праћење спровођења јавних политика;

•

Јачање аналитичких капацитета државне управе и/или увођење
аналитичких јединица у сва министарства;

•

Подизање капацитета запослених у државној управи и локалној
самоуправи кроз обиман програм обука и увођења аналитичких
јединица у сва министарства;

•

Успостављање аналитичког сервиса јединица локалне самоуправе у циљу
пружања подршке бољем планирању на нивоу локалних самоуправа;

•

Увођење иновативних метода у креирању јавних политика.

РСЈП спровођење реформе темељи на:
анализи ефеката прописа и јавних политика;
поједностављењу административних процедура са циљем смањења
трошкова - еПапир;
прикупљању и обради иницијатива привредних субјеката и грађана за
измену неефикасних прописа и поступака;
успостављању Јединственог јавног регистра административних
поступака за привреду и грађане као и других захтева за
пословање у Србији.

