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Јавне политике су правац деловања 
Владе (или њених министарстава) 
у циљу постизања економских и 
друштвених циљева за које 
Влада верује да су у најбољем 
интересу друштва. Неки од примера 
области јавних политика су 
образовање, здравље, 
незапосленост, одбрана итд. 
Јавне политике обично успостављају 
правце деловања, регулаторне 
мере, законе и приоритете за 
финансирање који се односе на 
конкретне области и/или проблеме, 
као и одговорности за спровођење.

Планирање је најбитнији задатак менаџера у 
обликовању окружења, тј. организације како би 
деловање појединаца који раде заједнички у тимовима 
било ефикасно. Планирањем се превазилази јаз између 
онога где смо сада и онога где желимо ићи. 
Планирање је интелектуално захтеван процес који тражи 
свесно одређивање смерова деловања и темељење 
одлука на сврси, знању и исправним проценама.



реформе
јавне управе, РСЈП је одговоран за реализацију два 
посебна циља Стратегије реформе јавне управе, 
и то: унапређење организационих и функционалних 
подсистема јавне управе и повећање правне 
сигурности и унапређење пословног окружења и 
квалитета пружања јавних услуга. У том контексту 
реформа коју спроводи РСЈП усмерена је на 
успостављање механизама за квалитетно 
управљање засновано на чињенично утемељеним 
одлукама, поузданим подацима и адекватним 
алатима како би јавне политике биле усмерене 
ка жељеним резултатима, међусобно усклађене и 
сагласне буџетском оквиру.

Да би спровео ове циљеве, РСЈП је фокусирао 
своје реформске активности на следеће мере:
-  успостављање система кроз 
   нормативно-методолошки оквир за планирање 
   (у широком консултативном поступку припремљен   
   је Нацрт закона о планском систему Републике 
   Србије са пратећим уредбама о средњорочном 
   планирању и управљању јавним политикама);
-  подизање капацитета кроз обиман програм обука 
   широм државне управе на тему унапређења 

   управљања јавним    
 политикама (технике  
   планирања, анализа ефеката и употреба података 
   за мерење резултата, праћење и евалуација итд.);
-  пружање стручне подршке органима државне 
   управе у процесу креирања јавних политика и 
   анализама по потреби, и
-  систематско укључивање истраживачке заједнице 
   и аналитичара ван јавне управе у процес 
   креирања јавних политика.
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паралелно са реформским процесом а у оквиру 
редовних послова, РСЈП је кроз пружање подршке у 
оквиру државне управе спроводио добру праксу 
управљања јавним политикама, и то кроз следеће 
пројекте:
-  координација реформи у оквиру започетог 
   прoјекта Светске банке са Владом Републике    
   Србије „Конкурентност и запошљавање“ 
   (eng. Competitiveness and Jobs Prојеct); РСЈП има   
   улогу главног координатора Пројекта, 
   председава међуресорним Радним телом Владе 
   и развија хоризонталну координацију јавних 
   политика кроз три димензије: у привреди 
   (индустријске политике и извоз), тржишту рада 
   (активне мере запошљавања) и науци (реформа 
   научног сектора);
-  координација дела Програма еконoмских реформи 
   2016-2018 (ЕРП) који се односи на структурне 
   реформе и дијагностику стања у појединачним 
   областима конкурентности;
-  координација у припреми и изради Извештаја о 
   спроведеним миленијумским циљевима развоја УН 
   у Републици Србији;
-  укљученост у процес локализације 17 циљева 
   одрживог развоја Републике Србије које је УН 
   дефинисала до 2030. године;
-  припрема Акционог плана за спровођење 
   Програма Владе и координација у припреми 
   годишњег Извештаја;
-  стручна подршка Радним телима Владе за 
   припрему Програма за унапређење позиције 
   Републике Србије на ранг листи Светске банке о 
   условима пословања (Doing Business) као и 
   Програма за спровођење Националог програма за 
   сузбијање сиве економије.

У протеклом



и унапређења система управљања јавним полтикама коју је Влада усвојила почетком 2016. године. 
У спровођењу регулаторне реформе РСЈП се ослања на:
-  редовну анализу ефеката прописа (РИА) која чини саставни део Нацрта закона;
-  прикупљање и обраду иницијатива привредних субјеката и грађана за измену неефикасних прописа;
-  систематско поједностављење процедура: започет је Пројекат који ће резултирати оснивањем јавног                    
   јединственог Регистра административних процедура и захтева за привреду. 
   Поред појединачних поједностављења која ће бити резултат анализе појединачних процедура, 
   овај Регистар учиниће процедуре и административне захтеве у пословању транспарентним и 
   мапираним из угла корисника тј. привредног субјекта.

С обзиром на интензитет доношења нових и измене постојећих прописа, који су резултат бројних 
реформи и процеса европских интеграција, посебно је важна континуирана брига о квалитету 
прописа, њеној примени и ефектима на привреду и грађане, чиме се утиче на

боље услове
пословања
РСЈП је израдио Стратегијурегулаторне
реформе
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Републички 
секретаријат за јавне 
политике (РСЈП) је посебна

организација Владе Републике Србије која 

пружа стручну подршку Влади и органима 

државне управе у процесу планирања, развоја, 

доношења и координације јавних политика и 

спровођењa регулаторне реформе.

РСЈП чини тим од 45 запослених, разврстаних у 

три функције:1) подршка планирању и 

координацији јавних политика, 2) подршка 

развоју и економским анализама јавних политика 

и 3) контрола квалитета јавних политика и 

закона у току њихове припреме (из угла 

усклађености и сагледавања економских 

ефеката на привреду и грађане).

Као једна од институција центра Владе, 

РСЈП је основан у априлу 2014. године као

део реформе јавне управе. Надлежности 

секретаријата регулисане су Законом о 

министарствима и Пословником Владе.


