Извештај о лекцијама наученим кроз евалуацију
Европска унија

Република Србија

33333333333

SERB TRANSL final
par report date 21.4.2019 for translation up to page 59_tk.docx

Европска комисија, коју представља Делегацијa
Европске уније у Републици Србији
The European Commission represented by

Подршка реформи јавне управе
у оквиру Секторског реформског уговора за РЈУ
EuropeAid/137928/DH/SER/RS
Број уговора за услуге: CRIS 2018/395-584

Екстерна евалуација
Стратегије реформе јавне
управе у Србији

- Извештај о лекцијама
наученим кроз евалуацију 04. новембар 2019. године

Овај Пројекат финансира Европска унија

'Ова публикација је израђена уз финансијску подршку Европске уније. Садржај публикације је искључива одговорност консултаната GOPA и
не мора нужно да одражава ставове Европске уније’
Подршка реформи јавне управе у оквиру Секторског реформског уговора за РЈУ
EuropeAid/137928/DH/SER/RS

Извештај о лекцијама наученим кроз евалуацију
Европска унија

Република Србија

Пројекат спроводи:

У конзорцијуму са

Подршка реформи јавне управе у оквиру Секторског реформског уговора за РЈУ
EuropeAid/137928/DH/SER/RS

Извештај о лекцијама наученим кроз евалуацију
Европска унија

Република Србија

Контролна путања Извештаја

Назив документа:

Извештај о лекцијама научених кроз евалуацију Стратегије РЈУ

Назив Пројекта:

Подршка реформи јавне управе у оквиру Секторског реформског
уговора за сектор РЈУ

Број уговора:

CRIS 2018/395-584

Земља:

Србија

Извођач:

ГОПА Kонсултанти

Адреса:

Хинденбургринг 18
61348 Бад Хомбург
Немачка

Број телефона:

+49 6172 930 561

Број фаxа:

+49 6172 930 500

Е-маил:

ged@gopa.de

Веб-сајт:

http://public-administration-reform.euzatebe.rs/rs/o-projektu

Датум Извештаја:

04/11/2019

Период извештавања:

05/2018 – 10/2019

Аутори Извештаја:
Томас Кершер, Кључни експерт
Младен Момчиловић, виши експерт - вођа тима за евалуацију
Контролa квалитета: Патар Ваги – вођа тима пројекта
Датум: 04/11/2019

Подршка реформи јавне управе у оквиру Секторског реформског уговора за РЈУ
EuropeAid/137928/DH/SER/RS

Извештај о лекцијама наученим кроз евалуацију
Европска унија

Република Србија

САДРЖАЈ
2 Увод................................................................................................................................................ vi
2.1
Стратешки контекст .............................................................................................................. vi
2.2
Правни контекст .................................................................................................................... vi
2.3
Планирање евалуације........................................................................................................ vii
2.4
Могућност евалуације ........................................................................................................ viii
3 Процес ЕВАЛУАЦИЈЕ ..................................................................................................................... ix
3.1
Припремна фаза ................................................................................................................... ix
3.1.1
Менаџер евалуације ......................................................................................................... ix
3.1.2
Мапа пута за евалуацију ................................................................................................... x
3.1.3
Питања за евалуацију ........................................................................................................ x
3.1.4
Евалуацијски задаци ......................................................................................................... xi
3.1.5
Евалуацијска референтна група ...................................................................................... xi
3.1.6
Тим за евалуацију ............................................................................................................ xii
3.1.7
Језик ................................................................................................................................. xiii
3.2
Почетна фаза ....................................................................................................................... xiii
3.3
Фаза спровођења ................................................................................................................ xiv
3.4
Фаза синтезе, извештавања и дисеминације ................................................................... xiv

ПРИЛОГ1

ОДАБРАНЕ ОДРЕДБЕ НОВОГ ЗАКОНА О ПЛАНСКОМ СИСТЕМУ И ПРИПАДАЈУЋИХ
ПОДЗАКОНСКИХ АКАТА У ОБЛАСТИ ЕВАЛУАЦИЈЕ

ПРИЛОГ2

МАПА ПУТА ЗА ЕВАЛУАЦИЈУ

ПРИЛОГ3

ПРОЈЕКТНИ ЗАДАЦИ

ПРИЛОГ4

СПИСАК ЧЛАНОВА ЕВАЛУАЦИЈСКЕ РЕФЕРЕНТНЕ ГРУПЕ

Подршка реформи јавне управе у оквиру Секторског реформског уговора за РЈУ
EuropeAid/137928/DH/SER/RS

Извештај о лекцијама наученим кроз евалуацију
Европска унија

Република Србија

Намена овог извештаја
У овом извештају представљене су најважније лекције стечене кроз евалуацију (вредновање, односно
анализу ефеката) Стратегије реформе јавне управе у Републици Србији (Стратегија РЈУ), спроведено у
периоду између августа 2018. и априла 2019. године. Иако је јавна управа у Србији стекла извесна
сазнања о начину осмишљавања и спровођења евалуације у контексту пројеката које финансирају
донатори, ова евалуација представљала је прве напоре Владе Републике Србије да једну од својих
стратегија подвргне независној евалуацији, спроведеној у складу са међународним стандардима.
Према томе, евалуација Стратегије РЈУ представљала је нову праксу за коју је постојало само
ограничено претходно искуство. Како би се дао преглед научених лекција, намера при изради овог
документа јесте да се одговори на питање шта јесте функционисало, шта није, као и зашто, и који су
били омогућавајући, а који ограничавајући чиниоци. Представљене лекције могу да буду корисне за
низ намена:







планирање, осмишљавање и спровођење будућих евалуација у области реформе јавне управе
(РЈУ), као и у другим областима политика;
планирање, осмишљавање и спровођење ex-post процена ефеката политика, у складу са
захтевима из Закона о планском систему (ЗПС) из октобра 2018. године;
изградња капацитета за евалуацију у државним институцијама, организацијама цивилног друштва
и међу практичарима у области евалуације;
развој политика и смерница за управљање процесима евалуације;
даље унапређење праксе само-оцењивања за РЈУ у оквиру секторског реформског уговора (СРУ)
закљученог између Србије и ЕУ;
подизање свести и степена прихватања евалуација као саставног и корисног дела циклуса јавних
политика.
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2.1

Република Србија

УВОД
Стратешки контекст

Јавна управа која правилно функционише директно утиче на способност власти да обезбеде рад
јавних служби, те да омогуће и подрже конкурентност и раст. РЈУ усмерена је ка унапређењу
транспарентности, одговорности и делотворности (ефективности), као и ка јаснијој оријентацији ка
потребама грађана и привреде. Правилно управљање кадровима, боље планирање, координација и
развој политика, делотворно управљање државном службом, здраве административне процедуре и
унапређено управљање јавним финансијама (УЈФ) од фундаменталног су значаја за функционисање
државе.
РЈУ је важан део политичких критеријума за приступање ЕУ и тема којом се ЕУ непрестано бави, кроз
цео процес проширивања. Она је такође неопходна како би се омогућила имплементација реформи
које су потребне за европске интеграције. Стратегија проширења Европске уније за период 2014−2015
наводи да је РЈУ једна од три стратегије „темељаца“, заједно са владавином права и економичном
управом. Саопштење о политици проширења ЕУ за 2018. годину поново наглашава да је „реформа
јавне управе од кључног значаја за оснаживање државне управе на свим нивоима. Овим је
обухваћено и унапређење квалитета и одговорности управе, унапређење професионализма,
деполитизације и транспарентности, укључујући и у процесима запошљавања и отпуштања,
транспарентнијег управљања јавним финансијама и обезбеђењу бољих услуга јавних служби за
грађане [...]". Поред потребе да се ради на РЈУ, у извештају Европске комисије о напретку Србије за
2018. годину поновљена је потреба за јачањем капацитета за праћење и евалуацију.
Влада Републике Србије је усвојила важећу Стратегију РЈУ у јануару 2014. године. Главни циљ реформе
је даље унапређење функционисања јавне управе у складу са начелима Европског административног
простора, обезбеђење квалитетних услуга јавних служби за грађане и привреду и значајан допринос
економској стабилности и повећању животног стандарда грађана. У марту 2015. године, Влада је
усвојила Акциони план (АП) за спровођење Стратегије 2015−2017. Други АП 2018−2020 је израђен
током 2017. године, а усвојен у јулу 2018. године. Министарство државне управе и локалне
самоуправе Републике Србије (МДУЛС) игра кључну улогу у координацији, праћењу, извештавању и
евалуцији процеса реформе јавне управе.
2.2

Правни контекст

У тренутку када је евалуација Стратегије РЈУ планирана и осмишљавана није постојао домаћи
нормативни оквир са детаљима о томе како планирати, осмишљавати и спроводити евалуације, нити
како саопштити њихове налазе и препоруке. Из тог разлога, у осмишљавању евалуације праћени су
међународни стандарди за евалуацију, као што су стандарди које су обезбедили Одбор за развојну
помоћ Организације за економску сарадњу и развој (OECD−DAC)1, Европска комисија (EК)2 и СИГМА
тим.3
У међувремену је нормативни оквир за управљање политикама у Републици Србији додатно развијен.
Први корак га увођењу систематских оцена политика као дела циклуса политика учињен је усвајањем
ЗПС-а, 29. априла 2018. године (на снази од 29. октобра 2018. године). Закон садржи низ одредби од
значаја за процену ефеката и евалуацију, резимираних у прилогу 1 овог документа. Према члану 40.
ЗПС-а, предлагачи политике спроводе ex-post анализу ефеката сваке јавне политике која се усвоји. „На
основу налаза добијених ex-post анализом, надлежни предлагач [...] вреднује учинке јавних политика,
1

ОЕЦД, OECD (1991), DAC Principles for the Evaluation of Development Assistance.

2

Смернице за вредновање ДГ НЕАР-а, DG NEAR (2016), Guidelines on linking planning/programming, monitoring and evaluation.

3

ОЕЦД/СИГМА, OECD/SIGMA (2018). Пакет алата за припрему, спровођење, праћење, извештавање и оцењивање РЈУ-а и
секторских стратегија. Смернице за СИГМА партнере. Прилог 5.
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односно оцењује релевантност, ефикасност, ефективност и одрживост јавне политике, у циљу њеног
преиспитивања и унапређења, односно ревидирања и даљег планирања.“4
Два припадајућа подзаконска акта (уредбе) уз ЗПС усвојена су крајем јануара, односно почетком
фебруара 2019. године. У анексу 12 Уредбе о методологији управљања јавним политикама, анализи
ефеката јавних политика и прописа и садржају појединачних докумената јавних политика, изложена су
кључна питања за оцену ефеката докумената јавних политика у областима релевантности,
ефикасности, делотворности и одрживости.5 Током 2019. године, Републички секретаријат за јавне
политике (РСЈП) припремао је приручних за оцену ефеката јавних политика у прописа, уз подршку ЕУ
која је комплементарна подршци за РЈУ.

2.3 Планирање евалуације
Без општијих упутстава за планирање евалуације, у самој Стратегији РЈУ и АП-у за њено спровођене
наведене су врсте и динамика евалуација које би Стратегија РЈУ требало да прође. Конкретно, у
Стратегији РЈУ се наводи „н]акон сакупљања и обраде података из редовних извештаја о обављеним
активностима, односно у оквиру непрекидног процеса праћења, нужно је припремати и повремене
(али редовне и системски засноване, утемељене) оцене успешности спровођења реформе, односно
вршити тзв. вредновање тог сложеног процеса.”6 Са том наменом, према Стратегији РЈУ, поред
интерних евалуација „потребно је обезбедити и систем независног спољног вредновања“.
У складу са АП-ом РЈУ 2015−2017, ex-post евалуација тог АП-а и, паралелно, средњорочна евалуација
Стратегије РЈУ требало је да почну средином 2017. године. Ову евалуацију требало је да финансира
пројекат другог донатора, чија средства су ипак на крају повучена. Евалуација је након тога одложена.
Према другом АП-у 2018−2020, евалуација је требало да почне средином 2018. године, поново као
комбинација ex-post евалуације спровођења АП-а РЈУ за претходни период (2015−2017) и
средњорочне евалуације Стратегије РЈУ, на основу чега би се, по потреби, припремале ревизије
Стратегије РЈУ и АП-а: „Нацрт извештаја о евалуацији би тако био припремљен до краја 2018, након
чега би био прослеђен Савету РЈУ на разматрање. Да би евалуација била што објективнија, ангажоваће
се екстерни независни оцењивачи кроз комплементарну подршку Секторске буџетске подршке за РЈУ
ЕУ.”7 С обзиром на кашњења у почетку комплементарног пројекта подршке, првобитни циљ
завршавања евалуације до краја 2018. године није могао бити испуњен. Последично, природа
евалуације померила се у већој мери ка ex-post евалуацији. На основу оваквог развоја догађаја, могло
би се закључити да спровођење евалуација које зависи од средстава одређеног пројекта носи са
собом ризик од кашњења. Како би се тај ризик избегао, препоручљиво је да се финансирање таквих
евалуација (политика) укључи у буџет Владе.
Још један изазов у планирању евалуације Стратегије РЈУ био је што се у време евалуације појавио низ
других стратегија и програма који покривају делове агенде РЈУ, као што су Програм реформе
управљања јавним финансијама 2016−2020, Стратегија регулаторне реформе 2016−2020, односно
Стратегија развоја електронске управе 2015−2018. Иако су ове политике генерално подржавале
остваривање циљева Стратегије РЈУ, оне су ипак пратиле сопствену динамику. С обзиром да ова
новија стратешка документа нису прошла кроз евалуацију, док је праћење информација о њима било
ограничено, евалуација Стратегије РЈУ није могла систематично да се ослони на свеобухватне податке
и налазе о спровођењу политика нижег нивоа. Са становишта евалуације, за убудуће би могла да се
4

Закон о планском систему (чл. 40). Иако у варијацији „ефекат" критеријума за развојна вредновања ОЕЦД-а − што значи
дугорочни ефекат на друштво у области деловања политике − није специфичан критеријум за оцењивање у ЗПС-у, главни
циљ закона јесте да се мери ефекат политика.
5

Питање да ли су критеријуми и специфична питања наведена у Анексу 12 обавезујући захтева даљу анализу.

6

Влада Републике Србије (2014). Стратегија реформе јавне управе у Републици Србији, стр. 57.

7

Влада Републике Србије (2018). Акциони план за спровођење Стратегије реформе јавне управе у Републици Србији за
период 2018−2020. године.
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размотре два алтернативна одговора на овај сценарио: (i) усагласити динамику блиско повезаних
политика и оценити их појединачно, пре евалуације кровне стратегије или (ii) проширити обухват
евалуације РЈУ тако да обухвата све релевантне интервенције у области РЈУ-а.

2.4 Могућност евалуације
Степен у којем је евалуација политике корисна и изводљива (могућност евалуације, енг. еvaluability)
требало би анализирати у раној фази процеса евалуације, да би се дефинисала очекивања од
резултата евалуације, да би се евалуација учинила реалистичнијом, и да би се определили
одговарајући ресурси. Ако се правовремено анализира, могућност евалуације може да се повећа
уколико се обезбеде јасна интервенција и циљеви, доступност података и интереси заинтересованих
страна. У случају евалуације Стратегије РЈУ, могућност евалуације детаљније је испитана у почетној
фази, што је прилично касно у току процеса. Могућност евалуације била је ограничена чињеницама
да Стратегија РЈУ није временски ограничена, недовољно су разматрани капацитети и ресурси
неопходни за њено спровођење, а почетне вредности и извештавање о напретку у односу на
показатеље степена остварености резултата испрва није омогућено. Ови недостаци донекле су
ублажени у АП-у 2015−2017, али сигурно и у већој мери у АП-у 2018−2020. Убудуће би пуна
усаглашеност докумената политика са ЗПС-ом требало додатно да унапреди њихову могућност
евалуације.
С обзиром на природу РЈУ и напредак у развоју оквира за РЈУ током протеклих година, будуће
евалуације би требало већи нагласак да ставе на резултате. Потребно је да се овакав приступ
одражава кроз начин на који се осмишљава евалуацијски задатак. Приликом израде евалуацијског
задатка менаџер евалуације требало би да провери могућност евалуације Стратегије РЈУ, као и АП-а,
применом следећег резоновања, наведеног у претходном одељку: ако су периоди спровођења подстратегија међусобно синхронизовани, а под-стратегије се прате и вреднују по плану, евалуација
Стратегије РЈУ може се заснивати на сопственим примарним налазима Стратегије и акционих планова
РЈУ, као и (секундарним) резултатима евалуација под-стратегија, односно програма. Уколико то није
случај, обухват евалуације Стратегије РЈУ би требало проширити на читав „сектор" РЈУ-а.
Евалуација економичности захтева постојање алтернативних сценарија и напредних аналитичких
инструмената, као што су моделирање или контрафактуелна анализа. Осим тога, низови резултата
укључени у АП-у морају бити осмишљени на одговарајући начин, по логици улаз>излаз>исход (енг.
input-output-outcome) како би се Стратегија РЈУ оценила у погледу економичности. Непостојање
целовитог извештавања о расходима представљало је изазов приликом евалуације Стратегије РЈУ.
Како би се из процеса евалуације добили кредибилни и корисни налази и препоруке потребно је
испитати да ли су испуњени ови услови за финансијско извештавање, пре него што се економичност
укључи у евалуацијски задатак за будуће евалуације. Био би потребан већи степен транспарентности и
извештавања о трошковима разложеним по интервенцијама, мерама, исходима, институцијама, итд.
Ако менаџер евалуације закључи да нема довољно капацитета за оцену економичности, може да
искључи овај критеријум из евалуације.
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ПРОЦЕС ЕВАЛУАЦИЈЕ

3.1 Припремна фаза
Припремна фаза је од кључног значаја за сваку евалуацију. Највећи број изазова на које се наилази у
каснијим фазама могу се испратити до грешака почињених у припремној фази. Овај одељак извештаја
је, према томе, и најдужи. Велики број показатеља за евалуацију ((енг. evalutation indicator) 95),
насталих на основу првобитног начина на који је осмишљена евалуација (евалуацијски задатак),
довели су до великог оптерећења евалуације у фази спровођења, као и до утврђивања превише
налаза. Овај приступ допринео је неделотворној анализи у смислу дестиловања података и
информација у кохерентнију општу анализу и могућ и користан наратив. Осим тога, методолошки
посматрано, постојало је превише упитника, са питањима која се преклапају, и са прилично малим
узорцима. Актери су непотребно оптерећени, процес је продужен и потрошени су ресурси, уз
ограничене маргиналне користи. Ова питања су најделотворније могла да буду решена у припремној
фази. Исто важи и за низ других питања која су искрсла током спровођења:




предложена матрица за евалуацију била је амбициознија од очекиваног, што је довело до потребе
да се прикупи и обради више података;
број предложених фокус група (девет) за генерисање података и потреба да се управља са девет
прилагођених упитника захтевала је више времена за прикупљање и обраду података него што је
првобитно предвиђено;
очекивања актера оцењена у почетној фази указивала су да се од евалуације очекује да укључује
комбинацију више врста евалуација, односно сумативне и процесне, ex-post и ex-ante, евалуације
исхода и ефикасности. Ова мешавина врста евалуација довела је до сложенијег процеса
евалуације и у будућности би требало да се ограничи.

3.1.1 Менаџер евалуације
Менаџери евалуација обављају важне задатке током планирања, осмишљавања и спровођења
евалуација, резимиране у прилогу 3 овог документа (Пројектни задаци). У припремној фази, менаџери
евалуација типично успостављају неопходне институционалне аранжмане (Евалуацијска референтна
група), дефинишу главне карактеристике евалуације (мапа пута евалуације и евалуацијски задатак,
енг. Terms of Reference) и бирају евалуаторе.
На основу претпоставке да МДУЛС можда нема довољно капацитета за управљање евалуацијом
Стратегије РЈУ поред својих редовних послова, највећи део послова у вези са управљањем првобитно
је делегиран пројектном тиму. Овај аранжман је укључен и у евалуацијски задатак. Како се евалуација
развијала, надлежна јединица у МДУЛС-у (Група за РЈУ) преузимала је све више управљачких
надлежности. Упркос позитивним дешавањима, у светлу будућих евалуација у другим секторима у
којима су капацитети за управљање реформама ограничени, приступ у којем пројекат нуди подршку
при управљању евалуацијом требало би очувати као помоћну меру, све док изградња капацитета
остаје саставни део осмишљавања евалуације.
Овим закључцима поново се подвлачи потреба да се успоставе и развију аналитичке јединице у свим
институцијама које управљају политикама. Ради усаглашавања са начелима ЗПС-а и СИГМА, требало
би извршити значајна улагања у јачање капацитета јавне управе за планирање, осмишљавање,
вођење и комуникацију о евалуацијама у свим секторима, путем смерница, обука и практичног
спровођења. Све док се не развију ти капацитети, амбиције у процесима евалуација требало би да
остану сразмерно скромне.
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3.1.2 Мапа пута за евалуацију
Како би се олакшале консултације и договори са МДУЛС-ом о главним параметрима евалуације,
пројектни тим је припремио ткз. мапу пута за евалуацију (енг. Evaluation roadmap), пратећи формат
који Европска комисија користи за стратешке евалуације.8 Коначна мапа пута за евалуацију Стратегије
РЈУ приложена је у прилогу 2 овог извештаја и она нуди следеће податке:
•
•
•
•

предмет евалуације, његову намену и обухват, укључујући и нацрт питања за евалуацију,
контекст и првобитне циљеве интервенције Стратегије РЈУ који се оцењују (укључујући и кратак
опис начина на који се очекивало остварење истих),
питања која покривају пет обавезних критеријума евалуације (релевантност, ефикасност,
делотворност, утицај и одрживост) и
базу података који се користе за евалуацију, што покрива и податке који су већ доступни и податке
који ће се прикупити током евалуације.

У случају евалуације Стратегије РЈУ, мапа пута није садржала информације о два кључна аспекта:
• о буџету потребном да би се спровела евалуација,
• о кључним предвиђеним датумима, укључујући и почетак евалуације, динамику консултација и
објављивање завршног извештаја.
Дате информације би убудуће требало укључити, без обзира на извор средстава, да би се избегла
кашњења, а евалуација одржала у границама буџета. Кључно питање које на које је потребно
одговорити у будућности јесте да ли питања из евалуације увек морају да покривају свих пет
критеријума евалуације (релевантност, ефикасност, делотворност, утицај и одрживост). Једно начело
евалуације јесте да би знања требало производити како би се користила. Ако постоји општи
консензус о томе да је мало вероватно да ће налази за одређени критеријум бити основ за будуће
активности, може бити пригодно да се такви налази искључе из евалуације или да се оцена не
обележава као евалуација.

3.1.3 Питања за евалуацију
Формулисање питања за евалуацију (ПЗЕ - енг. Evaluation Questions) представља заједничку
одговорност актера у датој области политика. У случају евалуације Стратегије РЈУ, ово начело није
адекватно поштовано. Процес формулисања почео је дугачким списком питања која су потом даље
сведена кроз консултације са МДУЛС-ом. Недовољна количина консултација са ширим скупом
актера при развоју питања за евалуацију вероватно је представљала главни фактор за уска грла на
која се наишло током фазе спровођења, као што су слаб одзив у појединим фокус групама, или касно
или непотпуно повлачење података. Приликом развоја питања за евалуацију требало би поштовати
следеће ставке:
•

•
•

•
•
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број ПЗВ-а не би требало да премашује погодну вредност која се може покрити уз ограничене
ресурсе и време који су доступни. Са тим циљем, ПЗЕ би требало да се усмере само на најхитнија
питања; смернице за евалуацију ДГ НЕАР-а постављају границу на (идеално) десет ПЗЕ-а. Иако је
задржана та граница, широк обим евалуације (16 кључних спроводилаца) требало је да захтева
мањи број питања за евалуацију да би остало могуће управљати процесом са расположивим
ресурсима,
ПЗЕ би требало да се вежу за критеријуме евалуације који се користе у датој евалуацији,
ПЗЕ сматрају корисним актери који сносе одређени степен одговорности или интереса за
одређену области политика; према томе, у евалуацији Стратегије РЈУ, ПЗЕ би требало дефинисати
уз блиске консултације са кључним актерима у евалуацији,
ПЗЕ би требало да захтевају информисан суд вредности заснован на подацима,
ПЗЕ би требало да настану на основу реконструисане логике интервенције,

Више података о мапама пута за евалуацију може се пронаћи у Смерницама за боље прописе Европске комисије.
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ПЗЕ би требало да укључују и елементе који су унутар подручја контроле надлежних органа и
елементе који су макар делимично ван контроле надлежних органа (исходи и ефекат),
ПЗЕ би требало да се односе на управну структуру политике и на начин на који је она
искоришћена,
ПЗЕ би требало да испитају везу између праћења и евалуације.9

3.1.4 Евалуацијски задаци
Евалуацијски задаци (енг. Evaluation Terms of Reference) углавном су се ослањали на мапу пута за
евалуацију. Пратећи Стратегију РЈУ и АП РЈУ, евалуацијски задаци су осмишљени као „спољна и
независна“ оцена која је предвиђала ангажовање трочланог тима. У том контексту, потребно је
разумети да ангажовање спољних консултаната за евалуацију не обезбеђује независност.
Независност настаје на основу институционалних аранжмана који остављају слободу вођења
истраживања и изражавања судова, као и недостатка уплитања и притисака. Такви аранжмани су
предвиђени у Евалуацијским задацима и поштовани током спровођења, тако да је било могуће
обезбедити независност евалуатора.
Други аспект који захтева пажњу јесте да су спољне оцене најкорисније када се оцењује квалитет
управљања спровођењем. Разлог за овај аргумент јесте што су актери обично претерано укључени у
управљање да би га на одговарајући начин оценили. Са друге стране, када нагласак није на
управљању (укључујући и праћење и координацију), МДУЛС и актери у Стратегији РЈУ могу убудуће
искористити екстерне евалуације у већој мери, што је пракса која се предвиђа и у Стратегији РЈУ.
Интерне евалуације спремније мобилишу постојећа стручна знања доступна међу актерима и самим
тим су економичнија и мање интрузивна. Поред тога, пренос знања стечених кроз интерне евалуације
обично је делотворнији него када се та знања представљају споља.
Након консултација са МДУЛС-ом, нацрт Евалуацијских задатака достављен је Делегацији Европске
уније (ДЕУ) и Европској комисији у Бриселу на коментаре, које је пројектни тим добио и по њима
поступио у коначној верзији евалуацијских задатака. Евалуацијски задаци би требало већ да укључују
нацрт критеријума за просуђивање за питања за евалуацију, која ће тим за евалуацију завршити
током почетне фазе. Заједнички утврђени критеријуми за просуђивање могу да помогну и са
реформулисањем ПЗЕ-а или уклањањем појединих питања, како би евалуација била усмеренија и
управљивија. Овај приступ није коришћен при евалуацији Стратегије РЈУ.

3.1.5 Евалуацијска референтна група
Евалуацијска референтна група (ЕРГ) обично обезбеђује поштовање начела евалуације, као што су:
•
•
•
•
•
•

независност и објективност10,
отвореност, односно размена знања,
транспарентност,
закључци засновани на подацима,
корисност, односно утицај на одлучивање и
учешће.

Поред обезбеђивања да се ова начела евалуације поштују, ЕРГ има и низ других важних функција:
•

усмеравање вежбе евалуације у свим кључним фазама,

9

Смернице за вредновање ДГ НЕАР-а, DG NEAR (2016), Guidelines on linking planning/programming, monitoring and evaluation),
стр. 18. У оквиру вредновања Стратегије РЈУ, ПЗВ 7 имало је за циљ да обезбеди закључке о функционисању система
праћења и налазима који би могли да се искористе за унапређење његових капацитета.
10

Евалуација се може сматрати независном када оцењивачи: (i) обављају своје послове без утицаја или притиска
организације која покреће евалуацију или која се оцењује, (ii) имају пун приступ свим релевантним информацијама и (iii)
имају пуну аутономију у вођењу и извештавању о својим налазима.
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обезбеђивање контроле квалитета различитих резултата,
интеракција са оцењивачима о прелиминарним и коначним налазима
обезбеђивање одговарајућег накнадног акционог плана по завршетку евалуације.

С обзиром да се актери у Стратегији РЈУ генерално сматрају већ преоптерећеним учешћем у
превеликом броју група, евалуацијски задаци нису захтевали успостављање ЕРГ-а. Уместо тога,
предложено је да пројектни тим, кроз блиске консултације са МДУЛС-ом и ДЕУ-ом, по потреби
организује наменске састанке актера који би испуњавали улогу коју обично играју референтне групе.
Иако се то не захтева у евалуацијским задацима, током почетне фазе је успостављена ЕРГ-а (списак
чланова дат је у прилогу 4 овог извештаја) која се састала четири пута током евалуације. Током првог
састанка у септембру 2018. године, група је расправљала о нацрту извештаја о почетку пројекта и
финализацији методологије евалуације. На другом састанку у децембру 2108. године, расправљало се
о кључним налазима фазе спровођења. На трећем састанку, у фебруару 2019. године, група је
разматрала закључке и препоруке евалуације. Завршни састанак одржан је у септембру 2019, ради
расправе о лекцијама наученим из евалуације. На сваки од састанака позване су све стране које
спроводе Стратегију РЈУ, као и низ организација цивилног друштва и донаторских агенција.
У погледу начела и функција наведених у претходном тексту, састанци су били релативно делотворни.
Генерално, власништво кључних актера над процесом расло је с временом. Врхунац је достигнут у
фази коментара на нацрт коначног извештаја о евалуацији РЈУ-а, када је низ чланова преузео
активније улоге и значајно допринео процесу и квалитету коначног извештаја. Иако је ЕРГ номинално
била велика група, присуство је било ограничено, а нарочито слабо међу одабраним ОЦД-има.
Њиховим укључивањем у ЕРГ обезбеђена је транспарентност процеса, али је слаба посећеност
спречила да процес искористи изражене бриге ОЦД-а, које су иначе изузетно присутне у јавном
дискурсу.
Међутим, узимајући у обзир новину ЕРГ-а и густе распореде учесника, мандати и улога учесника ЕРГ-а
у процесу евалуације нису били довољно јасни. Неки од њих били су активни и понели су питања у
своје институције и вратили се са одговорима, док други нису. Убудуће, институције које учествују
требало би да делегирају одређене појединце са мандатом да врше функције ЕРГ-а током читавог
процеса евалуације. С обзиром на њен пробни карактер, ЕРГ је вршила улогу обезбеђивања приступа
само у ограниченој мери. Последично, тим за евалуацију био је присиљен да велики део потребних
података и информација сакупља самостално и на ад-хок начин. Очекивање да чланови ЕРГ-а треба да
поспеше приступ подацима требало би убудуће да буде јасније.
Иако је Група за РЈУ при МДУЛС-у у потпуности била власник процеса евалуације, ЕРГ је тек постепено
и у ограниченој мери развила групни идентитет којим би пронашла и развила заједнички терен и
власништво над вођењем процеса евалуације. Ради повећања степена власништва и одражавања
различитих перспектива у евалуацији, менаџери евалуације требало би убудуће да бирају да укључе
чланове ЕРГ-а већ у припремној фази за израду и мапе пута евалуације, односно евалуацијских
задатака, као што се то предлаже у смерницама ДГ НЕАР-а.11 Овај приступ такође би вероватно
повећао допринос ЕРГ-а у почетној фази, који је од кључне важности за дефинисање процеса
евалуације. Ако се за овакав приступ сматра да је превише захтеван, менаџер евалуације може да
одлучи да сачини малу радну групу од три до пет група актера, као подршку при одлучивању.

3.1.6 Тим за евалуацију
Независни тим за евалуацију састојао се од вође тима, специјалисте за евалуацију и контролора
квалитета. Профил вође тима захтевао је најмање пет, а по могућству седам година радног искуства у
евалуацији и праћењу програма или политика, као и доказано искуство вође тима или старијег
евалуатора у најмање три евалуације. Додатни захтеви били су најмање једна година радног искуства
у области РЈУ, изврсне вештине писања на енглеском језику, и недостатак сукоба интереса. Радно

11

Смернице ДГ НЕАР-а (DG NEAR (2016), Guidelines on linking planning/programming, monitoring and evaluation), стр. 106.
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знање српског језика утврђено је као значајна предност. С обзиром на релативну новину праксе
евалуације у контексту Србије и региона, комбинација искуства и вештина које су се тражиле од вође
тима за евалуацију, у складу са наведеном дефиницијом, нису биле широко доступне. Краткорочно
посматрано, ово уско грло може се превазићи смањењем појединих тражених квалификација, као што
су језичке вештине. У средње до дугорочном оквиру, ово уско грло може се превазићи обилатим
коришћењем оцена и евалуација насталих применом ЗПС-а.
Главни задатак специјалисте за евалуацију био је да подржи вођу тима у развоју методологије
евалуације и сакупљању, преради и анализи података. Профил специјалисте за евалуацију захтевао је
значајно мање радног искуства (видети приложене Пројектне задатке за више детаља). Међутим, с
обзиром на обим евалуације РЈУ и изазове у добијању довољне количине података, срећа је да су
кандидати одабрани за ову улогу у значајној мери премашили минималне услове. Према томе, ради
будуће референце, у сличним околностима, захтеви за специјалисте за евалуацију, са изузетком вође
тима, могу се повећати.
Улога спољног контролора квалитета била је углавном да служи као тренер за евалуаторе који раде у
овој области кроз усмерене повратне информације о главним прелазним резултатима (методологији,
почетном извештају, прелазном извештају), као и о завршном извештају о евалуацији. Иако су
расположиви ресурси за ову улогу били ограничени (пет радних дана), корист од добијених повратних
информација, по искуству евалуатора и пројектног тима, била је значајна. Од нарочито кључне
важности за корисност контролора квалитета био је кратак циклус добијања информација, који је
помогао да се обезбеђивање квалитета не сматра за разлог кашњења. Пошто контролор квалитета
није говорио српски језик, израда докумената на енглеском језику представљала је предност за
скраћење времена добијања повратних информација. Према томе, одговори су од контролора
квалитета обично добијани већ наредног радног дана. Тако кратак циклус повратних информација
могућ је само када контролор квалитета има значајна искуства са евалуацијом која, у најмањој мери,
одговарају искуству вође тима за евалуацију. Контрола квалитета исто тако представља кључну
функцију ЕРГ-а. Након што се концепт ЕРГ-а интегрише у систем Републике Србије, може се разматрати
вођење евалуација без спољне контроле квалитета.

3.1.7 Језик
Најважнија документа развијена током евалуације (почетни извештај, прелазни извештај и коначни
извештај) припремљена су на енглеском језику, а након одобрења превођена на српски језик. Иако је
овај приступ олакшао дискусије са донаторима уопште, а нарочито са ЕУ, као и са одабраном
контролом квалитета, тиме се подрива осећај власништва. Осим тога, раније је јавна управа отварала
питање квалитета превода и употребе исправне техничке терминологије на српском језику. Ако
језичке вештине евалуатора то дозвољавају, будуће извештаје је можда боље припремати на српском
језику, да би их прегледао уредник упознат са српском терминологијом, те да се након тога преводе
на енглески.

3.2 Почетна фаза
Чак и када се евалуацијски задаци за евалуацију развију на темељан и партиципативан начин, као што
је препоручено, почетна фаза обично ће довести до нових увида о тачној намени, обиму и
изводљивости евалуације. Како би се нови увиди узели у обзир, очекивања од почетне фазе требало
би да буду јасна и изричита. Очекивања у случају евалуације Стратегије РЈУ била су, између осталог,
„испуњавање приступа и методологије оцењивања: обим, питања за евалуацију, критеријуми за
просуђивање и показатељи“, али се није изричито тражила нити подстицала критичка анализа питања
за евалуацију. Укључивање ЕРГ-а већ у изради евалуацијских задатака било би корисно да би се јасно
навела очекивања.
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Мешовит систем са ex-post и средњорочном евалуацијом није добро функционисао пошто је фокус
толико премештен на ex-post перспективу да су средњорочни налази постали скоро сувишни. Осим
тога, из почетне фазе могу се извући следећи закључци:





број актера у процесу евалуације и исходима био је већи од очекиваног, што је захтевало више
времена за консултације (нпр. више комуникације, више интервјуа, више састанака) и за обраду
коментара и сугестија;
с обзиром да је евалуација Стратегије РЈУ била прва таква евалуација националне стратегије у
Србији (и региону), подизање свести и осећаја власништва над процесом евалуације међу
актерима захтевало је обимнији партиципаторни процес него што је првобитно предвиђено;
интересовање међу актерима за учешће у процесу евалуације, као и њихова очекивања у односу
на исходе евалуације у значајној су мери порасли током почетне фазе, указујући тиме на потребу
за интензивнијим консултацијама током фаза спровођења и синтезе;
током почетне фазе кључни корисник (МДУЛС) почео је да преузима већу одговорност за процес
евалуације него што то евалуацијски захтеви предвиђају (нпр. успостављањем комплетне
Евалуацијске еферентне групе), што је допринело значајном повећању квалитета евалуације, али
је захтевало више улазних информација експерата у погледу разјашњавања улога.

3.3 Фаза спровођења
Поред закључака који се могу извести из почетне фазе, тим за евалуацију суочио се са низом
непредвиђених изазова током фазе спровођења, који су захтевали више улазних ресурса него што је
првобитно предвиђено:






Велике неконзистентности у подацима које су доставили различити извори (без обједињене
платформе за податке) довеле су до дуготрајнијег процеса поравнања података;
Ограничена доступност појединих података (нпр. података о стварним смањењима броја
запослених у јавној управи, што је кључна тема евалуације) захтевала је веће напоре за добијање
података, утврђивање и искориштавање алтернативних извора, као и временски захтевну
реконструкцију информација из примарних података;
Слабији одзив од предвиђеног и ограничена укљученост појединих актера у процесу прикупљања
података, кроз интервјуе, фокус групе и анкете, захтевала је улагање више времена у појединачне
накнадне активности;
Уместо да тим за евалуацију прегледа пет специфичних циљева, односно 19 мера, као што је
првобитно предвиђено, тим је морао дубље да оцени ланац резултата на нивоу 49 резултата и
преко 220 активности.12

Да би се ове потешкоће избегле или да би се њима управљало, менаџери евалуације требало би да
осмишљавају прикупљање података и методе у фазама планирања и припреме. Убудуће се очекује
унапређење доступности података у РЈУ и другим областима политика на основу података које окупља
нови јединствени информациони систем (ЈИС) и интернет алат за праћење (ИАП).

3.4 Фаза синтезе, извештавања и дисеминације
Тим за евалуацију представио је своје налазе и закључке ЕРГ-у, Међуминистарској пројектној групи
(ММПГ) и Савету за реформу јавне управе (Савет за РЈУ).13 На основу завршног извештаја о евалуацији,

12

С обзиром на проширени обим утврђен током почетне фазе, број радних дана додељених вођи тима за евалуацију повећан
је за 10 радних дана, а број радних дана додељен специјалисти за евалуацију повећан је за 20 радних дана. Због потешкоћа у
добијању података током фазе спровођења, задатак је касније продужен за 10 радних дана за вођу тима за евалуацију,
односно 10 дана за специјалисту за евалуацију. Вођи тима за евалуацију додељено је укупно 70 радних дана, а специјалисти
за евалуацију укупно 80 радних дана.
13

У евалуацијским задацима за евалуацију Стратегије РЈУ наведен је АП-у 2018−2020, у којем се наводи да ће се нацрт
извештаја о евалуацији поднети на разматрање Савету за РЈУ.
Подршка реформи јавне управе у оквиру Секторског реформског уговора за РЈУ
EuropeAid/137928/DH/SER/RS

Извештај о лекцијама наученим кроз евалуацију
Европска унија

Република Србија

ММПГ и Савету за РЈУ су закључили да би без одлагања требало развити нову Стратегију РЈУ. Према
томе, препоруке евалуације, које није могуће спровести у оквиру текуће Стратегије РЈУ, мораће да
буду разматране приликом осмишљавања и спровођења нове Стратегије РЈУ.
МДУЛС би требало да припрема евалуацијски задатак за будуће евалуације и њиме да управља, у
партнерству са Канцеларијом за сарадњу са цивилним друштвом, академском заједницом и
медијима, и да планира обимнију комуникацију о резултатима евалуација ка широј публици. Овај
приступ би служио не само функцијама јавне комуникације и одговорности, већ и промовисању
резултата и стварању нових партнерстава у РЈУ.
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ПРИЛОГ 1 ИЗВЕШТАЈА
ОДАБРАНЕ ОДРЕДБЕ НОВОГ ЗАКОНА О ПЛАНСКОМ СИСТЕМУ И ПРИПАДАЈУЋИХ
ПОДЗАКОНСКИХ АКАТА У ОБЛАСТИ ЕВАЛУАЦИЈЕ
Надлежни предлагач спроводи ex-post анализу ефеката јавне политике (чл. 40).
Ако је предлагач документа јавне политике орган државне управе, тај орган извештава Владу, преко
органа државне управе надлежног за координацију јавних политика, о резултатима спровођења тог
документа, односно о ex-post анализи ефеката јавне политике утврђене тим документом и то, у
случају: стратегије, односно програма, најкасније у року од 120 дана по истеку сваке треће, односно
прве календарске године од дана усвајања (чл. 43).
Акциони план се ревидира по потреби, у складу са резултатима праћења спровођења и резултатима
ex-post анализе ефеката јавне политике, односно, у случају да се утврди потреба, приступа се
припреми његових измена и допуна. (чл. 18).
Влада ближе прописује начин спровођења контроле анализе ефеката прописа, ex-post анализе
ефеката прописа и вредновање учинка (чл. 41).
Органи државне управе су дужни да током примене прописа спроводе ex-post анализу ефеката
прописа (чл. 41).
Начело пропорционалности, које подразумева да су обухват и методе анализе ефеката јавних
политика, како ex-ante тако и ex-post, сразмерне значају и обиму процењених ефеката (чл. 3).
На основу налаза добијених ex-post анализом, надлежни предлагач [...] вреднује учинке јавних
политика, односно оцењује релевантност, ефикасност, ефективност и одрживост јавне политике, у
циљу њеног преиспитивања и унапређења, односно ревизије и даљег планирања (чл. 40).
Надлежни предлагач представља налазе и податке о резултатима ex-post анализе ефеката већ
спроведених јавних политика у оквиру самог документа јавне политике (чл. 33).
Документи јавних политика израђују се у складу са резултатима ex-ante анализе ефеката и ex-post
анализе ефеката важећих докумената јавних политика и прописа у тој области (чл. 31).
У Анексу 12 Уредбе о методологији управљања јавним политикама, анализи ефеката јавних политика
и прописа и садржају појединачних докумената јавних политика изложена су следећа кључна питања
за оцену ефеката докумената јавних политика:

РЕЛЕВАНТНОСТ

1) Да ли су циљеви политике у непосредној корелацији са надређеним документима јавних политика
и приоритетима Владе?
2) Зашто је била потребна интервенција Владе (креирање и спровођење јавне политике)?
3) Да ли су потребе циљних група јавне политике у потпуности задовољене?
4) Да ли су постигнути ефекти у директној корелацији са циљевима политике?

ЕФИКАСНОСТ

1) Који показатељи и циљне вредности су дефинисане за резултате и да ли су остварене?

Подршка реформи јавне управе у оквиру Секторског реформског уговора за РЈУ
EuropeAid/137928/DH/SER/RS

Извештај о лекцијама наученим кроз евалуацију
Европска унија

Република Србија

2) Колики су трошкови резултата - по резултату и укупно? Колико одступају од трошкова који су
планирани?
3) Да ли су ангажовани ресурси били довољни за остварење резултата?
4) Да ли су резултати постигнути у складу са утврђеним роковима? Уколико нису, који су разлози за то?

ЕФЕКТИВНОСТ
1) Да ли су планирани ефекти и исходи постигнути и развојни услови промењени?
2) Уколико нису, да ли је могуће квантификовати разлику и пронаћи разлоге?
3) Да ли су изабране активности / мере релевантне и најадекватније за постизање резултата?
4) Да ли су корисници јавне политике задовољни постигнутим исходима?

ОДРЖИВОСТ
1) Да ли су финансијски и економски механизми успостављени у циљу дуготрајних и одрживих
користи од конкретне јавне политике?
2) Да ли се у оквиру важећег регулаторног оквира може омогућити трајније креирање користи од
конкретне јавне политике?
3) Да ли постоје одговарајући институционални капацитети за трајно одржавање позитивних ефеката
конкретне јавне политике?
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ПРИЛОГ 2 ИЗВЕШТАЈА
Мапа пута за евалуацију
Мапа пута за евалуацију
НАСЛОВ
ЕВАЛУАЦИЈЕ

КОНТАКТ
ВЛАДЕ

Средњорочна евалуација Стратегије реформе јавне управе (РЈУ) у Републици
Србији и ex-post евалуација Акционог плана за РЈУ (АП) за период 2015−2017
Група за управљање реформом
ТАЧКА јавне управе у Министарству ДАТУМ
ОВЕ уторак, 17. децембар
државне управе и локалне МАПЕ ПУТА
2019. 13:53:02 (НАЦРТ)
самоуправе (МДУЛС)


ВРСТА ЕВАЛУАЦИЈЕ





Спољашња средњорочна
(прелазна)
евалуација
Стратегије РЈУ
Спољашња
ex-post
евалуација Акционог плана
за РЈУ (2015−2017)
Анализа Акционог плана за
РЈУ (2018−2020)

ПЛАНИРАНИ
ДАТУМ ПОЧЕТКА
06/2018−12/2018
И
ДАТУМ
ЗАВРШЕТКА
ПЛАНСКИ
КАЛЕНДАР

непримењиво

Ова индикативна мапа пута дата је искључиво информативно и подложна је променама.
А. НАМЕНА
(А.1) Намена
Дана 25. јануара 2014, Влада Републике Србије усвојила је текућу Стратегију реформе јавне управе
(РЈУ) у Републици Србији (Службени гласник Републике Србије, бр. 9/14 и 42/15). Стратегија је
укључивала промену усмерења са реформе државне управе на реформу шире јавне управе − обим
реформе се променио са 28.000 на 500.000 запослених. Влада Републике Србије усвојила је први
Акциони план (АП) за спровођење стратегије за период 2015−2017. године, 19. марта 2015. године
(Службени гласник Републике Србије, бр. 31/15). АП операционализује стратегију и дефинише
конкретне мере, резултате, активности и трошкове реформе јавне управе до краја 2017. године. Други
АП за период 2018-2020 развијен је током 2017. године, који би Влада Републике Србије требало да
одобри.

Планирана заједничка евалуација Стратегије РЈУ и АП-а:







оцениће учинак, постигнућа и научене лекције; приказаће да ли су раније, текуће или планиране
интервенције у области РЈУ прихватиле најновије научене лекције и приступе политика за РЈУ;
представљаће основ за одлучивање да ли ће се текућа стратегија и АП ревидирати;
обезбедиће информације о релевантности, делотворности, ефикасности, одрживости и утицају
Стратегије РЈУ и АП-а;
предложиће корективне активности које се предузимају ако спровођење Стратегије РЈУ касни за
планираном динамиком и очекиваним резултатима, или ако су планиране активности
неусклађене са утврђеним стратешким циљевима;
допринеће бољем осмишљавању, програмирању и спровођењу током предстојећег периода;
подржаће доношење одлука, како на стратешком (планском) нивоу, тако и на нивоу
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осмишљавања интервенција;
допринеће одговорности, транспарентности, видљивости РЈУ-а у Србији, омогућујући
дисеминацију ка широј јавности, актерима и цивилном друштву; и
промовисаће праксу евалуације докумената политика у јавној управи Републике Србије и
допринети развоју смерница и образаца за евалуацију.

(А.2) Образложење
Стратегија РЈУ захтева: „Поред унутрашњег вредновања извештаја, потребно је обезбедити и систем
независног спољног вредновања кроз укључивање реномираних образовних и других стручних
институција из одговарајућих области, цивилног друштва и извештаја независних контролних тела и
релевантних међународних организација“. У АП-у 2015−2017, наводи се следеће: „Да би евалуација
била што објективнија, ангажоваће се екстерни независни оцењивачи, а за овај задатак биће објављен
јавни тендер“. Вредновање учинка јавних политика представља кључно начело Закона о планском
систему (ЗПС) Републике Србије, усвојеног у априлу 2018. године. У члану 40. ЗПС-а, наводи се
следеће: „Праћење спровођења и вредновање учинака јавних политика спроводи се уз узимање у
обзир података и информација добијених од свих органа и организација које су одговорне за
спровођење мера односно активности јавних политика, као и података и информација које су
прибављене из других извора, а које се односе на учинке тих јавних политика“ и „Влада ближе уређује
начин праћења спровођења, ex-post анализу и вредновање учинака јавних политика“.
Б. САДРЖАЈ И ПРЕДМЕТ ЕВАЛУАЦИЈЕ
(Б.1) Предмет
Јавна управа која правилно функционише директно утиче на способност власти да обезбеде рад
јавних служби, те да омогуће и подрже конкурентност и раст. Реформа јавне управе (РЈУ) усмерена је
ка унапређењу транспарентности, одговорности и делотворности, као и јаснијој оријентацији према
потребама грађана и привреде. Правилно управљање кадровима, боље планирање, координација и
развој политика, делотворно управљање државном службом, здраве административне процедуре и
унапређено управљање јавним финансијама (УЈФ) од фундаменталног су значаја за функционисање
државе. Стратегија РЈУ осмишљена је као кровна стратегија за низ важних комплементарних
стратегија, међу којима су Програм реформе управљања јавним финансијама 2016−2020, Стратегија за
развој интерне финансијске контроле у јавном сектору 2017−2020, Стратегија регулаторне реформе,
Стратегија развоја електронске управе 2016−2020, Стратегија стручног усавршавања државних
службеника, Стратегија стручног усавршавања запослених у јединицама локалне самоуправе,
Стратегија развоја јавних набавки 2014−2018 и План приоритетних активности за смањење
административних терета у Републици Србији 2016−2017.
РЈУ је такође важан део критеријума за приступање ЕУ и тема којом се ЕУ непрестано бави, кроз читав
процес проширивања. РЈУ је неопходна како би Србија могла да спроведе реформе које су потребне
за европске интеграције. Током протекле деценије земљама у процесу проширења је пружена
значајна ИПА помоћ у овој области, како у оквиру националних програма, тако и у оквиру
вишекорисничког програма. Стратегија проширења ЕУ за период 2014−2015наглашава да је РЈУ једна
од три основа стратегије, уз владавину права и економско руковођење. Према Стратегији проширења
ЕУ за 2018. годину, РЈУ остаје од врхунске важности за јачање руковођења на свим нивоима. То
укључује унапређење квалитета и одговорности управе, повећање професионализма, деполитизације
и транспарентности, као и запошљавања и отпуштања, транспарентније управљање јавним
финансијама, и боље услуге за грађане. Такође, потребно је пронаћи одговарајућу равнотежу између
централних, регионалних и локалних власти. Владе би требало да обезбеде да актери могу активно да
учествују у процесу реформи и доношења политика, на пример путем успостављања инклузивних
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структурираних дијалога о реформским приоритетима уз учешће оснаженог цивилног друштва. Иако
је не покрива одређено поглавље правних тековина ЕУ, РЈУ је постепено постала питање од темељне
важности за ЕУ, с обзиром да представља хоризонтално питање у вези са бројним поглављима
правних тековина.
(Б.2) Првобитни циљеви интервенције
Стратегија РЈУ у Републици Србији за циљ има стварање јавне управе засноване на начелима
Европског административног простора − који је сада описан у СИГМА начелима јавне управе −
обезбеђење квалитетних услуга јавних служби за грађане и привреду и тиме значајан допринос
повећању животног стандарда грађана. Стратегија РЈУ и АП организовани су око пет специфичних
циљева (СЦ):
СЦ 1: Унапређење организационих и функционалних подсистема јавне управе
СЦ 2: Успостављање кохерентног система јавне управе заснованог на заслугама и унапређење
управљања кадровима
СЦ 3: Унапређење управљања јавним финансијама и набавкама
СЦ 4: Повећање правне сигурности и унапређење пословног окружења и квалитета пружања услуга
СЦ 5: Повећање учешћа грађана и одговорности при извршењу послова јавне управе
(Б.3) Како је требало остварити циљеве
Остваривање сваког од специфичних циљева предвиђено је путем низа мера:
СЦ 1: Унапређење организационих и функционалних подсистема јавне управе





Организационо и функционално реструктурирање надлежних органа, организација и других тела
која обављају послове јавне управе
Унапређење децентрализације и деконцентрације рада ЈУ
Унапређење система за стратешко планирање и координацију јавних политика
Развој електронске управе

СЦ 2: Успостављање кохерентног система јавне управе заснованог на заслугама и унапређење
управљања кадровима



Увођење усаглашеног система запошљавања и плата државних службеника и намештеника
Развој и унапређење система за управљање кадровима у јавној управи

СЦ 3: Унапређење управљања јавним финансијама и набавкама




Унапређење процеса планирања и припреме буџета
Унапређење управљања и контроле приходима и интерном ревизијом
Унапређење система јавне набавке

СЦ 4: Повећање правне сигурности и унапређење пословног окружења и квалитета пружања услуга




Унапређење регулаторних процеса
Унапређење управних поступака
Реформа инспекцијског надзора

СЦ 5: Повећање учешћа грађана и одговорности при извршењу послова јавне управе



Унапређење услова за учешће заинтересоване јавности у раду јавне управе
Јачање етичких стандарда запослених у јавној управи и сузбијање корупције

Низ мера је додат, замењен или преформулисан, или на други начин прилагођен новонасталим
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околностима у процесу развоја АП-а за спровођење стратегије. За сваку од мера у АП-у наводи се
неколико активности намењених остваривању мере. У оквиру АП-а, су уложени напори да се ресурси
потребни за спровођење стратегије монетизују, разликујући средства власти и донатора.
В. ОБИМ ЕВАЛУАЦИЈЕ
(В.1) Покривене теме
Евалуација ће се усмерити на оцену остварења циљева Стратегије РЈУ у Републици Србији како са
становишта процеса/производа, тако и резултата/исхода.
(В.2) Питања која ће се испитати
Евалуацијом се Стратегија РЈУ испитује у односу на пет критеријума, и то релевантност, делотворност,
ефикасност, одрживост и ефекат. Теме и питања у оквиру евалуације биће разрађене у почетној фази,
након темељите анализе логике интервенције. Одређена су следећа оквирна питања за евалуацију:
1. Релевантност (посматра однос између потреба и проблема у друштву и циљева интервенције;
ствари се временом мењају − поједини циљеви могу се испунити или премашити; мењају се потребе и
проблеми, а настају и нови)



У којој мери циљеви, дефинисани у Стратегији РЈУ, одговарају постојећим приоритетним
потребама и капацитетима у Србији? У којој мери се стратегија показала релевантном за те
потребе? У којој мери су циљеви Стратегије РЈУ још увек важећи?
Колико су актери укључени у развој стратегије и акционих планова, респективно?

2. Делотворност (мера степена у којем су циљеви интервенције остварени или се очекује да буду
остварени (ОЕЦД))






До којих (позитивних или негативних) промена је дошло? Када интервенција функционише на
најбољи начин, шта производи? Како се промене разликују за сваки од делова стратегије?
У којој мери су циљеви остварени / је вероватно да ће бити остварени? Колико је још потребно да
се стратегија заврши?
У областима у којима је степен делотворности висок, које активности актера су највише допринеле
високом степену делотворности (покретачке силе/чиниоци успеха)? У областима у којима је
степен делотворности низак, које активности актера представљају објашњење за недостатак
напретка (ограничавајуће силе)
Да ли су хоризонтална питања (нарочито питања рода и климатских промена) у довољној мери
укључена у стратегију и њено спровођење?

3. Ефикасност (ефикасност разматра однос између ресурса које је искористила интервенција и
промена које производи (што може бити позитивно или негативно))





Колико је добро било управљање спровођењем Стратегије РЈУ? Колико је адекватна била
институционална и организациона структура за координацију, праћење, извештавање и
евалуацију процеса спровођења стратегије и акционог плана? Да ли су капацитети за
координацију и праћење спровођења Стратегије РЈУ били адекватни?
Да ли је стратегија спроведена на најефикаснији начин у поређењу са алтернативама? Да ли су
активности биле економичне? У којој мери су трошкови сразмерни оствареним користима? Да ли
су циљеви остварени на време?
Који су били главни чиниоци који су утицали на остваривање или неостваривање циљева? Које
препреке су се јавиле током спровођења стратегије и АП, и како су превазиђене?

4. Ефекат (ефекат се односи на промене које се очекују због, између осталог, спровођења
интервенције;акви ефекти могу да се јаве током различитих временских оквира и да утичу на
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различите актере; могу да буду позитивни и негативни, непосредни и посредни, намерни или
ненамерни, по било којој димензији (социјалној, економској, еколошкој, политичкој, итд))


Шта се десило као последица спровођења стратегије? Какву је стварну разлику стратегија донела
корисницима? На колико је људи утицала и како (позитивно и негативно)?

5. Одрживост (одрживост се односи на наставак остваривања користи од интервенције након што се
заврши већи степен подршке; вероватноћа даљих дугорочних користи; отпорност на ризике нето
користи тече током времена (прилагођено из ОЕЦД/ДАЦ-а);поседује различите димензије: социјалну,
економску, политичку, еколошку, финансијску, институционалну, итд))


У којој мери су заинтересоване институције осмислиле и уградиле у своје планове и системе
неопходне механизме за повратне информације и праћење којима ће се обезбедити самообнављање (прилагођавање) како би се остварили циљеви?

(В.3) Остали задаци
МДУЛС обезбедиће да све укључене стране разумеју важност овог задатка и у потпуности сарађују са
експертима који спроводе евалуацију. МДУЛС ће касније обезбедити оцењивачима повратне
информације о налазима и препорукама из евалуације, у име Владе Републике Србије.
ИПА пројекат „Подршка за реформу јавне управе у склопу Секторског реформског уговора“ развиће
евалуацијске задатке за ову евалуацију, кроз консултације са МДУЛС-ом и ДЕУ-ом у Београду.
Пројекат ће оцењивачима обезбедити логистичку и административну подршку. Пројекат ће такође
именовати контролора квалитета за евалуацију.
Г. БАЗА ПОДАТАКА
(Г.1) Подаци добијени праћењем
Стратегија РЈУ у Републици Србији укључује одредбе о механизму за праћење. Сви органи који сносе
одговорност за спровођење Стратегије РЈУ у обавези су да редовно достављају податке о напретку
МДУЛС-а. Након што их МДУЛС обради, о подацима расправљају Међуминистарска пројектна група и
Одбор државних секретара, на својим заседањима. Најмање једном годишње о налазима се додатно
расправља на састанку Савета за РЈУ. МДУЛС је у марту 2018. године објавила најновији извештај о
напретку који покрива период 2015−2017. године. Структура за координацију и праћење
поједностављена је у АП-у 2018−2020 уклањањем Одбора државних секретара.
ОЕЦД СИГМА је успоставила стратешки оквир за добру јавну управу, под насловом „Начела јавне
управе“, који је први пут објављен 2014. године.14 СИГМА прати учинак земље у односу на дата начела.
Полазна вредност за Србију утврђена је 2015. године. Извештај о праћењу за Србију издат је 2017.
године. У оквиру Споразума о стабилизацији и придруживању (ССП), успостављена је Специјална
група за РЈУ као главни форум за дијалог о политикама у РЈУ између Комисије и Владе Републике
Србије. Група прати општи смер подршке за РЈУ и организована је око шест СИГМА начела. Дијалог о
политикама УЈФ са комисијом и МФИ представља предуслов за активности буџетске подршке.
Стратешка документа за више земаља и Програми за више земаља, као што је Регионална школа за
јавну управу (РеСПА) допуњавају се на националном нивоу Националним стратешким документима и
Националним програмима у оквиру Инструмента за претприступну помоћ (ИПА).
ИПА I/II пројекти предмет су система праћења усмереног на резултате (РОМ). У питању је систем
праћења заснован на учинку, који систематски спроводи мисије праћења у свим регионима и
14

Стратешки оквир за реформу јавне управе, развој и координацију политика, управљање јавним службама и кадровима,
одговорност, пружање услуга, управљање јавним финансијама.
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секторима ЕУ помоћи, користећи исту конзистентну методологију за брзу оцену одабраних пројеката.
Систем је заснован на редовним оценама на терену (једном годишње) од стране независних
експерата за текуће пројекте и програме.
Секторски реформски уговор за РЈУ (СРУ РЈУ) закључен између Европске комисије и Србије ради
поспешивања секторске буџетске подршке за РЈУ укључује шест циљева15 заснованих на Стратегији
проширења ЕЗ-а и главним изазовима за период 2014−2015. године. Циљеви у највећој мери
одговарају онима утврђеним у Стратегији РЈУ у Републици Србији и СИГМА начелима. Тренутно је у
току спровођење ИПА пројекта за евалуацију и праћење секторског реформског уговора за реформу
јавне управе и управљања јавним финансијама у Републици Србији (EuropeAid/138059/DH/SER/RS).
Постоје редовне мисије за ревидирање исплата фиксних и променљивих транши након што корисници
предвођени МДУЛС-ом припреме извештај о само-оцењивању и након што се ставе на располагање
материјали/подаци дефинисани као извори провере у матрици политика. Влада Републике Србије
успоставила је оперативне тимове за размену информација, координацију активности и праћење
напретка.
(Г.2) Претходне евалуације и други извештаји
Не постоји претходна евалуација спровођења Стратегије РЈУ. Постоји низ других извештаја о
евалуацији и оцени који се баве РЈУ или одређеним њеним аспектима:

















Екстерна евалуација Инструмента за претприступну помоћ (ИПА II, 2017)
Тематска евалуација Инструмента за претприступну помоћ и подршку Европског суседског
инструмента за Реформу јавне управе
ИПА – прелазна евалуација и мета-евалуација ИПА помоћи, Прелазна евалуација националног
програма за Србију, август 2013. године
Евалуација делотворности и ефикасности развојне помоћи Републици Србији по секторима,
Завршни извештај, СИДА 2013
Вaги, П. и К. Касеметс (2017), Функционисање центара власти на Западном Балкану, SIGMA Papers,
No. 53, OECD Publishing, Paris. http://dx.doi.org/10.1787/2bad1e9c-en
СИГМА извештај о праћењу за Србију (2017)
СИГМА (2016). Преглед координационе структуре за Стратегију реформе јавне управе. Децембар
2016. године
Извештај о напретку у спровођењу Стратегије РЈУ који је објавило Министарство државне управе и
локалне самоуправе (МДУЛС)
Извештаји о функционалним анализама министарстава Републике Србије у оквиру Програма
модернизације и оптимизације јавне управе Светске банке
Извештаји о јавним расходима и финансијској одговорности (ПЕФА)
Индикативни стратешки документ за Србију за период 2014−2020;
Оцена доприноса УНДП-а ка добром руковођењу у Србији за 2015. годину (2011−2015)
Релевантним ЕУ извештаји о праћењу (РОМ)
Годишњи извештаји ЕУ о напретку Србије
Извештаји истражних мисија ДГ БУДГ-а који укључују непосредне позиве на РЈУ
Родна равноправност у јавној управи на Западном Балкану. Извештај корисника: Србија (очекује
се)

(Г.3) Подаци из оцене спровођења и примене законодавства (жалбе, поступци због кршења)
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(1) Унапређена организација и функције централне јавне управе, (2) унапређен развој и координација јавних политика, (3)
повећано учешће грађана и организација цивилног друштва у процесу доношења политика, (4) унапређен систем управљања
кадровима на основу заслуга у оквиру јавне службе, (5) смањено административно оптерећење грађана и привреде путем
подршке за реформу инспекцијске службе и (6) унапређено управљање јавним финансијама.
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Непримењиво
(Г.4) Консултације
Током почетне и канцеларијске фазе, ангажовани оцењивачи консултоваће се са главним
националним актерима путем електронске поште или личних састанака. Биће установљена мапа
актера, која објашњава међусобна очекивања актера. Тражиће се коментари од ових актера пре
финализације извештаја о почетној фази и извештаја о канцеларијској фази. При крају теренске фазе
биће одржана радионица са актерима, пре израде завршног извештаја. Нацрт завршног извештаја
биће достављен актерима консултованим током евалуације на коментаре. Након што се евалуација
заврши, биће одржан семинар за дисеминацију.
Национални актери за ову евалуацију (некомплетан списак):















Министарство државне управе и локалне самоуправе (МДУЛС)
Канцеларија за ИТ и електронску управу
Републички секретаријат за јавне политике
Генерални секретаријат Владе
Министарство финансија
Служба за управљање кадровима (СУК)
Национална академија за јавну управу (НАЈУ)
Министарство за европске интеграције
виши службеници у ресорним министарствима и агенцијама
Канцеларија за сарадњу са цивилним друштвом
Државна ревизорска институција
локалне власти
службеници у оквиру ресорних министарстава и државних агенција надлежни за спровођење
реформи
представници организација цивилног друштва, пословних удружења, академских институција и
крајњих корисника

Међународни актери за ову евалуацију (некомплетан списак):










Делегација Европске уније
ОЕЦД СИГМА
Светска банка
Регионална школа за јавну управу (РеСПА)
ГИЗ
СДЦ
СИДА
УК
Други донатори који играју улогу у области РЈУ у Србији

(Г.5) Даљи подаци које је потребно прикупити
Током теренске фазе, оцењивачи ће се састати са националним актерима, Делегацијом ЕУ у Србији и
другим релевантним међународним актерима. Током теренске фазе могуће су посете СИГМА и РеСПА.
Током почетне фазе размотриће се и донети одлука о коришћењу анкета, упитника и других алата.
Д. ОСТАЛЕ РЕЛЕВАНТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ/НАПОМЕНЕ
Непримењиво
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ПРОЈЕКТНИ ЗАДАЦИ
ПОДРШКА РЕФОРМИ ЈАВНЕ УПРАВЕ У ОКВИРУ СЕКТОРСКОГ РЕФОРМСКОГ УГОВОРА
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Пројектни задаци
Наслов задатка

Евалуација Стратегије реформе јавне управе у Републици
Србији

Број и категорија експерата.

2 СНКЕ, 1 ЈНКЕ

Потребна стручност.

Евалуација стратегија, политика, програма

Захтев бр.

биће утврђено

Компонента

III

Линија активности из радног плана

3. 1. 1

Предвиђен број радних дана

СНКЕ 1 (50 радних дана)
ЈНКЕ 1 (50 радних дана)
СНКЕ 2 (5 радних дана)

1.

Увод

3

1.1.

Основне информације

3

1.1.1.

Контекст

3

1.1.2.

Евалуација

3

1.1.3.

Подршка пројекта

4

1.2.

Циљеви

4

1.3.

Опис логике интервенција

4

1.4.

Одредбе о вредновању и праћењу

5

1.4.1.

Одредбе о праћењу

5

1.4.2.

Претходна вредновања и други извештаји

6

2.

Прецизан опис задатка

7

2.1.

Актери

7

2.2.

Тражене услуге, питања за вредновање, методологија и контрола квалитета
8

2.2.1.

Тражене услуге

8

2.2.2.

Питања за вредновање

8
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2.2.3.

Методологија

9

2.2.4.

Фазе

9

2.2.5.

Ризици и претпоставке

10

2.2.6.

Улоге пројекта и контрола квалитета

11

2.2.7.

Изградња капацитета

11

2.3.

Неопходни резултати

12

2.3.1.

Општи захтеви за извештавање

12

2.3.2.

Почетни извештај

12

2.3.3.

Прелазни извештај

12

2.3.4.

Коначни извештај

13

3.

Профил експерата

13

3.1.

Потребни профил и области стручности

13

3.2.

Предвиђена расподела радних дана

14

3.3.

Радни језик

15

3.4.

Конфликт интереса

15

3.5.

Распоред и место извођења задатка

15
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1. Увод
1.1 Основне информације
1.1.1 Контекст
Јавна управа која правилно функционише директно утиче на способност власти да обезбеде рад
јавних служби, те да омогуће и подрже конкурентност и раст. Реформа јавне управе (РЈУ) усмерена је
ка унапређењу транспарентности, одговорности и делотворности, као и ка јаснијој оријентацији ка
потребама грађана и привреде. Правилно управљање кадровима, боље планирање, координација и
развој политика, делотворно управљање државном службом, здраве административне процедуре и
унапређено управљање јавним финансијама (УЈФ) су од фундаменталног значаја за функционисање
државе.
РЈУ је важан део политичких критеријума за приступање ЕУ и тема којом се ЕУ непрестано бави, кроз
цео процес проширивања. Она је такође неопходна како би се омогућила имплементација реформи
које су потребне за европске интеграције. Стратегија проширења Европске уније за период 2014−2015
наводи да је РЈУ једна од три стратегије „темељаца“, заједно са владавином права и економичном
управом. Саопштење о политици проширења ЕУ за 2018. годину поново наглашава да је „реформа
јавне управе од кључног значаја за оснаживање државне управе на свим нивоима“. Овим је
обухваћено и унапређење квалитета и одговорности управе, унапређење професионализма,
деполитизације и транспарентности, укључујући и у процесима запошљавања и отпуштања,
транспарентнијег управљања јавним финансијама и обезбеђењу бољих услуга јавних служби за
грађане. Неопходно је да се постигне и одговарајућа равнотежа између централног, регионалних и
локалних нивоа власти. Државна управа би требало да обезбеди да све заинтересоване стране могу
активно да учествују у процесима реформе и развоја политика, на пример, успостављањем
инклузивних дијалога о реформским приоритетима, уз учешће оснаженог цивилног друштва.
Влада Републике Србије је усвојила важећу Стратегију реформе јавне управе (РЈУ) у јануару 2014.
године. Главни циљ реформе је даље унапређење функционисања јавне управе у складу са начелима
Европског административног простора, обезбеђење квалитетних услуга јавних служби за грађане и
привреду и значајан допринос економској стабилности и повећању животног стандарда грађана. У
марту 2015. године, Влада је усвојила Акциони план (АП) за имплементацију Стратегије за период
2015−2017. Други АП за период 2018−2020 је израђен током 2017. године и тренутно чека одобрење
Владе Републике Србије. Министарство државне управе и локалне самоуправе Републике Србије
(МДУЛС) игра кључну улогу у координацији, праћењу, извештавању и вредновању процеса реформе
јавне управе.

1.1.2 Евалуација
Стратегија РЈУ подразумева и организациону структуру за координацију и праћење РЈУ. Када је реч о
вредновању (евалуацији), Стратегија наводи да: „након сакупљања и обраде података из редовних
извештаја о обављеним активностима, односно у оквиру непрекидног процеса праћења, нужно је
припремати и повремене (али и редовне и системски засноване, утемељене) оцене успешности
спровођења реформе, односно вршити тзв. вредновање овог сложеног процеса.”16 За ове намене,
„унутрашње вредновање“ требало би да буде допуњено независним, спољним вредновањем. Према
АП-у за период 2018−2020, прво вредновање ће почети средином 2018. године као комбинација expost вредновања имплементације АП-а РЈУ за период 2015−2017 и пролазног вредновања Стратегије
РЈУ на основу којег ће, уколико је потребно, бити могуће припремити измене Стратегије РЈУ и АП-а.
„Нацрт извештаја о вредновању би тако био израђен до краја 2018. године и поднесен на разматрање
Савету за Стратегију РЈУ. Како би се постигло што је могуће објективније вредновање, биће
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ангажовани независни оцењивачи кроз комплементарну подршку Секторске буџетске подршке за РЈУ
ЕУ.”17

1.1.3 Подршка пројекта
Пројекат „Подршка реформи јавне управе у оквиру Секторског реформског уговора“ део је програма
Комплементарне подршке Секторске буџетске подршке за РЈУ ЕУ. Намена овог пројекта је да се ојача
капацитет централне власти за управљање свеобухватном реформом јавне управе и координација
имплементације Секторског реформског уговора за РЈУ. Као што је наведено у АП-у РЈУ за период
2018−2020, вредновање ће се спровести уз подршку овог Пројекта.

1.2 Циљеви
Планирано заједничко вредновање Стратегије РЈУ и АП-а ће:









оценити учинак, постигнућа и поуке; показати да ли су прошле, текуће или планиране
интервенције у области РЈУ обухватиле и најновије извучене поуке и најновије приступе РЈУ;
поставити основ за одлучивање о томе да ли ће актуелна Стратегија и АП бити измењени;
обезбедити информације о релевантности, делотворности, ефикасности, одрживости и утицају
Стратегије и АП-а РЈУ;
предложити корективне активности за случај да имплементација Стратегије РЈУ касни за
планираним распоредом и очекиваним резултатима, или за случај да планиране активности нису у
складу са постављеним стратешким циљевима;
допринети бољем осмишљавању, програмском планирању и имплементацији у наредном
периоду;
пружити подршку у процесу доношења одлука, како на стратешком нивоу (нивоу планирања), тако
и на нивоу осмишљавања интервенција;
допринети одговорности, транспарентности, видљивости РЈУ у Србији, омогућити дељење
информација са јавношћу, заинтересованим странама и цивилним друштвом; и
промовисати праксу вредновања политичких докумената у оквиру државне управе Републике
Србије и допринети развоју смерница и образаца за вредновање.

1.3 Опис логике интервенција
Главни циљ Стратегије РЈУ Републике Србије је стварање јавне управе на основу принципа европског
административног простора, који је сада описан у начелима јавне управе СИГМА18 (Principles of Public
Administration) − обезбеђења квалитетних услуга за грађане и привреду, што ће имати позитивно
дејство на животни стандард грађана. Стратегија и АП РЈУ су организовани на бази пет специфичних
циљева (СЦ):
СЦ 1. Унапређење организационих и функционалних подсистема јавне управе,
СЦ 2. Успостављање усклађеног јавно-службеничког система заснованог на заслугама и унапређење
управљања људским ресурсима,
СЦ 3. Унапређење управљања јавним финансијама и јавним набавкама,
СЦ 4. Повећање правне сигурности и унапређење пословног окружења и квалитета пружања јавних
услуга,
СЦ 5. Повећање учешћа грађана и одговорности у обављању послова јавне управе.

17Влада

Републике Србије (2018). Акциони план за имплементацију Стратегије реформе јавне управе у Републици Србији
2018−2020. Нацрт, стр. 76.
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унапређењу управе и управљања СИГМА (Support for Improvement in Governance and Management (SIGMA)),
представља заједничку иницијативу Комисије и ОЕБС-а, коју углавном финансира ЕУ.
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EuropeAid/137928/DH/SER/RS
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Предвиђено је да се сваки специфични циљ постигне кроз примену већег броја мера (видети прилог
1). Неке од ових мера су додате, замењене или преформулисане, или су на неки други начин
прилагођене околностима које се мењају, у процесу развоја акционих планова за имплементацију
стратегије. За сваку од мера, АП наводе по неколико активности намењених за постизање дате мере. У
акционим плановима уложени су напори да се монетизују ресурси који ће бити потребни за
имплементацију стратегије, уз разликовање ресурса које обезбеђује држава и оних које обезбеђују
донатори.

1.4 Одредбе о вредновању и праћењу
1.4.1 Одредбе о праћењу
Стратегија РЈУ Републике Србије обухвата одредбе о механизму за праћење. Сва тела која су
одговорна за имплементацију Стратегије РЈУ обавезна су да редовно достављају МДУЛС податке о
напретку. Након што МДУЛС обради податке, о њима се расправља на Међуминистарској пројектној
групи (ММПГ) и на седници Колегијума државних секретара.19 Најмање једном годишње, о налазима
се додатно расправља на седници Савета за РЈУ. МДУЛС је објавило најновији извештај о напретку за
период 2015−2017 у марту 2018. године. У предложеном АП-у за период 2018−2020, Колегијум
државних секретара више није део структуре за координацију и праћење. Портал за праћење за
Стратегију РЈУ на интернету биће израђен уз подршку пројекта у току 2018. године.
ОЕБС СИГМА је успоставила стратешки оквир за добру јавну управу, под насловом „Начела јавне
управе" (Principles of Public Administration), који је први пут објављен 2014. године.20 СИГМА прати
учинак земаља управо према тим начелима. Почетна вредност за Србију установљена је 2015. године.
СИГМА је издала извештај о праћењу за Србију у новембру 2017. године (додатак В доноси кратак
преглед кључних препорука из овог извештаја). Посебна група за РЈУ је основана у оквиру Споразума о
стабилизацији и придруживању (ССП) као главна платформа за дијалог о РЈУ између Европске
комисије и Владе Републике Србије. Ова група прати општи смер у коме се креће пружање подршке за
РЈУ управо кроз ових шест начела СИГМА.
ИПА пројекти подлежу систему праћења према резултатима (РОМ, Results-oriented monitoring). РОМ је
систем за праћење према учинку, који систематски спроводи мисије праћења у свим регионима и
свим секторима ЕУ помоћи, применом исте доследне методологије, како би брзо оценио одабране
пројекте. Систем је заснован на редовним теренским проценама актуелних пројеката и програма које
спроводе независни експерти.
Током 2015. године, Република Србија и Европска комисија су закључиле Секторски реформски уговор
за реформу јавне управе (СРУ РЈУ) како би олакшале секторску буџетску подршку ЕУ реформи јавне
управе. СРУ подразумева шест циљева21 заснованих на Стратегији проширења ЕК и главним изазовима
за период 2014−2015. Ови циљеви се, у највећој мери, поклапају са оним који су препознати
Стратегијом РЈУ Републике Србије и са СИГМА начелима. За усмеравање, управљање, координацију и
праћење активности укључених у СРУ успостављена је посебна координативна структура.
Комплементарни ИПА пројекат за вредновање и праћење Секторског реформског уговора за реформу
јавне управе и управљање јавним финансијама у Републици Србији (EuropeAid/138059/DH/SER/RS) је

19ММПГ

за наредни период биће основана након што Влада буде усвојила АП 2018−2020.

20Стратешки

оквир реформе јавне управе, развоја и координације политика, управљања јавним службама и кадровима,
одговорности, пружања услуга, управљања јавним финансијама (Strategic Framework of Public Administration Reform, Policy
Development and Co-ordination, Public Service and Human Resource Management, Accountability, Service Delivery, Public Financial
Management).
21(1)

Унапређена организација и функционисање централне власти, (2) унапређен развој и координација јавних политика, (3)
унапређено учествовање грађана и организација цивилног друштва у процесу усвајања политика, (4) унапређен систем за
управљање кадровима у оквиру јавних служби, (5) смањено административно оптерећење грађана и привреде кроз подршку
реформе инспекцијских служби и (6) унапређено управљање јавним финансијама.
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тренутно у фази имплементације. Када МДУЛС припреми извештај о самовредновању и када
материјали који су дефинисани као извори података за проверу у политичкој матрици буду доступни,
спроводе се редовне мисије за ревизију повлачења фиксних и варијабилних транши средстава. Влада
Републике Србије је основала оперативне тимове за размену информација, координацију активности
и праћење напретка имплементације СРУ.
Извештај Европске комисије о напретку Србије за 2018. годину доноси препоруке за ојачање
капацитета за праћење и вредновање. У складу са овим извештајем, извештаји о праћењу које издаје
Влада и извештаји о стратешком праћењу које издају министарства требало би све више да
квантитативно мере постигнућа, у односу на дефинисане циљеве, уместо да извештавају о
имплементираним активностима. Извештај о напретку наглашава да би праћење и извештавање о
програму реформи управљања јавним финансијама требало да буду усклађени са праћењем и
извештавањем о стратегији РЈУ. Главни резултати и препоруке садржани у овом извештају, а који се
односе на РЈУ, укратко су представљени у прилогу 4.
Скупштина Републике Србије усвојила је Закон о планском систему (ЗПС) у априлу 2018. године. Овај
Закон уводи систем одговорности за резултате и ствара оквир за мерење ефикасности рада у јавној
управи. Очекује се да ће, као резултат усвајања ЗПС-а, бити успостављен кохерентан систем за
праћење и вредновање (П&В) на националном нивоу, укључујући и одговарајуће обрасце.

1.4.2 Претходна вредновања и други извештаји
Не постоји ранија оцена имплементације Стратегије РЈУ. Постоји одређени број других извештаја и
оцена, које се баве реформом јавне управе или неким њеним аспектима:













Екстерно вредновање инструмента за претприступну помоћ ИПА II, 2017 (External Evaluation of the
Instrument for Pre-accession Assistance (IPA II, 2017)); https://ec: europa: eu/europeaid/evaluationinstrument-pre-accession-assistance-ipa-ii-draft-report_en;
Тематска оцена подршке инструмента за претприступну помоћ и инструмента европског суседства
реформи јавне управе: основни документ за јавну расправу, 2018 (Thematic Evaluation of Instrument
for Pre-accession Assistance and European Neighbourhood Instrument support to Public Administration
Reform (2018): Background Paper for Public Consultation)); https://ec: europa: eu/neighbourhoodenlargement/tenders/public-consultations_en;
ИПА - Прелазна евалуација и мета-евалуација ИПА подршке, прелазна евалуација за програм за
Србију, август 2013. године (IPA - interim evaluation and meta-evaluation of IPA assistance, Country
Programme Interim Evaluation Serbia, August 2013); https://ec: europa: eu/neighbourhoodenlargement/sites/near/files/pdf/financial_assistance/phare/evaluation/2013/ipa_interim_meta_eva
luation_report: pdf;
Евалуација ефективности и ефикасности развојне помоћи Републици Србији по секторима,
коначни извештај, СИДА 2013 (Evaluation of effectiveness and efficiency of development assistance to
the Republic of Serbia per Sector, Final Report, SIDA 2013); http://www: evropa: gov:
rs/Documents/Home/DACU/12/193/Final%20Evaluation%20Report: pdf;
Вaги, П. и К. Касеметс (2017), Функционисање центара власти на Западном Балкану (Vági, P. & K.
Kasemets (2017), Functioning of the Centres of Government in the Western Balkans, SIGMA Papers, No.
53, OECD Publishing, Paris). http://dx: doi: org/10: 1787/2bad1e9c-en
СИГМА извештај о праћењу за Србију, 2017. године (SIGMA Monitoring Report for Serbia (2017));
http://sigmaweb: org/publications/Monitoring-Report-2017-Serbia: pdf
СИГМА Преглед координационе структуре Стратегије реформе јавне управе, децембар 2016;
(SIGMA (2016). Overview of the coordination structure for the Public Administration Reform Strategy);
Извештаји о имплементацији Стратегије РЈУ које објављује Министарство за државну управу и
локалну самоуправу (МДУЛС); http://www: mduls: gov: rs/english/reforma-javne-uprave: php;
Извештаји о функционалним ревизијама министарстава Републике Србије у оквиру програма
Светске банке за модернизацију и оптимизацију јавне управе (Reports on Functional Reviews of
Подршка реформи јавне управе у оквиру Секторског реформског уговора за РЈУ
EuropeAid/137928/DH/SER/RS

Извештај о лекцијама наученим кроз евалуацију
Европска унија








Република Србија

Serbian Ministries under the World Bank Modernization аnd Optimization of Public Administration
Program);
http://documents:
worldbank:
org/curated/en/603651467999088461/SerbiaModernization-and-optimization-of-public-administration-program-technical-assessment;
Извештаји о јавним расходима и финансијској одговорности (Public Expenditure and Financial
Accountability (PEFA) reports); https://pefa: org/assessments/serbia-2015;
Индикативни стратешки оквир за Србију 2014-2020 (Indicative Strategy Paper for Serbia (2014-2020);
https://ec:
europa:
eu/neighbourhoodenlargement/sites/near/files/pdf/key_documents/2014/20140919-csp-serbia: pdf;
Оцена доприноса УНДП-а доброј управи у Републици Србији за 2015. годину (2015 Assessment of
UNDP Contributions Towards Good Governance in Serbia (2011-2015)); https://erc: undp:
org/evaluation/documents/download/8591;
Одговарајући извештаји о праћењу ЕУ (РОМ извештаји);
Годишњи извештаји ЕУ о напретку Србије; http://www: mei: gov: rs/eng/documents/eudocuments/annual-progress-reports-of-the-european-commision-for-serbia;
Родна равноправност у јавној управи на Западном Балкану: извештај корисничких институција за
Србију (издавање се очекује), Gender Equality in Public Administration in Western Balkans: Beneficiary
Report: Serbia .

Списак програма и пројеката који су у вези са РЈУ, а који није коначан, представљен је у 0.

2. Прецизан опис задатка
2.1 Актери
У току почетне фазе и фазе имплементације, ангажовани оцењивачи ће се консултовати са главним
актерима на националном нивоу путем имејла или кроз личне састанке.
Актери ове евалуације из Републике Србије (списак није коначан):















Министарство за државну управу и локалну самоуправу (МДУЛС)
Канцеларија за ИТ и Е-управу
Секретаријат за јавне политике
Генерални секретаријат Владе
Министарство финансија
Служба за управљање кадровима (СУК)
Национална академија за јавну управу (НАПА)
Министарство за европске интеграције
виши званичници у надлежним министарствима и агенцијама
Канцеларија за сарадњу са цивилним друштвом
Државна ревизорска институција
јединице локалне самоуправе
званичници надлежних министарстава и државних агенција одговорних за имплементацију
реформи
представници организација цивилног друштва, привредних удружења, академских институција и
коначни корисници.

Међународни актери ове евалуације (списак није коначан):







Делегација Европске уније
ОЕБС СИГМА
Светска банка
Регионална школа за јавну управу (Regional School of Public Administration, ReSPA или РеСПА)
ГИЗ
СДЦ
Подршка реформи јавне управе у оквиру Секторског реформског уговора за РЈУ
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Сида
УК
Остали донатори који играју улогу у РЈУ у Републици Србији

2.2 Тражене услуге, питања за вредновање, методологија и контрола квалитета
2.2.1 Тражене услуге



Оцењивање учинка (релевантност, делотворност, ефикасност, утицај и одрживост);
Израда закључака и препорука о даљем унапређењу РЈУ у Републици Србији.

2.2.2 Питања за вредновање
Евалуација ће преиспитати Стратегију РЈУ у односу на пет критеријума: релевантност, делотворност,
ефикасност, одрживост и утицај. Питања која се вреднују биће додатно појашњена у почетном
стадијуму, након детаљног прегледа логике интервенције. Идентификована су следећа могућа питања
за вредновање:
1. Релевантност:



У којој мери се циљеви, дефинисани у Стратегији РЈУ, поклапају са постојећим приоритетним
потребама и капацитетима у Србији? У којој мери се испоставило да је Стратегија релевантна у
односу на те потребе? У којој мери су циљеви дефинисани у Стратегији РЈУ још увек валидни?
Колико интензивно су актери били укључени у развој стратегије и акционих планова?
2. Делотворност:






До којих (позитивних и негативних) промена је дошло? Када интервенција функционише на
најбољи могући начин, какве резултате то производи? Како се промене разликују за сваки од
делова стратегије?
У којој мери су постигнути циљеви/у којој мери је вероватно да ће бити постигнути? Колико је
стратегија далеко од испуњења?
У областима где је постигнута висока делотворност, које активности актера су највише допринеле
тој високој активности (покретачке силе/фактори успеха)? У областима где је делотворност била
ниска, које активности актера објашњавају изостанак напретка (силе ограничавања)?
Да ли су свепрожимајућа питања (посебно родна питања и климатске промене) у довољној мери
укључена у стратегију и њену имплементацију?
3. Ефикасност:






Колико је добро било управљање имплементацијом Стратегије РЈУ? Колико је институционална и
организациона структура била одговарајућа за координацију, праћење, извештавање и евалуацију
процеса имплементације стратегије и акционог плана? Да ли су капацитети за координацију и
праћење имплементације Стратегије РЈУ били одговарајући?
Да ли је стратегија имплементирана на најефикаснији начин у поређењу с алтернативама? Да ли су
активности биле економичне? У којој мери су трошкови пропорционални стеченим добробитима?
Да ли су циљеви испуњени на време?
Који су то били главни фактори који су утицали на постизање или изостанак постизања циљева? На
које препреке се наишло током имплементације стратегије и АП и да ли су оне превазиђене?

4. Утицај:
Подршка реформи јавне управе у оквиру Секторског реформског уговора за РЈУ
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Шта се десило као резултат имплементације стратегије? Шта је заиста различито у новој ситуацији
у којој се корисници налазе услед примене стратегије? На колико људи је то имало утицај, и какав
(позитиван и негативан)?
5. Одрживост:



У којој мери су одговорне институције дизајнирале и у своје планове и системе уврстиле
неопходне механизме за прикупљање повратних информација и праћење који ће обезбедити
самообнову (адаптацију) у циљу испуњења циљева?

2.2.3 Методологија
Методологија би требало да буде заснована на смерницама за вредновање ДГ НЕАР-а (DG NEAR
Evaluation Guide).22 Оцењивачи ће одабрати методе за сакупљање и анализу информација, као и за
израду оцене, али морају да узму у обзир следеће:








Евалуација мора да се заснива на препознатим техникама вредновања и триангулације;
Приликом одређивања питања за вредновање, требало би тражити и користити квантитативне
показатеље колико год је то могуће.
Оцењивачи морају да поткрепе своје налазе и препоруке образложењем обима у коме су ти
налази и препоруке засновани на мишљењу, анализи и објективно проверивим доказима. Тамо
где је мишљење главни извор налаза и препорука, требало би навести степен слагања
(консензуса) и кораке који су предузети како би се то мишљење тестирало.
Коначна питања за вредновање и методологија (укључујући и критеријуме и показатеље за
одлучивање) за овај задатак биће израђена и договорена у току почетне фазе. Предности,
ограничења и ризици од примене предложених инструмената и техника такође треба да буду
образложени.
Требало би да постоји јасна веза између питања за вредновање и методологије која је за њих
предложена. Питања за вредновање могу даље да се разраде, нпр. формулисањем оперативних
потпитања за свако питање, или могу да се споје тамо где је то оправдано, али укупан број питања
мора да остане на нивоу са којим је могуће радити (видети DG NEAR Evaluation Guide за смернице
о броју питања за вредновање и њиховом прецизнијем дефинисању).

2.2.4 Фазе
Евалуација ће бити подељена у четири фазе:
1) Почетна фаза
Биће израђена мапа актера са објашњенима међусобних очекивања које актери имају једни према
другима. Од ових актера тражиће се коментари пре финализације почетног извештаја. У почетној фази
биће изведени следећи задаци:





Сакупљање и анализа релевантне документације; административна анализа докумената који ће
бити предмет вредновања;
Детаљна анализа актера, којом се јасно описује која очекивања актери имају једни од других;
Завршетак приступа и методологије за вредновање: обухват, питања за вредновање, критеријуми
за оцењивање и показатељи;
Израда и подношење нацрта почетног извештаја.

2) Фаза имплементације (административни и теренски рад)
У току фазе имплементације, оцењивачи ће:

22https://ec:

europa: eu/neighbourhood-enlargement/sites/near/files/pdf/financial_assistance/phare/evaluation/2016/20160831dg-near-guidelines-on-linking-planning-progrming-vol-1-v-0: 4: pdf
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Завршити прикупљање релевантне документације;
Ажурирати информације од релевантних актера, путем разговора, упитника или било којих других
релевантних инструмената;
Анализирати документацију у односу на питања за вредновање;
Израдити прелиминарне налазе и закључке у складу са обухватом и захтевима из пројектног
задатка и представити их у писаном облику. Ово је радни документ и не захтева формално
одобрење. Он служи као основ за дискусију са различитим актерима и за проверу одређених
чињеница и постизање бољег разумевања у овом раном стадијуму.

У току фазе имплементације, оцењивачи ће се састати са домаћим и међународним актерима. У току
фазе имплементације, могуће је да ће посетити СИГМА и РеСПА. Разговори телефоном, упитници на
интернету и други инструменти могу да допуне разговоре лицем у лице и анализу информација, нпр.
поверљиве анкете и структуирани разговори са релевантним домаћим и страним актерима у сврху
прикупљања података о имплементацији Стратегије РЈУ.
Фаза имплементације ће такође обухватити детаљну анализу релевантних информација. Пред крај
фазе имплементације, биће израђен концизни прелазни извештај који ће донети преглед статуса
евалуације, нагласити евентуалне проблеме који су уочени и пронађена решења, а понудиће и
предлог структуре коначног извештаја и извршног прегледа.
Када се административни и теренски део посла заврше, могуће је да ће се оцењивачи састати са
ММПГ-ом. При крају фазе имплементације, биће одржана радионица за актере, пре израде нацрта
коначног извештаја.
3) Фаза синтезе и израде извештаја
Ова фаза је углавном посвећена припреми извештаја о вредновању, на основу рада који је спроведен
током претходних фаза.
Препоруке би требало да се баве уоченим слабостима и да буду јасне, добро структуиране,
оперативне и реалистичне у смислу да обезбеде јасне, изводљиве и релевантне улазне информације
за процес доношења одлука, а требало би и јасно да укажу на мере које ће бити предузете. Требало
би нагласити представљање добре праксе и успешних резултата, као и употребу различитих
модалитета и инструмената за наглашавање циљева РЈУ.
Препоруке за поступке и активности биће упућене МДУЛС-у. Међутим, тамо где је то прикладно,
оцењивачи би требало да прецизирају улогу било ког другог актера, осим МДУЛС-а, у имплементацији
препорука. Нацрт коначног извештаја биће послат МДУЛС-у и другим главним актерима који су
консултовани током евалуације.
4) Фаза дисеминације
Оцењивачи ће организовати семинар за дисеминацију по завршетку евалуације, како би представили
главне резултате, закључке и препоруке.

2.2.5 Ризици и претпоставке
Није могуће изнети коначан списак ризика и претпоставки. Претпоставља се да актери прихватају
евалуацију као саставни део имплементације стратегије РЈУ и да су спремни да дају потребне
информације и да ће, након тога, реаговати у складу са препорукама и налазима.
Претпоставке су следеће:



Подаци о праћењу су доступни на време, а информације које они доносе су довољне и
одговарајуће;
Државни органи и донатори дозвољавају приступ траженој документацији и информацијама које
су релевантне за евалуацију;
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Актери се редовно обавештавају о циљевима и методама ове евалуације, како би се осигурала
њихова потпуна сарадња.

У случају да се испостави да једна, или већи број ових претпоставки нису тачне, оцењивачи ће одмах
обавестити вођу тима пројекта.

2.2.6 Улоге Пројекта и контрола квалитета
Пројекат ће управљати евалуацијом. У овој улози, Пројекат ће бити одговоран за следеће задатке:









Подршка идентификацији и приступу информацијама (организација састанака за информисање и
састанака за дискусију прикупљених информација, подршка оцењивачима у идентификацији
релевантних скупова података и приступу тим подацима, као и упознавању са подацима, подршка
у завршетку прикупљања података и контакти са релевантним актерима);
Праћење рада оцењивача (обезбеђење првих оцена квалитета извештаја које подносе оцењивачи,
обезбеђивање интегритета независности имплементационог тела; обезбедиће да оцењивачи
објасне сваку тачку на јасан и једноставан начин и да, кад год је то могуће, прихвате сугестије
актера и тражиће појашњења од оцењивача за конкретна питања);
Дискусија о ревизијама методологије евалуације, питањима за вредновање, критеријумима за
оцењивање и другим елементима евалуације; извештаји о дискусијама и организација
презентација, идентификација специфичних заинтересованих страна које би требало да добију
повратне информације и организација формалних и неформалних састанака на којима ће се
дискутовати о конкретним питањима;
Дистрибуција извештаја, подршка актерима у формулацији одговора, консултација са актерима о
активностима које треба да уследе након евалуације и интеграција резултата у даљу координацију
и планирање Пројекта;
Обезбеђење контроле квалитета у току почетне фазе, фазе имплементације и фазе извештавања о
евалуацији. Контрола квалитета ће обезбедити да нацрти извештаја одговарају претходно
описаним захтевима и да испуњавају одговарајуће стандарде квалитета, пре него што буду
поднесени актерима на коментаре. Контрола квалитета ће обезбедити доследност и усклађеност
налаза, закључака и препорука. Такође ће обезбедити да су објављени налази подржани
доказима и да релевантни критеријуми за оцењивање говоре у прилог наведених закључака.

МДУЛС ће извршити проверу квалитета коначног извештаја о вредновању. Провера квалитета ће
проценити извештај о вредновању и целокупан процес евалуације. Она је коначна потврда рада
оцењивача и обухвата оцену да ли су кључни аспекти уложеног рада у складу са потребним
стандардима, уз све одговарајуће коментаре.

2.2.7 Изградња капацитета
Мањак капацитета у државној управи Републике Србије већ годинама се помиње и у Извештају о
напретку од стране ЕУ и у извештајима о оцени од стране СИГМЕ. Од 2015. године, постојећи
капацитети су претрпели додатне притиске услед значајног смањења радних места у многим
деловима државне управе (рационализација). Изградња капацитета државне управе Републике
Србије се стога истиче као циљ од кључног значаја. Овај циљ конкретно обухвата функције праћења и
вредновања. Стога, извештај Европске комисије о напретку Србије за 2018. годину је нагласио ојачање
капацитета за праћење и вредновање. Пројекат ће активно промовисати овакву изградњу капацитета
ојачавањем ресурса, процеса и структура за добру управу унутар циклуса усвајања политика,
укључујући и аспекте праћења и вредновања.
Вредновање Стратегије РЈУ је прва велика евалуација коју је наручило МДУЛС. Актуелни пројектни
задатак (енг. Terms of Reference) је одговор на осетљиве капацитете, којим се обезбеђује да МДУЛС и
други актери у РЈУ не буду под превеликим притиском, који би спречио да њихове организације науче
потребне лекције из овог процеса, уместо да такво учење промовише. У том циљу, Пројекат преузима
одговорности које су типично одговорности стране која управља вредновањем. У том смислу, Пројекат
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ће, у блиским консултацијама са Делегацијом Европске уније у Републици Србији и са МДУЛС-ом, по
потреби организовати наменске састанке актера који би могли да испуне улоге које обично играју
референтне групе при екстерним независним евалуацијама.23
Међутим, важно је за оцењиваче да активно траже и користе могућности за развој капацитета за
праћење и вредновање, кроз цео ток свог ангажмана. Ове могућности обухватају и подизање свести
актера о значају вредновања и праћења за функционално управљање политикама, те стимулацију
учења о специфичним аспекатима вредновања и праћења међу учесницима, кад год је то могуће.
Оцењивачи ће такође до највеће могуће мере искористити размену информација о резултатима
вредновања и препорукама проистеклим из њих да унапреде развој заједничког разумевања праћења
и вредновања међу различитим гранама власти, цивилног друштва и приватног сектора.

2.3 Неопходни резултати
2.3.1 Општи захтеви за извештавање
Резултати ове евалуације биће представљени у почетном извештају, прелазном извештају и коначном
извештају. Извештаји ће бити представљени на енглеском језику. Пројекат ће превести Коначни
извештај о вредновању на српски језик.
Сви нацрти извештаја биће достављени вођи тима пројекта. Све електронске верзије морају да буду
достављене у формату који је компатибилан са софтверским пакетом MS Office. Пројекат задржава
право да захтева неопходне додатне измене извештаја како би се постигао потребан резултат и
испунили захтеви у вези са контролом квалитета.

2.3.2 Почетни извештај
Почетни извештај ће детаљно представити коначну методологију, питања за вредновање и
критеријуме за оцењивање, изворе информација, временски распоред задатака, потребне документе
и провизорни списак контаката особа са којима је потребно организовати састанак. Извештај мора да
обезбеди, у најмању руку:




кратак преглед циљева, обухвата и резултата вредновања;
коначна питања за вредновање, методолошки приступ, укључујући и критеријуме за оцењивање
који ће се користити и изворе информација, узорке упитника, итд.;
план рада за фазе имплементације, синтезе и дисеминације.

Почетни извештај неће прелазити 20 страна, укључујући и све прилоге.

2.3.3 Прелазни извештај
Прелазни извештај ће бити израђен при крају фазе имплементације и, у најмању руку, треба да
обезбеди:






преглед статуса вредновања;
процену података, да ли су они испунили очекивања и да ли ће представљати здрав основ за
одговор на питања за вредновање;
опис проблема који су уочени и решења за те проблеме;
закључак о томе да ли су потребне било какве измене плана рада или је потребно тражити нека
друга решења како би се обезбедило постизање неопходних резултата евалуације;
предлог коначне структуре Коначног извештаја, за документ који ће се користити за јавну расправу
као и структуре Извршног резимеа.
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Намена и циљеви унутрашње надзорне групе, односно референтних група детаљно су описани на страници 114 Смерница
за вредновање ДГ НЕАР-а из јула 2016. године (DG NEAR Evaluation Guidelines).
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Прелазни извештај неће прелазити 20 страна, укључујући и све прилоге.

2.2.4 Коначни извештај
Коначни извештај би требало да покрије следеће:





оцену учинка Стратегије и Акционог плана за РЈУ;
оцену логике интервенције из Стратегије и Акционог плана за РЈУ;
извучене поуке;
препоруке.

Коначни извештај ће обухватити: преглед, извршни резиме, главни део, закључке и препоруке, и
прилоге. Коначни извештај би требало конкретно да одговори на свако од питања за вредновање и да
покрије цео дефинисани обухват.
Главни део извештаја, који садржи анализу, закључке и препоруке не би требало да буде дужи од 50
страна. Прилози морају да обухвате све техничке детаље вредновања и морају да садрже обрасце
упитника, смернице за разговоре, све додатне табеле или графике и референце и изворе података.
Уз то, оцењивачи би требало да обезбеде сажетак који није дужи од 200 речи и, као одвојени
документ, извршни резиме од највише 6 страна. Намена сажетка је да служи као референца, која
читаоцу помаже да лако утврди предмет вредновања. Извршни резиме је преглед који ће представити
информације о (i) намени задатка, (ii) методологији / процедури / приступу, (iii) резултатима/налазима
и (iv) закључку и препорукама.

3. Профил експерата
3.1 Потребни профил и области стручности
СНКЕ (виши некључни експерт) ће обављати дужности вође тима за вредновање. Дати ескперт ће
испуњавати следеће минималне захтеве:
Категорија

Виши НКЕ: вођа тима за вредновање

Квалификације и
вештине






Академско звање најмање у рангу мастер дипломе (VII степен с.с.)
(пожељно је да то буде у области политичких наука, јавне управе,
економије или слично) или еквивалентно професионално искуство од
најмање 10 година;
Изврсне вештине писања нацрта докумената на енглеском језику и
способност јасног и концизног изражавања;
Радно знање српског језика представљало би значајну предност;

Опште радно
искуство



Најмање пет година релевантног професионалног искуства у
вредновању и праћењу програма или политика; доказано искуство
као вођа тима или виши оцењивач у најмање три евалуације
стратегија / програма / инструмената / политика;

Специфично
радно искуство



Најмање годину дана радног искуства у области реформе јавне
управе;

Један млађи некључни експерт (ЈНКЕ) ће пружати подршку вођи тима за вредновање у спровођењу
ове евалуације. Дати експерт ће испуњавати следеће минималне захтеве:
Категорија

Млађи НКЕ: оцењивач
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Академско звање најмање у рангу мастер дипломе (VII степен с.с.)
(пожељно је да то буде у области политичких наука, јавне управе,
економије или слично) или еквивалентно професионално искуство од
најмање 6 година;
Изврсне вештине писања нацрта докумената на енглеском језику и
способност јасног и концизног изражавања;
Радно знање српског језика представљало би значајну предност;

Опште радно
искуство



Најмање две године релевантног професионалног искуства у
имплементацији, вредновању и праћењу програма / инструмената и
пројеката;

Специфично
радно искуство



Најмање две године искуства у истраживању / анализи података.

Један СНКЕ ће обављати дужности контроле квалитета за пројекат и спроводити задатке описане у
делу Error! Reference source not found. Дати оцењивач ће испуњавати следеће минималне захтеве:
Категорија

Виши НКЕ: контролор квалитета

Квалификације и
вештине





Академско звање најмање у рангу мастер дипломе (VII степен с.с.)
(пожељно је да то буде у области политичких наука, јавне управе,
економије или слично) или еквивалентно професионално искуство од
најмање 10 година;
Изврсне вештине писања нацрта докумената на енглеском језику и
способност јасног и концизног изражавања;

Опште радно
искуство



Најмање пет година, по могућству седам, релевантног
професионалног искуства у вредновању и праћењу програма /
политика;

Специфично
радно искуство




Искуство у контроли квалитета у најмање три евалуације или студије;
Вођа тима за најмање једно вредновање програма/пројекта или
политике.

3.2 Предвиђена расподела радних дана
Табела која следи одсликава предвиђену расподелу радних дана по фазама вредновања.
Активности

Резултати

Почетна фаза: израда дизајна вредновања Почетни
(реконструкција логике интервенције и извештај
дефинисање питања за вредновање и
одговарајућих критеријума за оцењивање и
показатеља,
са
идентификацијом
инструмената за прикупљање података и
извора података). Израда плана интервенција

СНКЕ
Вођа
тима
5

ЈНКЕ
Специјалиста
за
вредновање
5
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са и без потрошње; израда
методологије за следеће фазе.

предлога

Фаза имплементације: сакупљање и анализа
података и израда прелиминарних одговора
на питања за вредновање, као и хипотеза
које ће усмеравати каснији теренски рад.
Извођење теренских активности помаже да
се прелиминарни одговори на питања за
вредновање усвоје/одбаце и обезбеђује
додатне информације и директне доказе.

Прелазни
извештај,
презентација на
радионици.

30

30

1

Фаза синтезе и извештавања: анализа Нацрт коначног
података који су прикупљени у току фазе извештаја
административног
и
теренског
рада,
финализација одговора на питања за
вредновање и припрема извештаја који
доноси синтезу резултата, са закључцима и
препорукама проистеклим из евалуације.

10

10

2

5

5

0

50

50

5

Фаза дисеминације: дисеминација налаза из
коначног
извештаја
и
организација
радионице за представљање главних
резултата, закључака и препорука.

Прелазни
извештај
подељен,
презентација на
радионици.

Укупно24

3.3 Радни језик
Главни радни језик за овај задатак је енглески језик. Најмање један од експерата мора да има радно
знање српског језика.

3.4 Конфликт интереса
Чланови тима морају да буду независни од предмета вредновања. Уколико се у току извођења
вредновања утврди да постоји конфликт интереса, он ће без одлагања бити пријављен лицу
одговорном за управљање евалуацијом на даљу анализу и спровођење потребних мера.

3.5 Распоред и место извођења задатка
Провизорни периоди за извршавање задатка дати су у распореду који следи. Место извођења задатка
је Београд, Србија.
Фаза
Почетни састанак
Почетна фаза

Месец
јул 2018.

24

Као што је наведено у фусноти 12 овог извештаја, број радних дана повећан је за укупно 20 дана за вођу тима за евалуацију
и 30 дана за специјалисту за евалуацију.
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Нацрт почетног извештаја
Коначни почетни извештај
Фаза имплементације
Документ за дискусију и радионица за актере
Нацрт прелазног извештаја
Коначни прелазни извештај
Фаза синтезе и израде извештаја
Нацрт коначног извештаја са свим прилозима
Коначни извештај са потребним преводима
Фаза дисеминације
Семинар за дисеминацију
Контрола квалитета Коначног извештаја

јул 2018.
август 2018.
септембар 2018.
септембар 2018.
октобар 2018.
новембар 2018.
новембар 2018.
децембар 2018.
децембар 2018.
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ПРИЛОГ 1
СПЕЦИФИЧНИ ЦИЉЕВИ СТРАТЕГИЈЕ РЈУ У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ И МЕРЕ ЗА ЊИХОВО ОСТВАРИВАЊЕ
СЦ 1: Унапређење организационих и функционалних подсистема јавне управе





Организационо и функционално реструктурирање надлежних органа, организација и других тела
која обављају послове јавне управе
Унапређење децентрализације и деконцентрације активности ЈУ-а
Унапређење система за стратешко планирање и координацију јавних политика
Развој електронске управе

СЦ 2: Успостављање кохерентног система јавне управе заснованог на заслугама и унапређење
управљања кадровима



Увођење усаглашеног система запошљавања и плата државних службеника и намештеника
Развој и унапређење система за управљање кадровима у јавној управи

СЦ 3: Унапређење управљања јавним финансијама и набавкама




Унапређење процеса планирања и припреме буџета
Унапређење управљања и контроле приходима и интерном ревизијом
Унапређење система јавне набавке

СЦ 4: Повећање правне сигурности и унапређење пословног окружења и квалитета пружања услуга




Унапређење регулаторних процеса
Унапређење управних поступака
Реформа инспекцијског надзора

СЦ 5: Повећање учешћа грађана и одговорности при извршењу послова јавне управе



Унапређење услова за учешће заинтересоване јавности у раду јавне управе
Јачање етичких стандарда запослених у јавној управи и сузбијање корупције
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ПРИЛОГ 2
ДОКУМЕНТА СА ОСНОВНИМ ИНФОРМАЦИЈАМА
Следи некомплетан списак кључних докумената са основним информацијама за извршење задатака у
складу са овим пројектним задацима:
Банциу, Онорица (2015). Водич за праћење и евалуацију јавних политика (Нацрт).
Европска комисија (2016). Смернице за повезивање планирања/програмирања, праћења и евалуације
ДГ
НЕАР-а
https://ec.europa.eu/neighbourhoodenlargement/sites/near/files/pdf/financial_assistance/phare/evaluation/2016/20160831-dg-nearguidelines-on-linking-planning-progrming-vol-1-v-0.4.pdf.
Европска комисија (2017). Смернице за боље прописе (2017). https://ec.europa.eu/info/law/law-makingprocess/planning-and-proposing-law/better-regulation-why-and-how/better-regulation-guidelines-andtoolbox_en.
Европска комисија (2018). Извештај о напретку Србије. https://ec.europa.eu/neighbourhoodenlargement/sites/near/files/20180417-serbia-report.pdf.
Европска унија (2014). Мапа циклуса политика на нивоу централних власти у Србији. Реформисање
координације политика и центра власти. Трећа фаза (EuropeAid 11SER01/03/21).
Европска унија (2016). Стратегија проширења.
Европска унија (2018). Подршка за реформу јавне управе у оквиру Секторског реформског уговора
(2018). Извештај о почетној фази пројекта.
Влада Републике Србије (2014). Стратегија реформе јавне управе у Републици Србији.
http://www.mduls.gov.rs/doc/PAR%20Strategy.doc
Влада Републике Србије (2014). Уредба о интерној организацији и класификацији радних места у
МДУЛС. Јул 2014. године.
Влада Републике Србије (2016). Стратегија регулаторне реформе (2016−2020) и Акциони план
(2016−2017)
Влада Републике Србије. Стратегија развоја електронске управе.
Влада Републике Србије (2015). Акциони план за спровођење Стратегије реформе јавне управе у
Републици Србији за период 2015−2017. године. http://www.mduls.gov.rs/doc/AP_PAReng.doc
Влада Републике Србије (2018). Акциони план за спровођење Стратегије реформе јавне управе у
Републици Србији за период 2018−2020. године.25
МДУЛС (2018). Мапа пута за Средњорочну евалуацију Стратегије реформе јавне управе у Републици
Србији и ex-post евалуацију Акционог плана 2015−2017.
МДУЛС (2018). Реформа јавне управе у периоду 2015−2017. године. Извештај о напретку.
http://www.mduls.gov.rs/doc/PAR%20Report_eng_mar2018.pdf
МДУЛС (2018). Реформа јавне управе 2015−2017. године. Извештај о напретку. Прилози:
http://www.mduls.gov.rs/doc/eng%20Tabelarni%20deo%20prilog%202015_2017.pdf
МДУЛС (2016). Акциони план за спровођење иницијативе ПОВ-а у Републици Србији 2016. и 2017.
године.
http://www.mduls.gov.rs/doc/Action%20Plan%20on%20Implementation%20of%20the%20OGP%20Initiative
%20in%20the%20Republic%20of%20Serbia%20in%202016%20and%202017.docx
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У време израде ових Пројектних задатака се очекује одобрење Владе.
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Републички секретаријат за јавне политике (2017, Процена потреба за обуком Републичког
секретаријата за јавне политике (мај 2017. године)).
Стратегија регулаторне реформе и Акциони план.
Република Србија (2016). Закон о општем управном поступку.
Република Србија (2017). Закон о јавним службеницима.
Република Србија (2018). Закон о електронској управи.
Република Србија (2018). Закон о планском систему.
Република Србија. Закон о државној управи (нацрт).
РеСПА (2015). Анализа електронске управе: Од електронске до
https://respaweb.eu/download/doc/eGov+-+From+EGovernment+to+Open+Government.pdf/d3ab1cd43fa4cd3071be9cea7e4b0cd3.pdf

отворене

управе.
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СИГМА (2017): Начела реформе јавне управе − Извештај о праћењу за Србију. Издање за 2017. годину,
http://www.sigmaweb.org/publications/Principles-of-Public-Administration_Edition-2017_ENG.pdf.
СИГМА (2018). Пакет алата за припрему, праћење, извештавање и евалуацију РЈУ и секторских
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ПРИЛОГ 3
ДОНАТОРСКА ПОДРШКА У ОБЛАСТИ РЈУ
ИПА 2010 пројекат подршке за реформу јавне управе од 1,7 милиона евра
Текући ИПА 2014 пројекат „Оптимизација и реструктурирање јавне управе у Србији“ од 2,5 милиона
евра
ИПА 2014 пројекат „Подршка даљем развоју електронске управе“ од 2 милиона евра
ИПА 2011 пројекат „Реформисање координације политика и центра власти“ од 1,86 милиона евра
ИПА 2012 пројекат „Управљање кадровима у локалној самоуправи“ од 1,8 милиона евра
ИПА 2014 пројекат „Подршка за примену Закона о општем управном поступку“ од 0,3 милиона евра
ИПА 2015 пројекат „Евалуација и праћење Секторског реформског уговора за реформу јавне управе и
управљања јавним финансијама“ од 1 милион евра
ИПА 2015 пројекат „Подршка Министарству финансија у склопу Секторског реформског уговора за РЈУ“
од 3 милиона евра
ИПА 2015 пројекат „Подршка за реформу јавне управе у склопу Секторског реформског уговора за РЈУ“
од 3,5 милиона евра
ИПА 2015 пројекат „Подршка за видљивост и комуникацију о реформи јавне управе у оквиру
Секторског реформског уговора за РЈУ“од 2,5 милиона евра
Светска банка пројекат „Модернизација и оптимизација јавне управе“ од 69 милиона евра
Шведска, пројекат подршке за реформу јавне управе у Републици Србији од 2,1 милиона евра
Норвешка, пројекат„Управљање променама“ од 0,1 милиона евра
ГИЗ подршка за РЈУ од 2,5 милиона евра
УНДП/СИПУ − Акциони план за спровођење програма Владе (АПСПВ) за 2015. годину
Фонд за добро руковођење УК (ГГФ) − Ка централној националној институцији за обуку − фаза 1:
„Унапређење електронске управе у Србији; Управа усмерена ка грађанима“.
ПРИЛОГ 4
РЕЗИМЕ НАЛАЗА И ПРЕПОРУКА О РЈУ ИЗ ИЗВЕШТАЈА ЕУ О НАПРЕТКУ СРБИЈЕ ЗА 2018. ГОДИНУ
Дана 17. априла 2018, Европска комисија објавила јесвој извештај о напретку Србије за 2018. годину.
Следе истакнути делови из извештаја од значаја за реформу јавне управе:







Србија је умерено припремљена у области реформе јавне управе. Постигнут је известан напредак
у области пружања услуга, као и усвајањем неколико нових закона. Србија треба да спроведе своје
реформске циљеве, професионализује и деполитизује управу (посебно у погледу главних
руководећих позиција) и да обезбеди систематску координацију и праћење програма реформе
управљања јавним финансијама за период 2016−2020. Способност Србије да привуче и да задржи
стручни кадар у управи који се бави питањима ЕУ биће од кључне важности.
Главне структурне реформе јавне управе, пореске управе и предузећа у државном власништву и
даље нису завршене.
Међутим, препоруке Комисије из 2016. године нису у потпуности испоштоване. Конкретно,
политички утицај на именовање вишег руководства и даље изазива забринутост, са око 60% виших
руководилаца на положајима вршиоца дужности, многи већ дужи период. Такође, касни се са
применом Акционог плана за реформу јавне управе.
Наредне године Србија треба посебно да: → усклади Национални програм за усвајање правних
тековина ЕУ (НПАА) са годишњим планом рада Владе, средњорочним буџетским планом, утврди
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трошкове активности и исти ажурира у циљу постављања законодавног програма који подстиче
бољи регулаторни процес заснован на анализама ефеката и благовременим
међуинституционалним и јавним консултацијама; → измени закон о државној управи на основу
процеса заснованог на инклузији и показатељима, који гарантује неутралност и континуитет јавне
управе и обезбеђује управљање људским ресурсима по основу заслуга; → прати и извештава о
спровођењу програма реформе управљања јавним финансијама у складу са извештавањем
успостављеним за стратегију РЈУ.
Иако су успостављене институције које треба да осигурају систем за креирање политике централне
власти, координација политика се суочава са изазовима у пракси услед фокусирања на формална и
процедурална питања, а не на суштину. Квалитет стратешког планирања и даље је слаб. Нису
успостављена правила за развој секторских стратегија, које често не изискују трошкове и нису
довољно повезане са средњорочним фискалним планирањем.
Јавна управа треба додатно да ојача своје капацитете за развој инклузивних политика заснованих
на показатељима и израду законодавства, укључујући и оне који се односе на правне тековине ЕУ.
Јавне консултације о предлозима се често спроводе формалистички и у сувише касној фази
процеса, што онемогућава да све заинтересоване стране дају благовремени и квалитетан
допринос. Ресорна министарства тек треба да утврде интерна правила о развоју политика и
изради закона и побољшају утврђивање финансијских аспеката преношења правних тековина ЕУ.
Што се тиче консултација између министарстава, државни службеници на високом положају и
даље нису укључени у процес, а евентуалне сукобе између служби треба решавати на
министарском нивоу. Анализе ефеката прописа варирају по квалитету, а Секретаријат за јавне
политике нема овлашћење да их врати на ревизију. Анализе ефеката прописа се не подносе
Народној скупштини заједно са законодавним предлозима. Постоје разлике између процена
финансијских ефеката којима координира Министарство финансија и финансијских података у
анализама ефеката прописа, тако да је потребно боље координирање између Министарства
финансија и Секретаријата за јавне политике.
На увид јавности у рад Владе утиче чињеница да планови рада Владе нису системски доступни
јавности, а многи извештаји, као што су извештаји о реализацији годишњих планова рада Владе
или извештаји о спровођењу НПАА, не објављују се редовно. У извештајима о праћењу рада Владе
и извештајима о праћењу стратегија министарстава треба да се све више мере остварења у односу
на постављене циљеве, а не да се извештава о реализованим активностима.
Постављен је оквир за праћење, али његову ефикасност и повезивање са праћењем Стратегије РЈУ
треба побољшати.
Извештаји о спровођењу, који се редовно припремају и објављују, треба да постану корисно
управљачко средство. Спровођење отежавају ограничени људски и финансијски ресурси, а
ситуација је погоршана мерама фискалне консолидације. Планирана ревизија реформског
програма у 2018. години треба да се заснива на реалнијем планирању и утврђивању трошкова,
бољем одређивању редоследа активности, јаснијем нагласку на кључним реформама и
побољшаним индикаторима.
Запошљавање засновано на заслугама и даље је ослабљено прекомерним дискреционим правом
на политичком нивоу при избору коначних кандидата. Такође, не постоје јасни критеријуми за
организовање изборних тестова као ни за састав изборних комисија. Изузеће од нормалних
поступака запошљавања дозвољено је за привремено запослене, што и даље чини око 10%
запослених у државној служби. Законско раздвајање политичких од државнослужбеничких
положаја још увек није јасно спроведено.
60% високих државних службеника нису именовани у складу са законским одредбама, али они
раде на положају „вршиоца дужности“, многи од њих већ низ година. Велика флуктуација високих
државних службеника и као резултат тога, губитак институционалног памћења и даље изазивају
посебну забринутост.
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Због слабости правног оквира постоји ризик од злоупотребе приликом отпуштања како стручњака
тако и руководилаца, пошто је отпуштање дозвољено после једне негативне оцене и потврђивања
такве оцене путем додатне евалуације након 30 дана.
Систем оцењивања учинка, са увећаним разредима процене, и даље је неефикасан. Министарство
државне управе и локалне самоуправе је надлежно за централну координацију управљања
људским ресурсима, али нема довољно капацитета за координацију и усклађивање рада јединица
за људске ресурсе. Информациони систем управљања људским ресурсима и даље не комуницира
са другим националним базама података, као што је платни регистар трезора, и нередовно се
ажурира.
Спровођење стратегије за стручно усавршавање запослених у локалној самоуправи наставило се
акредитацијом програма обуке и увођењем акредитације за реализаторе обуке.
Смањивање обима државне управе и даље је главни приоритет Владе. Од 2015. године, број
запослених у јавном сектору смањио се за више од 29.175.
Политичка посвећеност побољшању одговорности руководилаца и обезбеђењу систематичнијег
делегирања одговорности у оквиру институција још није дала резултате. Институције и даље имају
бирократски и процесно оријентисан приступ планирању, буџетирању и извештавању о својим
активностима. Није постигнут напредак у управљању заснованом на резултатима. (видети
Поглавље 32 — Финансијска контрола)
Административна тишина при чему државни органи не поступају адекватно на захтеве грађана за
информацијама, и даље представља главни проблем.
Правни оквир за поједностављење управних поступака постављен је Законом о општем управном
поступку. Међутим, МДУЛС-у недостају ресурси за ефикасан надзор над његовом применом.
Србија спроводи своју кровну Стратегију реформе јавне управе коју даље прате додатна стратешка
планска документа из области јавних финансија, борбе против корупције, отворене управе,
електронске управе, стручног усавршавања државних службеника и регулаторне реформе и
управљања јавним политикама. Завршава се нови акциони план за период 2018−2020, са већим
фокусом на кључне реформске активности. Иако је главно министарство побољшало систем
праћења и извештавања у вези са стратегијом, дошло је до озбиљног кашњења у спровођењу због
недостатка средстава и слабих капацитета за планирање и управљање. Праћење и извештавање о
Програму реформе управљања јавним финансијама треба ускладити са праћењем и
извештавањем о Стратегији РЈУ.
Финансирање се прилично ослања на фондове спољних донатора. Влада треба да издвоји
довољно средстава у оквиру годишњег буџета и средњорочних расхода.
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ПРИЛОГ 5
ПРЕГЛЕД ПРЕПОРУКА ИЗ СИГМА ИЗВЕШТАЈА О ПРАЋЕЊУ ИЗ 2017.
Стуб
Препоруке
Стратешки оквир  Повећати стопу спровођења активности и испуњавања циљева из
реформе
јавне
Стратегије РЈУ
управе
 Унапредити реформску оријентацију, реалистично одређивање
трошкова и развој мерења на нивоу исхода приликом ревидирања
планова
 Боље искоришћење (и оптимизација) управних и координационих
структура
Развој
и  Унапређење квалитета централног планирања:
координација
o ближа сарадња у оквиру Центра Власти (ЦВ) приликом развоја
политика
централних планова
o укључити одређивање циљева засновано на исходима
o успоставити обједињени систем за развој и праћење стратегија
o одређивање трошкова Националног програма за приближавање
правним тековинама ЕУ (НПАА)
o развој и објављивање извештаја о праћењу заснованом на
резултатима
 Обезбедити бољу контролу квалитета над предлозима политика
путем:
o јаког мандата за контролу улаза (за формалности, као и садржај и
квалитет анализе)
o веће транспарентности над доношењем одлука Владе (нпр.
објављивање свих одлука)
o Проширења
примене
систематског
приступа
јавним
консултацијама
o Драстичног смањења примене ванредних поступака за усвајање
закона
Управљање
 Улога МДУЛС-а и Службе за управљање кадровима (СУК) јасно
јавним службама
дефинисани
и кадровима
 Ажурирање ХРМИС-а
 МУП − радна места државних службеника подложна ЗЈС-у
 Мање компликован поступак запошљавања
 Привремене позиције засноване на отвореним конкурсима
 Обезбедити запошљавање на основу заслуга
 Вршиоци дужности − за ревидирање спровођења
 Потребна реформа платног система
 Чланови одбора АБПК − критеријуми засновани на заслугама
Одговорност
 За промене у организацији власти потребна ex-ante анализа
 Приступ информацијама − Повереник води инспекције и тражи
санкције
 Заштитник грађана – за независно управљање запосленима
 МП − акциони план за смањење заосталих случајева у управним
судовима
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Пружање услуга






Управљање
јавним
финансијама














Јавна набавка







Потребан Закон о правној помоћи плус финансирање
Одговорност државних случајева − потребно пратити
Усагласити законодавство са ЗУОП-ом
Заједничка мапа пута интероперабилности заснована на Акционом
плану Стоп бирократији!
МДУЛС и Delivery Unit ПВ би требало да сарађују да би боље пратили
учинак при пружању услуга
Електронски потпис учинити погоднијим за грађане са више
дигиталних услуга
Засновати фискалну стратегију на стварним иницијативама буџетских
корисника и искористити као мост између њихових стратешких и
оперативних планова и приоритета Владе
Народна скупштина да повећа аналитичке капацитете Скупштинског
одбора за финансије, буџет и контролу
МФ да објави месечни профил планираних расхода и прихода у
јануару и упореди стварне исходе у односу на профил, образлажући
значајне разлике на нивоу буџетског корисника
Народна скупштина да изда Годишњи финансијски биланс који
садржи анализе значајних одступања у расходима на нивоу буџетског
корисника
МФ да појача законодавни оквир за ЦЈХ како би појачала своја
овлашћења за вођење развоја КУФ-а и ИР-а
Влада да правовремено учини ресурсе за спровођење акционог
плана нове Стратегије развоја јавне интерне финансијске контроле за
период 2017−2020. године доступним надлежним органима
ЦЈХ да спроведе програме за осигурање квалитета у складу са
стандардима ЈИА и да спроводи трајно стручно усавршавање
ДРИ да ради са Народном скупштином како би обезбедили да се
питања покренута у извештајима ДРИ-а могу делотворније испитати у
Народној скупштини
Завршити нове законе о јавним набавкама и концесијама; затворити
законодавне јазове и обезбедити одговарајуће јавне консултације
Појачати институционалне капацитете КЗЈН-а како би се могла
усмерити на функције праћења и саветовања
Преместити усмерење са процедуралних детаља на начела и исходе
Помоћи уговорним органима да преузму своје надлежности;
повећати ниво вештина њихових запослених
Увести комплетан електронски систем за набавке
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ПРИЛОГ 4 ИЗВЕШТАЈА
САСТАВ ЕВАЛУАЦИЈСКЕ РЕФЕРЕНТНЕ ГРУПЕ (ЕРГ)
Наталија Павловић Шиниковић
Љиљана Узелац
Данка Богетић
Бојана Тошић
Сања Мешановић
Ивана Вукашиновић
Тамара Стојчевић
Верица Игњатовић
Младен Лазић
Марија Орос Јанковић
Невена Карановић
Марија Кујачић
Слађана Андрејић
Никола Тарбук
Милена Радомировић
Драгана Јанковић
Данило Рончевић
Дражен Маравић
Снезана Антонијевић
Дејан Ракетић
Сања Станојевић
Жарко Степановић
Данило Родић
Сања Станковић
Данијела Стојименов
Вукосава Црњански
Тамара Бранковић
Марија Петровић
Тара Тепавац
Милена Лазаревић
Аника Уделеп
Брајан Фин
Карјук Марина
Александра Хилбиг
Никола Ђурић
Драгана Ћурчија Глигоријевић
Владан Петровић
Душка Суботић
Томас Кершер
Тијана Колунџија

МДУЛС
МДУЛС
ДЕУ
РСЈП
РСЈП
РСЈП
ГС
МФ
МФ
МЕИ
МЕИ
ИТЕ
ИТЕ
СКГО
СКГО
СУК
СУК
НАЈУ
НАЈУ
НАЈУ
НАЈУ
КСЦД
КСЦД
ПЗЗР
ПЗЗР
ЦРТА
ЦРТА
МДУЛС
ЦРТА
ЦОП
СИГМА
СИГМА
СДЦ
ГИЗ
ГИЗ
ГИЗ
ДЕУ
ДЕУ
ЕУ РЈУ ТП
КПВ
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