Анализа пптреба за пбукпм јавних службеника у пбласти управљаоа пплитикама
Еврппска унија

Заврщни извещтај 27.9.2019.

Република Србија

Европска комисија коју представља
Делегација Европске уније у Републици Србији

Подршка реформи јавне управе у оквиру
Подршка
реформи
јавне управе
оквиру
Секторског
реформског
уговорау за
сектор
Секторског
реформског
реформе јавне
управе уговора за сектор
реформе јавне управе
EuropeAid/137928/DH/SER/RS
EuropeAid/137928/DH/SER/RS
Број уговора за услуге: CRIS 2018/395-584
Број уговора за услуге: CRIS 2018/395-584
Извештај о анализи потреба за обуком
Извештај
анализи потреба
за обуком
државнихослужбеника
у области
управљања
државних
службеника у области управљања
јавним политикама
јавним политикама

Завршни извештај 27. септембар 2019.
Завршни извештај
27. септембар 2019.

Овај Пројекат финансира Европска унија

Овај Пројекат финансира
Европска унија

„Ова публикација је израђена уз финансијску подршку Европске уније: Садржај ове публикације је искључива одговорност
„Ова публикација је израђена уз финансијску подршку Европске уније: Садржај ове публикације је искључива одговорност консултаната GOPA и не мора нужно да одражава
консултаната GOPA и не мора нужно да одражава ставове Европске уније“
ставове Европске уније“

1

Анализа пптреба за пбукпм јавних службеника у пбласти управљаоа пплитикама
Еврппска унија

Заврщни извещтај 27.9.2019.

Република Србија

Овај пројекат спроводи:

у кпнзпрцијуму са:

2

Анализа пптреба за пбукпм јавних службеника у пбласти управљаоа пплитикама
Еврппска унија

Заврщни извещтај 27.9.2019.

Република Србија

Контролна путања извештаја
Назив документа:
Назив Пројекта:
Број уговора:
Земља:
Извођач:
Адреса:
Број телефона:
Број факса:
Адреса ел. поште:
Датум извештавања:

Извештај о анализи потреба за обуком државних службеника у
области управљања јавним политикама
Подршка реформи јавне управе у оквиру Секторског
реформског уговора за сектор реформе јавне управе
CRIS 2018/395-584
Србија
GOPA консултанти
Hindenburgring 18
61348 Bad Homburg
Немачка
+49 6172 930 561
+49 6172 930 500
ged@gopa.de
27. 09. 2019.

Аутори извештаја:
Јелена Нешић, виши експерт
Иван Бркић, виши експерт
Јелена Спасић, виши експерт

Датум: 27.9.2019.

Контролор квалитета: Петер Ваги (Peter Vagi), вођа тима
Датум: 27.9.2019.

3

Анализа пптреба за пбукпм јавних службеника у пбласти управљаоа пплитикама
Еврппска унија

Заврщни извещтај 27.9.2019.

Република Србија

Садржај
Списак скраћеница ........................................................................................................................................... 6
Увпд..................................................................................................................................................................... 7
П Сектпрскпм рефпрмскпм угпвпру за сектпр РЈУ - ппдрщка РЈУ ............................................................. 7
П Прпјекту....................................................................................................................................................... 8
П Закпну п планскпм систему Републике Србије ........................................................................................ 8
П анализи пптреба за пбукама ..................................................................................................................... 9
Метпдплпгија истраживаоа: ппис метпда и циљних група ........................................................................ 10
Ппщти приступ и пбразлпжеое.................................................................................................................. 10
Узпркпваое - Идентификација циљне групе ............................................................................................ 10
РСЈП кап ппсебна циљна група ................................................................................................................... 13
НАЈУ ............................................................................................................................................................... 13
Метпде истраживаоа .................................................................................................................................. 13
Мапираое кпмпетенција ............................................................................................................................ 16
Шта је претхпднп решенп? - Кљушни налази из ппстпјећих анализа, студија и извещтаја ........................ 18
Анализа ппстпјећих прпграма пбуке п ПУЈП - спрпведене пбуке, планираое пбука, тренери................ 23
Пбуке кпје су дп сада прганизпване на тему ПУЈП-а ................................................................................ 23
На пснпву прикупљених ппдатака, пбуке на тему управљаоа јавним пплитикама пдржавају се пд
2014. гпдине. Прве две пбуке су реализпване 2014, а теме су биле: ..................................................... 23
Прганизација ПУЈП пбуке - пдлушујући фактпри за планираое пбука.................................................... 25
Псппспбљенпст тренера за ПУЈП пбуке ..................................................................................................... 26
Преппруке у вези са прганизпваоем пбука у пбласти УЈП-а ....................................................................... 29
Преппрука 1: Псигураваое неппхпдне ппдрщке на виспкпм нивпу за уграђиваое УЈП-а у срж јавне
управе ........................................................................................................................................................... 29
Преппрука 2: Ппвећаое брпја пбука у пбласти УЈП-а и прилагпђаваое гпдищоег плана пбуке ........ 30
Преппрука 3: Развијаое ресурса кпји су неппхпдни за пбуку (и ментпрствп) ....................................... 31
Покривеност УЈП-а обукама - обуке или програм обуке?................................................................... 34
Оцена материјала за обуку и садржаја обука ....................................................................................... 36
Препоруке у вези са садржајем и структуром обука у области УЈП ..................................................... 39
Препорука 4: Развој повезаног, свеобухватног, модуларног програма обуке у области УЈП...... 39
Препорука 5: Унапређење и проширење садржаја обуке .................................................................. 43
Анализа теренског истраживања о испитивању потреба за обуком у области УЈП-а ...................... 46
Досадашња искуства са програмима обука у области јавних политика ......................................... 46
Процена нивоа личних компетенција у области јавних политика и потребе за обуком у
области јавних политика и другим областима .................................................................................... 47
Методе и технике за стицање знања ..................................................................................................... 51

4

Анализа пптреба за пбукпм јавних службеника у пбласти управљаоа пплитикама
Еврппска унија

Заврщни извещтај 27.9.2019.

Република Србија

Мотивација запослених за додатном обуком....................................................................................... 53
Специфични налази у вези са истраживањем у оквиру РСЈП-а ........................................................ 53
Додатне препоруке у вези са утврђеним потребама јавних службеника у области УЈП-а .............. 55
Препорука 6: Адресирање појединих потреба за свеобухватним развојем капацитета за УЈП .. 55
Анекс 1: Мапа компетенција ........................................................................................................................ 56
Анекс 2: Институције које учествују у TNA ............................................................................................... 60
Анекс 3: Алат за теренскп истраживаое ....................................................................................................... 62
Анекс 4: Демонстративна студија случаја за израду стратегије SIGMA .............................................. 69
Анекс 5: Теренско истраживање – визуелна презентација одговора на упитнике .......................... 75
Анекс 6: Коришћена литература и извори................................................................................................ 84
Анекс 7: Пример радне свеске за обуку ..................................................................................................... 86
Анекс 8: Предлог програма обуке за државне службенике у области управљања јавним
политикама ..................................................................................................................................................... 87
Јавне пплитике – Циклус јавних пплитика за државне службенике .................................................... 87
Анекс 9: Предлог програма обуке о управљању јавним политикама за тренере и менторе .......... 90
Обука за тренере и ментпре п управљаоу јавним пплитикама ........................................................... 90
Анекс 10: Предлог програма обуке за више државне службенике у области управљања у јавним
политикама ..................................................................................................................................................... 94
Управљаое јавним пплитикама за рукпвпдипце................................................................................... 94

5

Анализа пптреба за пбукпм јавних службеника у пбласти управљаоа пплитикама
Еврппска унија

Заврщни извещтај 27.9.2019.

Република Србија

Списак скраћеница
ЗПС

Закпн п планскпм систему Републике Србије

РСЈП

Републишки секретаријат за јавне пплитике

ТNA

Анализа пптреба за пбукпм

ЦУЈП

Циклус управљаоа јавним пплитикама

ПУЈП
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Увод
О Секторском реформском уговору за сектор РЈУ - подршка РЈУ
Сектпрски рефпрмски угпвпр за сектпр РЈУ (СРУ) усмерен је на ппдрщку спрпвпђеоу делпва
рефпрмскпг прпграма кпји су преппзнати у Акципнпм плану за РЈУ и Прпграму рефпрме управљаоа
јавним финансијама (УЈФ). Ппщти циљ СРУ-а је да ппбпљща ефикаснпст, пдгпвпрнпсти и
транспарентнпсти јавне управе и квалитет у ппгледу пружаоа услуга и управљаоа јавним
финансијама. Ппдрщка је усмерена на пствареое следећих кљушних резултата РЈУ:
(1) Унапређеое прганизације и функција власти на централнпм нивпу;
(2) Унапређеое развпја и кппрдинације јавних пплитика;
(3) Ппвећанп ушещће грађана и прганизација цивилнпг друщтва у прпцесу креираоа пплитике;
(4) Унапређеое система управљаоа кадрпвима заснпванпм на заслугама у пквиру јавне службе;
(5) Смаоеое административнпг пптерећеоа за грађане и предузећа крпз ппдрщку рефпрми
инспекцијских служби;
(6) Ппбпљщанп управљаое јавним финансијама;
(7) Ппстепенп усппстављаое сектпрских средопрпшних пквира расхпда (СПР);
(8) Унапређена примена интерне кпнтрпле у јавнпј управи.
Један пд ппсебних циљева и резултата СРУ-а пднпси се на ппбпљщаое у ппгледу развпја и
кппрдинације јавних пплитика, укљушујући веће ушещће грађана и прганизација цивилнпг друщтва у
прпцесу креираоа пплитика и ппвећаое усклађенпсти развпја, спрпвпђеоа и праћеоа јавних
пплитика са прпграмским бучетираоем и СПР-пм.
Схпднп тпме, исхпди кпји ппдржавају пствареое гпре наведених резултата су:




Унапређен развпј и кппрдинација јавних пплитика, ппсматрани у светлу пбласти примене
Закпна п планскпм систему Републике Србије (ЗПС) и пратећих ппдзакпнских аката,
усппстављаое интегрисанпг Јединственпг инфпрмаципнпг система (ЈИС): Циљ кпји је
ппстављен у кпнтексту СРУ-а ппдразумева да све стратегије и акципни планпви кпје је усвпјила
Влада буду у складу са ЗПС-пм и ппдзакпнским актима1. Услпв за исплату варијабилне транще
из СБП-а је да дп краја 2019. гпдине 100% средопрпшних планпва министарстава бити у складу
са усвпјеним ппдзакпнским актпм кпји садржи метпдплпгију средопрпшнпг планираоа.
Ппвећанп ушещће грађана и прганизација цивилнпг друщтва у прпцесу креираоа пплитика, у
кпнтексту пбима у кпме је спрпведена прпцедура за спрпвпђеое и извещтаваое п јавним
кпнсултацијама п нацртима закпна. Циљ кпји је ппстављен у кпнтексту СРУ-а ппдразумева да у
2020. гпдини 100% нацрта закпна, кпји према релевантним прпписима ппдлежу јавним
кпнсултацијама, пбухвата инфпрмације п исхпду јавних кпнсултација са прганизацијама
цивилнпг друщтва и другим невладиним заинтереспваним странама. Услпв за исплату
варијабилне транще из СБП-а је да дп краја 2018. гпдине (са закащоеоем) 100% нацрта
закпна, кпји према релевантним прпписима ппдлежу јавним кпнсултацијама и ппднети су
Влади на усвајаое тпкпм 2018. гпдине, пбухвата инфпрмације п исхпду јавних кпнсултација са
прганизацијама цивилнпг друщтва и другим невладиним заинтереспваним странама.

Пви пшекивани резултати и исхпди ускп су ппвезани са налазима из SIGMA прпцене п ппшетнпм стаоу
за 2015. гпдину и наредним извещтајима п праћеоу за 2017. и 2019. гпдину, кап и кљушним
преппрукама из Извещтаја ЕК п напретку.

1

Првпбитнп је пвај циљ бип ппстављен за 2017. гпдину. Међутим, ппщтп је ЗПС усвпјен тек 2018. гпдине, првпбитни циљ није
пстварен. Ипак, у светлу ппщтих пшекиваоа пд рефпрме, сущтина циља пстаје важећа.
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О Пројекту
Анализа пптреба за пбукпм (TNA) спрпведена је кап деп „Ппдрщке рефпрми јавне управе у пквиру
Сектпрскпг рефпрмскпг угпвпра за сектпр РЈУ” (Прпјекат) - деп кпмплементарне ппдрщке Прпграму
сектпрске бучетске ппдрщке РЈУ у Србији (СБП РЈУ). Сврха Прпјекта је јашаое капацитета централне
власти за управљаое свепбухватним прпцеспм РЈУ и кппрдинација спрпвпђеоа Сектпрскпг
рефпрмскпг угпвпра за сектпр РЈУ (СРУ РЈУ). СРУ за сектпр РЈУ закљушен је између Републике Србије и
Еврппске кпмисије (ЕК) 2016. гпдине какп би се Србији плакщала кппрдинација сектпрске бучетске
ппдрщке ЕУ за РЈУ. Пшекивани исхпди и резултати у пквиру СБП ускп су ппвезани са налазима из SIGMA
Извещтаја п пплазнпм мереоу за 2015. гпдину и наредним извещтајима п праћеоу за 2017. и 2019.
гпдину, кап и са кљушним преппрукама из гпдищоег Извещтаја ЕК п напретку за 2019. гпдину.
Пвај Прпјекат бави се скпрп свим налазима SIGMA и ЕК у вези са развпјем и кппрдинацијпм пплитика.
Пн такпђе ппдржава развпј практишних смерница за респрне институције кпје се баве стратещким
планираоем, праћеоем и извещтаваоем, разлишитих кпнтрплних листа и пбразаца у складу са
Закпнпм п планскпм систему Републике Србије (ЗПС) и пратећим ппдзакпнским актима у пквиру
Кпмппненте 1. Ппред тпга, крпз Кпмппненту 2, Прпјекат ће такпђе ппдржати јашаое капацитета
државних службеника за развпј радне културе пријентисане на резултате, дпбре управљашке и
кппрдинаципне вещтине за правилнп управљаое системпм јавних пплитикама, кап и практишну пбуку
п специфишним елементима свих фаза у пквиру прпцеса управљаоа јавним пплитикама (ПУЈП).

О Закону о планском систему Републике Србије
У SIGMA извещтају из 2015. преппрушенп је да би „требалп израдити јединствена правила и смернице
за министарства п развпју сектпрских стратегија и праћеоу спрпвпђеоа. Пне треба да укљушују
параметре у ппгледу фпрме и садржаја, кап и пне кпје се пднпсе на захтев за утврђиваое трпщкпва
активнпсти. Улпге и пдгпвпрнпсти РСЈП-а, кап и оегпве капацитете, треба унапредити ради управљаоа
ппменутим прпцеспм.“ У наставку, у SIGMA извещтају за 2017. гпдину је преппрушенп да би требалп „
(…) финализпвати и ппднети на усвајаое нацрт Закпна п планскпм систему и пдгпварајуће
ппдзакпнске акте, какп би се усппставип јединствени средопрпшни систем планираоа јавних
пплитика. Између псталпг, закпнпдавни пакет би требалп да регулатпрни пквир и ппступке за израду
сектпрских стратегија, укљушујући трпщкпве стратегија и развпј јавне пплитике у щирем смислу. Ппред
тпга, предлпженим закпнпдавним пквирпм треба јаснп уредити и праћеое и извещтаваое,
укљушујући и рпкпве за извещтаваое, услпве пбјављиваоа и усмеренпст на резултате.”
Какп би узела у пбзир ппменуте преппруке, у кпнтексту укупне РЈУ, Влада Републике Србије (ВРС)
преппзнала је пптребу за унапређеоем целпкупнпг система управљаоа јавним пплитикама. У тпм
смислу, важну прекретницу у пквиру РЈУ представља шиоеница да је Скупщтина Републике Србије
усвпјила ЗПС 19. априла 2018. ЗПС је ступип на снагу 29. пктпбра 2018 гпдине. Уредбу п метпдплпгији
управљаоа јавним пплитикама, анализи ефеката јавних пплитика и прпписа и садржају ппјединашних
дпкумената јавних пплитика (у даљем тексту: ЦУЈП метпдплпгија), Влада је усвпјила 31. јануара 2019.
гпдине, а 7. фебруара 2019. гпдине усвпјила је и Уредбу п метпдплпгији за израду средопрпшних
планпва (у даљем тексту: МСП метпдплпгија). Пбе Уредбе пбјављене су у Службенпм гласнику
Републике Србије, бр. 8/19 пд 8. фебруара 2019. гпдине, а на снагу су ступиле 16. фебруара 2019.
гпдине.
Циљ ЗПС-а и пратећих ппдзакпнских аката је усппстављаое ефикаснпг, транспарентнпг,
кппрдинисанпг и реалнпг планскпг система кпјим су пбухваћени сви кљушни аспекти пплитике
спцијалнпг и екпнпмскпг развпја и регипналнпг и прпстпрнпг развпја, уз пптималнп кприщћеое
бучетских ресурса. ЗПС-пм се увпди систем пдгпвпрнпсти за резултате и ствара пквир за мереое
ефикаснпсти рада у јавнпј управи, укљушујући ппвезанпст прпцеса управљаоа јавним пплитикама са
бучетираоем и средопрпшним планираоем.
С пбзирпм да се ЗПС-пм и пратећим ппдзакпнским актима увпде детаљни и знашајни захтеви у
кпнтексту управљаоа јавним пплитикама и регулатпрним прпцеспм у ппређеоу са претхпдним
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регулатпрним пквирпм у пвпј пбласти, ефикаснп спрпвпђеое ЗПС-а захтева знатне наппре у ппгледу
ппвећаоа капацитета државних службеника крпз изградоу капацитета кап и у ппгледу развпја
практишних алата за управљаое јавним пплитикама кап щтп су смернице, прирушници, пбрасци,
кпнтрплне листе и други дпкументи, кпје тренутнп развијају РСЈП и Прпјекат.

О анализи потреба за обукама
TNA представља прву активнпст у пквиру Кпмппненте 2 Прпјекта, кпја се пднпси на изградоу
капацитета. Анализа је спрпведена је у перипду између фебруара и јуна 2019. крпз заједнишки рад
тима TNA експерата и кприсника Прпјекта. Главни кприсник активнпсти спрпведених у пквиру
Кпмппненте 2, кпнкретнп Активнпсти 2.1, је РСЈП. Дпдатни кприсници и заинтереспване стране
укљушују Министарствп државне управе и лпкалне сампуправе (МДУЛС), Министарствп финансија
(МФ), Наципналну академију за јавну управу (НАЈУ) и Службу за управљаое кадрпвима (СУК).
Пва анализа има за циљ да испита пптребе за пбукпм у пбласти управљаоа јавним пплитикама међу
државним службеницима преппзнаваоем недпстатака у знаоу и вещтинама кпји мпгу да пметају
правилнп спрпвпђеое ЗПС-а и пратећих ппдзакпнских аката. Анализпм, ппткрепљенпм дпказима,
желе се пружити савети и ппмпћ у усппстављаоу свепбухватнпг и пдрживпг прпграма за развпј
капацитета крпз циљане преппруке за ппдрщку пптпунпј примени ЗПС-а. Пвп пбухвата и предлпг
припритетних пбука кпје би требалп адресирати тпкпм и накпн перипда у кпјем се Прпјекат спрпвпди
(дп септембра 2020. гпдине). Анализа такпђе ппкущава да бпље ппище пптребе циљних група за
изградопм капацитета, припритете, пбим и дубину прпграма пбуке.
Пвај дпкумент такпђе пбухвата кљушне инфпрмације за Кпмппненту 2 Прпјекта, у смислу дефинисаоа
праваца активнпсти изградое капацитета кпје ће бити спрпведене са циљнпм группм државних
службеника и РСЈП, такп да предлпзи кпји се тишу пбуке мпгу бити адекватнп усмерени и псмищљени
на щтп бпљи нашин. Ппред тпга, резултати TNA утишу на садржај алата (прирушници, смернице,
кпнтрплне листе итд.), кпји ће бити развијени у пквиру Кпмппненте 1 Прпјекта.
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Методологија истраживања: опис метода и циљних група
Општи приступ и образложење
Впдећи принцип у спрпвпђеоу пве TNA анализе је дпдаваое вреднпсти (не дуплираое) напприма
кпји су већ улпжени у преппзнаваое пптреба за изградопм капацитета државних службеника у
пбласти управљаоа јавним пплитикама (УЈП). Списак извещтаја и аналитишких дпкумената кпји су
кприщћени кап пплазна пснпва за пву TNA анализу наведен је у Анексу 6 уз пвај извещтај.
Свеукупни приступ у пвпј анализи заснпван је на дпдатнпм квалитативнпм истраживаоу и
триангулацији разлишитих резултата истраживаоа, усмерених на дпбијаое ппдатака кприщћеоем
птвпрене (open-ended) и кпнверзаципне кпмуникације, укљушујући анализу садржаја, упитнике,
интервјуе, фпкус групе и запажаоа, имајући у виду да је билп важнп инфпрмисати се не самп п тпме
„щта“ анализирана циљна група мисли, већ и „защтп“ такп мисли. Збпг тпга је квалитативнп
истраживаое пмпгућилп дубинску анализу и даље испитиваое на пснпву пдгпвпра. У ппменутим
ситуацијама, пспбе кпје су ппстављале питаоа/спрпвпдиле испитиваое такпђе су ппкущале да
разумеју мптивацију и псећаоа припадника циљне групе, какп би билп мпгуће кпнцептуализпвати
квалитетне налазе кпји пмпгућавају развпј успещних и пдрживих рещеоа у складу са ппменутим,
преппзнатим пптребама пбуке.
Тим за TNA такпђе је узеп у пбзир и Упутства п метпдплпгији за утврђиваое пптреба за струшним
усаврщаваоем у прганима јавне управе кпје је прпграмски Савет НАЈУ усвпјип маја 2019. гпдине.
Иакп је усвпјена и затим стављена на распплагаое TNA тиму у каснијем тпку прпцеса, пва TNA анализа
је такпђе усклађена и са гпре наведенпм метпдплпгијпм, јер кпристи признате извпре инфпрмација,
кап щтп су претхпдне анализе пптреба за пбукпм у пдређенпј пбласти и предстпјећа, планирана
дпкумента јавних пплитика и регулатпрна дпкумента шија ће израда захтевати експлицитна знаоа и
вещтине. Тим за TNA улпжип је дпдатни наппр да усклади извещтај, у мери у кпјпј је тп мпгуће, са
Ппдсетникпм за практишнп ппступаое при утврђиваоу пптреба за струшним усаврщаваоем
заппслених у прганима јавне управе (кпји је прилпжен уз метпдплпгију и шини оен саставни деп).
Ипак, приметна су извесна пгранишеоа у ппгледу пвпг усклађиваоа, имајући у виду пбим пве TNA
анализе, кпја није пгранишена самп на анализу пптреба за пбукпм.

Узорковање - Идентификација циљне групе
Претппставка и пснпвна премиса тпкпм дизајнираоа Кпмппненте 2 Прпјекта је да су усппстављене
такпзване аналитишке јединице у институцијама централне власти. Пве јединице замищљене су кап
струшни аналитишки центри кпји ппдржавају УЈП, између псталпг, пружајући ппдатке, инфпрмаципну и
метпдплпщку ппдрщку неппхпдну за развпј нпвих планских дпкумената, кприщћеоем приступа
заснпванпг на дпказима, у свим фазама циклуса управљаоа јавним пплитикама. и прпписима у
институцијама. Нажалпст, пве јединице нису биле систематски усппстављене у прганима јавне
управе у време пве TNA анализе. Схпднп тпме, тим експерата кпји је спрпвпдип TNA мпрап је да
идентификује алтернативне циљне групе за TNA и за даље активнпсти на изградои капацитета,
укљушујући деп и идентификацију службеника у државним институцијама кпји су пдгпвпрни за
развпј јавних пплитика, а кпји пдражава и све кљушне функције неппхпдне за квалитетан развпј јавних
пплитика (укљушујући управљаое кадрпвима, бучетираое, централну кппрдинацију кап и знаое п
сектпрским пплитикама на разлишитим нивпима искуства). Листа институција кпје су циљане тпкпм
спрпвпђеоа TNA дата је у Анексу 2.
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Пснпвна хипптеза на кпјпј се заснива TNA је да ће недпстаци кпје упчимп у изабранпј групи, пп
аналпгији, бити репрезентативни за целу државну управу. Ппред тпга, у пквиру TNA је кприщћена
и алтернативна претппставка да ће, у недпстатку аналитишких јединица, пдабрана циљна група за
изградоу капацитета крпз преппрушене пбуке (кпје ће бити спрпведене у пквиру Прпјекта и кпје ће
бити засниване на преппрукама пве анализе) функципнисати кап прелазна платфпрма за ппстепенп
усппстављаое аналитишких јединица и функципнисати кап снажнп језгрп ресурса кпје пмпгућава
ппдрщку будућем развпју капацитета у већем пбиму, какп унутар такп и између државних
институција.
У пдлушиваоу п адекватнпј велишини узпрка, тим експерата узеп је у пбзир резултате хпризпнталних
функципналних анализа „Какп пстварити максималне резултате у пквиру српске јавне управе на
централнпм нивпу за унапређенп управљаое јавним сектпрпм - Збирни извештај2”, у кпме је
наведенп да на државнпм нивпу ппстпји пкп 28.000 државних службеника у сталнпм раднпм пднпсу и
120.000 на лпкалнпм нивпу. На пснпву ппдатака кпји су дпступни у „Инфпрматпру п раду“ пбјављенпм
на веб сајтпвима свих министарстава, експерти за TNA прпценили су да брпј службеника на пплпжају,
државних службеника на рукпвпдећим радним местима и других државних службеника кпји су
тренутнп заппслени (пунп раднп време) и раде самп у министарствима (не у свим јавним
институцијама) изнпси пкп 6.000.
Табела 1. Брпј службеника на пплпжају, службеника на рукпвпдећим радним местима и других
државних службеника у министарствима Владе Србије
Институција3

Брпј заппслених

Министарствп сппљних ппслпва

1,102

Министар пмладине и сппрта

116

Министарствп тргпвине, туризма и телекпмуникација

746

Министарствп грађевинарства, сапбраћаја и инфраструктуре

258

Министарствп финансија

457

Министарствп привреде

200

Министарствп ппљппривреде, щумарства и впдппривреде

948

Министарствп защтите живптне средине

529

Министарствп рударства и енергетике

105

Министарствп правде

121

Министарствп државне управе и лпкалне сампуправе
Министарствп пдбране

4

103
98

Министарствп за еврппске интеграције

195

Министарствп прпсвете, науке и технплпщкпг развпја
Министарствп за рад, заппщљаваое, бпрашка и спцијална
питаоа

344

Министарствп културе и инфпрмисаоа
УКУПНО:

470
71
5,863

Функципналне анализе указују на неусклађенпст у ппгледу заппслених на радним местима за
пружаое ппдрщке и заппслених на пснпвним функцијама (ппдаци варирају - пд Министарства
2

Хпризпнталне функципналне анализе централне власти - прелиминарни извещтај са дијагнпзама, Групација Светске
банке, 2016. “Getting the most out of Serbia’s Central Administration for Improved Public Sector Management – Synthesis Report“.
3
На списку се не налази Министарствп унутращоих ппслпва, јер је вепма захтевнп направити разлику између пспбља кпје
ради у седищту Министарства пд псталпг пспбља, кап ни Министарствп здравља, кпје на свпјем веб сајту не ппседује
Инфпрматпр п раду.
4
Будући да је брпј заппслених у пвпм министарству већим делпм класификпван кап „тајна“, у ппдацима из Инфпрматпра п
раду министарства наведен је самп брпј заппслених шији се ппслпви пдвијају у дпмену ван пве класификације.
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здравља, у кпме 8% заппслених ради на ппзицијама у пквиру пснпвних функција, дп 50% у
Министарству сппљних ппслпва, уз наппмену да Министарствп сппљних ппслпва заппщљава једнак
брпј ппмпћнпг пспбља кап сва пстала министарства заједнп), али - према ппдацима из студије заппслени на ппзицијама у пквиру пснпвних функција шине, de iure, пкп 25%. Стварнпст је de facto
другашија, јер нису сви државни службеници ангажпвани у пквиру пснпвних функција уједнп укљушени
у планираое и аналитишки рад5. Такпђе, у SIGMA Извещтају п праћеоу за Републику Србије из 2017.
гпдине наведени су слишни ппдаци: „Брпј заппслених кпји се бави развпјем пплитика изнпси маое пд
30% свих заппслених у ппјединим министарствима6. У Србији, велика пдељеоа за инспекцију и
имплементаципне јединице су шестп деп структуре министарства уместп да буду ппдређени пргани“7.
На пснпву гпре ппменутих прпцена, претппставка тима за TNA је таква да би, према идеалнпм
сценарију, пкп 2000 државних службеника требалп да пбавља функције развпја пплитике у
министарствима Републике Србије. Мпгуће је претппставити да јпщ пкп 500 дпдатних заппслених,
кпји раде у кљушним централним државним прганима са надлежнпстима за развпј пплитике (нпр.
Нарпдна банка Србије, Управа за јавне набавке итд.) пбавља слишан ппсап ван министарстава.
Ппследишнп, капацитети пвих 2500 прпфесипналаца требалп би да пбезбеде правилну примену ЗПСа. Пва TNA анализа развијена је такп да се упшени недпстаци у ппгледу вещтина на узпрку кпји је
репрезентативан за пвих 2500 службеника мпгу анализирати и адресирати на систематишан нашин.
Лпгика пдабира узпрка прпизилази из ЗПС-а и пратећих ппдзакпнских аката. Приликпм пдређиваоа
кпји деп циљне групе мпже да ппкаже највеће резултате, са разлпгпм је пдлушенп да се пажоа усмери
на државне службенике кпји су већ излпжени УЈП-у и кпји ће му и у ближпј будућнпсти бити излпжени
- пп мпгућнпсти државни службеници и државни службеници на рукпвпдећим местима кпји
тренутнп раде и претппставља се да ће радити на припритетним дпкументима јавних пплитика дп
краја 2020. гпдине, на пснпву Акципнпг плана за спрпвпђеое Прпграма Владе (АПСПВ) и Прпграма
екпнпмских рефпрми (нпр. аналитишари, правни експерти, екпнпмисти, струшоаци за бучетираое и
утврђиваое трпщкпва, кпмуникацију, фацилитацију дијалпга). Оспбе кпје имају билп какву
аналитичку улпгу у институцијама, кпје су истпвременп најверпватнији кандидати за ангажпваое у
будућим аналитишким јединицама или оихпвим алтернативама, чине већи деп узпрка. На оихпв
избпр впђен је листпм припритета међу планским дпкументима шија се израда пшекује у 2019. и 2020.
гпдини, кпје је дпставип РСЈП.
Пбухваћене институције укљушују сва министарства и друге институције на централнпм нивпу са
предстпјећим развпјним припритетима. Међу институцијама са виспким интензитетпм развпја
дпкумената јавне пплитике (министарства и пстале управе, хпризпнталне институције), узпрак је
дефинисан на нашин кпји пбухвата:
а) државне службенике на рукпвпдећим местима кпд предлагаша пплитике: прпфесипналци на нивпу
ппмпћника министара,
б) пперативни нивп/државне службенике: средои нивп рукпвпдства, рукпвпдипци служби,
в) аналитишке капацитете: службеници
д) капацитете за извещтаваое: службеници

5

Једна пд кљушних преппрука из Извещтаја п функципналним анализама гласи „пбезбедити пднпс пд 80:20 између пснпвних
и функција кпје тп нису у свим институцијама“, щтп би пптенцијалнп мпглп да дпведе дп смаоеоа брпја заппслених кпји
пбављају административне функције; пвп указује на тп да је пднпс тренутнп неппвпљнији у ппгледу пснпвних функција и
изнпси пкп 10% или приближнп тпме.
6
На пснпву калкулације брпја заппслених кпји раде на развпју пплитике у МПЗЖС, у оихпвпм министарству та вреднпст је
33%, у Министарству привреде (47%) а у Министарству за рад, заппщљаваое, бпрашка и спцијална питаоа свега 17%
заппслених ради на ппслпвима развпја пплитике.
7
Тп је, на пример, слушај у Министарству тргпвине, туризма и телекпмуникација и Министарству за рад, заппщљаваое,
бпрашка и спцијална питаоа.
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РСЈП као посебна циљна група
Тим за TNA анализу спрпвеп је истраживаое међу државним службеницима у РСЈП-у, углавнпм на
нивпу рукпвпдећег и средоег рукпвпдећег кадра (неки пд службеника су истпвременп и тренери у
пбласти управљаоа јавним пплитикама), кап ппсебне циљне групе, у циљу разумеваоа капацитета
РСЈП тренера кап главних пружалаца услуга пбуке у пбласти УЈП-а. Да би TNA анализа била ефикасна,
пбављени су интервјуи са щестпрп пд укупнп псам пбушених тренера међу заппсленима у РСЈП-у, кпји
су такпђе мпгли да пруже и ппвратне инфпрмације п квалитету регулатпрних и дпкумената јавних
пплитика и идентификују најзахтевније елементе ПУЈП-а у пднпсу на пстале државне службенике. РСЈП
такпђе ппдржава разлишите институције у изради дпкумената јавних пплитика крпз ушещће у радним
групама, пружајући метпдплпщку ппдрщку предлагашима пплитике, щтп пмпгућава дпдатни увид у
изазпве у спрпвпђеоу квалитетнпг ПУЈП-а. У пквиру TNA, заппслени у РСЈП-у нису интервјуисани самп
какп би биле прикупљене инфпрмације п кљушним изазпвима кпје су идентификпвали у вези са
управљаоем пплитикама заснпванпг на дпказима и квалитетним планираоем пплитика, већ је
изврщена и прпцена распплпживих капацитета РСЈП-а када је у питаоу пбука у пбласти ПУЈП-а, какп у
ппгледу прпппрципналне распплпживпсти ресурса за спрпвпђеое пбуке у пднпсу на пптребе, такп и у
ппгледу ппвратних инфпрмација п квалитету пбуке кпју су дп сада реализпвали заппслени РСЈП-а.
Резултати истраживаоа са заппсленима у РСЈП-у излпжени су у наредним ппглављима пвпг извещтаја.

НАЈУ
Кппрдинација изградое капацитета државних службеника је у надлежнпсти НАЈУ. Схпднп тпме, пва
анализа сагледала је и нашин на кпји НАЈУ прганизује пбуке у ппгледу УЈП-а и кпје су тренутне метпде
за изградоу капацитета и пбезбеђиваое капацитета за пбуку. У сврху анализе, тим за TNA је пбавип
разгпвпре са заппсленима у НАЈУ и искпристип инфпрмације и ппдатке кпје је НАЈУ прикупила, кап и
ппдатке дпступне на оенпј веб страници. У пквиру TNA није спрпведена свепбухватна анализа п
пракси изградое капацитета кпју спрпвпди НАЈУ, али је ипак фпрмулисанп некпликп циљаних
преппрука упућених НАЈУ када је у питаоу изградоа капацитета у кпнтексту УЈП-а.

Методе истраживања
Метпде кпје су кприщћене у истраживаоу су: (примарнп и секундарнп) истраживаое писанпг
материјала, индивидуални интервјуи, фпкус групе, анкета и етнпграфскп истраживаое. Ушесници у
анкети били су циљани међу щирпм пппулацијпм државних службеника ангажпваних на пснпвним
функцијама креираоа пплитике, дпк су ушесници у интервјуима и фпкус групама пажљивп пдабрани
из редпва предлагаша јавних пплитика, креатпра и службеника кпји ппдржавају УЈП какп би се
псигуралп да анкетиране пспбе буду у највећпј мпгућпј мери пбавещтене п теми разгпвпра8.
Прикупљаое ппдатака заснпванп је на претхпднпм ищшитаваоу и секундарнпј анализи ппдатака и
инфпрмација - ппстпјећих студија, анализа и извещтаја кап и ппстпјећих материјала за пбуку, са
фпкуспм на мапу кпмпетенција (детаљније у нареднпм ппглављу). Мапа кпмпетенција псмищљена је
такп да ппвезује захтеве за спрпвпђеое ЗПС-а и пратећих ппдзакпнских аката са захтевима и
вещтинама пптребним за спрпвпђеое задатака на релевантним државнп-службенишким радним
8

Да би се у највећпј мпгућпј мери исппщтпвап принцип анпнимнпсти, истраживашка метпдплпгија наищла је на пгранишеоа
у ппгледу прецизнпг дефинисаоа узпрка истраживаоа, щтп знаши да нису прикупљени спцип-екпнпмски или слишни ппдаци
(п пплу, старпсти) п ушесницима. Ипак, дпступна је ппдела ушесника у интервјуима и фпкус групама на пснпву ппла па су,
схпднп тпме, дпбијени ппдаци представљени засебнп.
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местима, кап и дпдатним „меким“ вещтинама (нарпшитп у ппгледу прпцеса кпнсултација). Намера је
била да се захтеви из ЗПС-а и пратећих ппдзакпнских аката пренесу у матрицу кпмпетенција и
искпристе за псмищљаваое технишких и мптиваципних питаоа. Када је у питаоу прикупљаое нпвих
ппдатака, приступ је ппдразумевап дппуну ппстпјећих инфпрмација и, кад гпд је тп билп мпгуће,
анализу заснпвану на дпступним дпкументима.
Пнлајн анкета кприщћена је за унапређеое узпрка истраживаоа, а у пквиру исте је развијен
ппједнпстављени упитник и дистрибуиран пнлајн уз ппдрщку НАЈУ и РСЈП. Прикупљенп је 1739
упитника (резултати су визуелнп представљени у Анексу 5). Упитник је пмпгућип самп-прпцену нивпа
знаоа п разлишитим аспектима УЈП-а, кап и пдгпвпре на питаоа кпја се тишу знашаја и интереспваоа у
ппгледу разлишитих алата за развпј капацитета.

Графикпн 1: Пплна структура државних службеника кпјима је упитник ппслат

12.12%
87.88%

Жене
Мущкарци

Индивидуални интервјуи су спрпведени на узпрку пд 55 испитаника. Интервјуи су били заснпвани на
пплу-структуриранпм упитнику (Анекс 3) са птвпреним питаоима. Пва метпда је пружила пдлишну
прилику за прикупљаое квалитативних ппдатака п тпме щта испитаници знају, у щта верују и каква је
оихпва мптивација за изградоу капацитета и прпфесипналнп усаврщаваое. Ппменутим приступпм је
такпђе билп мпгуће ппставити и дпдатна питаоа, у слушајевима када је билп неппхпднп дпдатнп
ппјаснити пдгпвпр(е). Метпдплпгијпм спрпвпђеоа интервјуа предвиђенп је да сви интервјуисани
државни службеници буду пдгпвпрни за припрему и спрпвпђеое јавних пплитика.
Интервјуи су структурирани у шетири дела:
1. Први деп су шинила питаоа п тпме да ли је испитаник/испитаница присуствпвап/ла билп кпјпј
пбуци из пбласти ПУЈП-а и п тпме каквп је оегпвп/оенп искуствп у ппгледу ппменутих пбука;
2. Други деп се пднпсип на пбласти и теме неппхпдне за будуће пбуке, кприщћеоем питаоа п
самп-прпцени пптреба за изградопм капацитета у кпнтексту разлишитих тема у вези са ПУЈП;
3. Трећи деп бип је усмерен на нашине стицаоа знаоа кпји би највище пдгпварали испитаницима
и оихпвим кплегама/кплегиницама; и
4. Четврти деп пбухватип је ппщту пбуку, знаое и вещтине кпје су испитаницима дпдатнп
пптребне да би ефикасније пбављали свпј ппсап.
Графикпн 2: Пплна структура испитаника

9

Према резултатима анкете, пкп ¾ испитаника/ца је раније ушествпвалп у развпју дпкумената јавних пплитика, па затп са
сигурнпщћу мпжемп рећи да је циљаое у пквиру истраживаоа у великпј мери билп исправнп јер пмпгућава прпналажеое
адекватних пспба за изградоу капацитета за ПУЈП-а.
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Графикпн 3: Структура испитаника према пплпжају

Фпкус групе су кприщћене за дпбијаое щирег спектра инфпрмација пд пних кпје су прикупљене крпз
индивидуалне интервјуе, услед кпмплекснпсти анализираних питаоа. Кап деп прпцеса прикупљаоа
ппдатака спрпведенп је пет фпкус група са щест дп десет ушесника (Смернице за фпкус групе, Анекс 3).
Фпкус групама је пмпгућена прпвера налаза из анкете и из индивидуалних интервјуа. Ппред тпга,
ппщтп су фпкус групе прганизпване пп институцијама, пвај фпрум је такпђе пмпгућип сагледаваое
евентуалних разлика у ставпвима у ппгледу ПУЈП-а и изградое капацитета у пбласти УЈП-а на пснпву
институципналнпг искуства, става и културе.
Графикпн 4: Пплна структура ушесника фпкус група

Етнпграфскп истраживаое, кап најтемељнија метпда ппсматраоа кпјпм се прпушавају пспбе у свпм
прирпднпм пкружеоу, кприщћенп је за прикупљаое ппдатака п заппсленима и тренерима у РСЈП. Пва
метпда има за циљ да пмпгући разумеваое култура, изазпва, мптивације и ппставки кпје се јављају у
прганизацији. Уместп да се пслаоају самп на интервјуе и дискусије, истраживаши су имали прилику да
из прве руке искусе прирпднп пкружеое и тпкпм три дана ппсматрају циљну групу РСЈП-а. Тпкпм
сумираоа резултата дпбијених кприщћеоем све три гпре наведене метпде, кап ппсерваципна
метпда, у РСЈП-у је спрпведенп етнпграфскп истраживаое, какп би се истражили и бпље разумели
изазпви и мптивација унутар прганизације кприсника кап један пд кљушних елемената у
пбезбеђиваоу успещнпг спрпвпђеоа активнпсти на изградои капацитета. На пвај нашин су налази из
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етнпграфскпг истраживаоа дппунили триангулацију инфпрмација из упитника, интервјуа и фпкус
група. Преглед метпда истраживаоа приказан је у тексту исппд (Графикпн 5).
Графикпн 5: Временски расппред TNA истраживаоа

Мапирање компетенција
Фебруара 2019. гпдине на снагу је ступила Уредба п пдређиваоу кпмпетенција за рад државних
службеника (у даљем тексту: Уредба п кпмпетенцијама) кпјпм се дефинищу сппспбнпсти и
кпмпетенције, кап и бихевипрални аспекти за рад државних службеника, између псталпг и на
аналитишким и слишним ппслпвима. Дефинисани скуппви вещтина пбухватају вещтине управљаоа
инфпрмацијама, управљаоа задацима и пствариваое резултата, вещтине пријентације ка ушеоу и
прпмена, вещтине у пбласти стратещкпг меначмента, вещтине за пбављаое нпрмативних,
истраживашких и аналитишких задатака, кап и за дужнпсти у пбласти пднпса са јавнпщћу.
Применпм пве Уредбе у кпмбинацији са ппсежним тумашеоем ЗПС-а у смислу знаоа, вещтина и
техника, експерти за TNA су израдили свепбухватну мапу кпмпетенција кпја служи за
идентификацију знаоа и вещтина неппхпдних за правилнп спрпвпђеое ЗПС-а, пратећих ппдзакпнских
аката и псталих релевантних прпписа и алата у свим фазама циклуса УЈП-а. Мапа кап базу кпристи
жељене бихевипралне кпмпетенције - скуп ппнащаоа у вези са радпм кпје је неппхпднп за ефикаснп
пбављаое свих задатака у државнпм пргану (према Уредби п кпмпетенцијама), кпје су затим
дппуоене спискпм и пписпм вещтина, кап и примерима техника и алата релевантних за примену ЗПСа за пствариваое дате кпмпетенције, заједнп са индикативним нивпима вещтина.
Приликпм израде Мапе кпмпетенција ппщлп се пд претппставке да нису сви државни службеници
били излпжени захтевима из ЗПС-а и пратећих ппдзакпнских аката. Иакп закпнски пквир даје детаљне
смернице п правилнпм ПУЈП-у, ппједини државни службеници не знају кпје технике и алате би мпгли
искпристити за правилну примену ПУЈП-а. Дпдаваоем пднпса између кпмпетенција предвиђених
Уредбпм п кпмпетенцијама и захтева из ЗПС-а, пратећих ппдзакпнских аката и техника и алата кпје
би државни службеници мпгли да кпристе, испитаници у пквиру TNA анализе били су излпжени
бпљем увиду у смислу пнпга щтп ће заиста мпрати да знају и раде у пквиру ПУЈП-а. Израда Мапе
кпмпетенција такпђе је дппринела аналитишкпм прпцесу у пквиру TNA, пмпгућивщи бпље разумеваое нашина на
кпји је пптребнп дефинисати циљну групу за истраживаое и бпљу кпнцептуализацију алата за истраживаое,
какп би знаое и вещтине у циљним групама мпгли бити дубински испитани. Ппменута вежба је такпђе
дппринела бпљем разумеваоу и дефинисаоу анализе нашина рада и кпмпетенција тренера, а у перспективи и
израду преппрука.
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Табела са жељеним бихевипралним кпмпетенцијама и пписпм вещтина неппхпдних за примену ЗПС-а
дпступна је у Анексу 1: Мапа кпмпетенција државних службеника на изврщилашким радним местима и
пплпжајима. Какп бисмп и визуелнп приказали лпгику пренпщеоа прпписаних вещтина у кпнтекст оихпве
примене, у наставку је приказан деп из Мапе кпмпетенција за прве три бихевипралне кпмпетенције.

Табела 2. Одлпмак из Мапе кпмпетенција
Жељене бихевипралне кпмпетенције
1.

2.

10

Управљаое инфпрмацијама
(1) прикупља, анализира и кпристи релевантне инфпрмације из
разлишитих извпра
(2) правилнп разуме, пбјективнп сагледава и благпвременп
приказује инфпрмације
(3) успещнп прганизује инфпрмације, базе ппдатака и друге
дпкументе
(4) апстрахује, налази правила и увиђа лпгишке пднпсе међу
ппдацима
(5) разуме важнпст и брине п безбеднпсти ппслпвних инфпрмација
(6) инфпрмације пренпси јаснп, кпнцизнп, пптпунп и на нашин
примерен сагпвпрнику
Управљаое задацима и пствариваое резултата
(1) прганизује сппствени рад и преузима пдгпвпрнпст за резултате
свпг рада
(2) изврщава задатке у предвиђеним рпкпвима уз екпнпмишнп
трпщеое средстава
(3) рещава прпблеме ефикаснп и сврсисхпднп, кпристећи разлишите
метпде
(4) непристраснп ппступа према странкама
(5) ппдстише и себе и друге на пствариваое резултата
(6) пдлуке су му/јпј базиране на анализи, искуству и расуђиваоу

3.

Оријентација ка ушеоу и прпменама
(1) сталнп унапређује свпја знаоа и вещтине
(2) брзп се прилагпђава прпменама, предвиђа прпблеме и усклађује
рещеоа
(3) примеоује нпве приступе и алате без птппра
(4) не губи радну ефикаснпст у ситуацијама ппјашанпг притиска и
стресних пкплнпсти
(5) разуме пптребу примене разлишитих приступа/нашина рада
(6) упшава пбласти у кпјима има пптребу за дпдатним ушеоем
(7) свпјим ппнащаоем даје пример другима
(8) размеоује знаоа са другима

Вещтине пптребне за примену – ппис

Аналитишке вещтине и вещтине за рещаваое
прпблема.
Технишке вещтине презентације инфпрмација.
Сппспбнпст да квалитетнп ради ппд притискпм.
Пбраћа пажоу на детаље.
Тимски рад.
Прганизација и управљаое рпкпвима.
Интерперспналне и кпмуникаципне вещтине.
Вещтине управљаоа и рукпвпђеоа.
Вещтине примене метпдплпщких приступа.

Вещтине дефинисаоа циљева. (дефинище
виспке циљеве и ради на пствареоу). Ппдела
ппсла на маое целине, прганизација кљушних
дпгађаја. Тимски рад (себе и друге мптивище за
ппстизаое кљушних дпгађаја). Вещтине у
ппгледу усмеренпсти на циљеве (тражи прилику
какп би унапредип/ла тпк прпјекта). Вещтине
презентпваоа, укљушујући визуелнпстатистишке презентације. Вещтине
имплементације (преппзнаје тренутак у кпме се
са планпва дела у пракси). Реагује на прпблеме
уз дпдатни труд.
Кпристи свпје јаше стране у кпнтексту радних
задатака. Вещтине у ппгледу радпзналпсти и
инпвација (налази бпље нашине да пбави
рутинске задатке). Вещтина примаоа и даваоа
ппвратних инфпрмација (тражи и даје ппвратне
инфпрмације ради бпљег раднпг ушинка).
Стицаое нпвих кпмпетенција, кприщћеое
метпда, идеја, инфпрмација кпје унапређују
ефикаснпст у ппслу. Ради на себи (налази и
максималнп кпристи мпгућнпсти за раст и
развпј из вищеструких извпра). Вещтине самппрпцене (преппзнаје прилике за ушеое)
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Бихевипралне кпмпетенције представљају скуп радних ппнащаоа пптребних за делптвпрнп пбављаое свих ппслпва у
државнпм пргану. (Извпр: Уредба п oдређиваоу кпмпетенција за рад државних службеника, датум ступаоа на снагу: 2.
фебруар 2019.)
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Шта је претходно речено? - Кључни налази из постојећих анализа,
студија и извештаја
Важан аспект у приступу пвпј TNA јесте да се пна пслаоа на већ ппстпјеће инфпрмације и дпкументе разлишите анализе у кпнтексту УЈП-а и друге TNA у пбласти УЈП. Кап пплазна пснпва у целпкупнпм TNA
приступу и развпју истраживашких алата кприщћени су релевантни материјали и ппстпјећа литература
са ажурираним ппдацима. Кап ресурс за ппстављаое пплазне пснпве су кприщћени дпкументи кпји су
фпкусирани на TNA или прпцену вещтина, пппут пних кпји су израђени у пквиру других прпјеката
ппдржаних пд стране дпнатпра и међунарпдних прганизација и партнера - GGF, GIZ, SDC, WB, SIGMA кпји пружају щири кпнтекст целпкупнпм рефпрмскпм прпцесу јавне управе (списак кприщћених
материјала и литературе дпступан је у Анексу 6 уз пвај извещтај).
Заједнишки именилац свих ранијих извещтаја и студија у вези са развпјем капацитета државних
службеника на ппљу УЈП-а у Србији представља налаз п тпме да су капацитети за УЈП слаби, да
ппступци у пвпм прпцесу нису јаснп дефинисани, нема усвпјенпг кпнцепта кпмпетенција државних
службеника кап ни српднпг свепбухватнпг система струшнпг усаврщаваоа државних службеника11.
Међутим, пве анализе су спрпведене, а извещтаји п оима пбјављени пре усвајаоа закпнскпг пквира
(ЗПС и пратећих ппдзакпнских аката), пре псниваоа НАЈУ и оенпг дпсадащоег рада на
стандардизацији изградое капацитета, укљушујући усвајаое Уредбе п кпмпетенцијама и пстале
стандарде.
Преглед SIGMA извещтаја п прпцени и праћеоу
2015. гпдине, SIGMA је спрпвела пснпвну прпцену успещнпсти Србије у ппгледу принципа јавне
управе, укљушујући щест пбласти: стратещки пквир за рефпрму јавне управе, развпј и кппрдинацију
пплитика, развпј јавне службе и кадрпва, пдгпвпрнпст, пружаое услуга и управљаое јавним
финансијама (укљушујући јавне набавке). Недпстаци кпји се тишу ушинка Србије у ппгледу принципа
развпја и кппрдинације јавних пплитика упшени у пквиру пснпвне прпцене преппзнати су у следећим
пбластима:
 капацитет за спрпвпђеое и квалитет резултата Владе у ппгледу планираоа пплитика из
средопрпшне стратещке перспективе;
 утврђиваое трпщкпва јавних пплитика и кпнтрпла предлпга из перспективе приступашнпсти;
 усклађенп и свепбухватнп праћеое пплитика и планпва ради прпвере пстваренпсти циљева
пплитике;
 правилна примена алата за креираое пплитике заснпване на дпказима;
 свепбухватне јавне расправе, и
 ефикаснп рещаваое несугласица међу министарствима.
Накнадни SIGMA извещтај п праћеоу за 2017. гпдину такпђе је ппказап да кппрдинација стварнпг
садржаја предлпга пплитика не ппстпји и да је Владинп планираое на гпдищоем нивпу превище
амбиципзнп. Дпдатни недпстаци утврђени пвим извещтајем п праћеоу за 2017. гпдину пбухватају:
 Недпстатак јавнп дпступних инфпрмација п праћеоу и спрпвпђеоу разлишитих планпва
(укљушујући стратегије), кап и п закпнпдавнпм прпцесу, јер је већина нацрта закпна кпје је
ппднела Влада усвпјена пп хитнпм ппступку.
 Недпвпљна унутращоа прпцедурална регулација развпја пплитика у министарствима и
правилна примена алата за креираое пплитика заснпваних на дпказима и свепбухватним
јавним расправама, иакп ппстпји пснпвни пквир за развпј пплитика заснпваних на дпказима.

11

Прпцена пптреба за пбукпм у пбласти управљаоа јавним пплитикама, Др Снежана Субптић - Извещтај припремљен у
пквиру Прпјекта „Ппдрщка рефпрми јавне управе у Србији“, кпји је ппдржалп Савезнп министарствп за екпнпмску сарадоу и
развпј Немашке - GIZ (сред. 2017.)
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Примећенп је ппгпрщаое у мери у кпјпј извещтаваое пружа инфпрмације п пствареним
резултатима.
Није билп напретка у пднпсу на пднпс укупних средстава прпцеоених у сектпрским
стратегијама и укупнпг финансираоа утврђенпг за пдгпварајуће сектпре у пквиру
средопрпшнпг бучетскпг пквира (и даље је 0%).
Брпј службеника кпји се баве развпјем пплитика изнпси маое пд 30% свих заппслених у
ппјединим министарствима. Имајући у виду пдредбе из Ппслпвника, пбавезну анализу
ефеката прпписа кап и шиоеницу да су предлагаши у пбавези да пдгпвпре на сет питаоа п
утицају предлпга и прпцене трпщкпве спрпвпђеоа, укљушујући прпцену финансијскпг утицаја
(ПФУ), пгранишен брпј и капацитет државних службеника за развпј пплитике ппстаје јпщ
важнији.

Недпстаци у ппгледу правилнпг спрпвпђеоа анализа ефеката, кпји шине једну пд најзахтевнијих
пбласти ПУЈП-а, какп тп ппказује SIGMA извещтај п праћеоу за 2017. гпдину, укљушују следеће:
 Анализе утицаја нису свепбухватне, а укупни квалитет анализа утицаја је лпщ и није заснпван
на дпказима;
 Ппређеое ппција се не заснива на детаљнпј анализи сваке пд ппција. Ппције су наведене али
нису уппређене систематским приступпм, а накпн представљаоа, свака анализа ефеката
прпписа је пгранишена на анализу жељене ппције.
 Приступи у ппгледу праћеоа и прпцене напретка нису свепбухватнп идентификпвани.
 Инфпрмације п трпщкпвима идентификпваних утицаја и прпцени утицаја на бучет у знатнпј
мери нису дпступне, а утицај на бучет идентификпван у ПФУ пбрасцима се не пдражава у
извещтајима п анализи ефеката прпписа.
 Такпђе, резултати јавних расправа нису пбјављени, щтп пмета транспарентнпст пдлушиваоа п
свим питаоима пплитике. Рад Владе је јавнп дпступан, али нису све врсте пдлука дпступне на
интернету. Ниједна прганизација није пдгпвпрна за кпнтрплу прпцеса кпнсултација или
резултате тпг прпцеса. ГСВ пбезбеђује да извещтај п јавнпј расправи буде деп пакета
дпкумената кпје се ппднпсе за седнице Владе, али не врщи прпверу квалитета инфпрмација п
кпнсултацијама.
Кап резултат свега наведенпг, неке преппруке кпје прпизилазе из Извещтаја п праћеоу укљушују
следеће:
 Влада би требалп да прилагпди свпј систем анализе ефеката прпписа и ппвећа квалитет
анализе пплитика,
 Кпнсултације са сппљним заинтереспваним странама, укљушујући кпнсултације п нацртима
анализе ефеката, требалп би да ппстану саставни деп анализе пплитика,
 Ускладити прпцесе израде ПФУ и АЕП,
 Влада би требалп да прпщири пвлащћеоа РСЈП-а какп би се пбезбедилп да су на дневнпм
реду Владиних дпзвпљене самп АЕП задпвпљавајућег квалитета,
 Неппхпднп је развити утемељену праксу пбрашуна трпщкпва пплитика.
Исти извещтај, кап једним пд принципа, бави се развпјем кадрпва у пквиру ппглавља п јавним
службама и управљаоу кадрпвима и указује на тп да је пдгпвпрнпст за прпфесипнални развпј
државних службеника ппдељена између вище институција, да су хпризпнталне пбуке у пбласти
генеришких кпмпетенција и специјализпвани курсеви недпвпљнп финансирани, а удеп јавних
службеника кпји ппхађа пбуке предвиђене гпдищоим ппщтим прпгрампм пбуке је врлп низак.
Најнпвији SIGMA извещтај п праћеоу (2019.) бип је усмерен на свега два принципа – на јавну службу
и управљаое кадрпвима, кап и на пружаое услуга, такп да нису наведени знашајнији налази у вези са
УЈП. Наппмиое да је 2017. гпдине пснпвана нпва институција, НАЈУ, пдгпвпрна за пбуку државних
службеника, кпја са СУК и МДУЛС дели пдгпвпрнпст за прпфесипнални развпј државних службеника.
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SIGMA извещтај за 2019. гпдину преппзнаје мпдерне ставпве НАЈУ п управљаоу кадрпвима и оене
хвале вредне прве кпраке у усппстављаоу мпдернпг система за изградоу капацитета, у ппгледу
вреднпваоа резултата рада и кприщћеоа разлишитих савремених приступа. Међутим, у извещтају се
ппнавља да већина јединица за управљаое кадрпвима у ппјединим институцијама јпщ увек не
примеоује мпдерне алате за управљаое кадрпвима, кап щтп су стратещкп планираое, избпр на
пснпву кпмпетенција или развпј каријере, щтп ће верпватнп представљати сметоу увпђеоу пквира
кпмпетенција, система нпвпг заппщљаваоа и селекције и система вреднпваоа резултата рада.
Извещтај је такпђе критишан у ппгледу слпженпсти нпвпг система за вреднпваое резултата рада,
дајући јасна уппзпреоа п тпме да га не би требалп примеоивати самп на технишкпм нивпу. У
извещтају се ппнавља да би требалп пбезбедити дпвпљнп финансијских средстава за изградоу
капацитета, укљушујући циљане прпграме јашаоа капацитета кап и да ппсебну пажоу треба
ппсветити јашаоу капацитета државних службеника на рукпвпдећим радним местима, щтп би
требалп да буде припритет.
Уз признаваое ппзитивних кпрака, хрпнплпшкп ишчитаваое SIGMA извештаја пткрива нам да су у
ппгледу квалитета развпја пплитике и средопрпчнпг планираоа и даље приметни идентични
кључни недпстаци и препреке, укљушујући квалитет анализе, недпстатак ппдатака п трпщкпвима
јавних пплитика, рудиментарни приступ јавним расправама, кап и недпстатак капацитета за креираое
пплитика у министарствима. Ппред тпга, када је реш п развпју капацитета државних службеника,
SIGMA извещтаји ппказују ппзитиван напредак кпји тек треба да ппкаже свпј успех у пракси.
У пквиру прпјекта „Ка усппстављаоу централне институције за пбуку државних службеника“ 12
израђене су две српдне студије: Извештај п стаоу кадрпва за пбављаое припритетних функција
јавне управе у пбласти управљаоа јавним пплитикама и Предлпзи припритетних прпграма. У
првпм извещтају, размптрена су следећа кљушна питаоа:




Ппис пснпвних функција и прпцеса и улпга сагпвпрника у ппменутим прпцесима, укљушујући
кппрдинацију са другим институцијама;
Ппстпјећа и жељена прганизаципна рещеоа;
Знаое, вещтине и пбука: ппстпјеће и неппхпднп.

У извещтају13 се даље указује на тп да систем пбуке функципнище са знашајним пгранишеоима, али се
такпђе навпди и да је претхпдна пракса у пбукама, у прганизацији СУК-а, усппставила пдлишну
пснпву за изградоу ефикаснпг система пбуке државних службеника, у кпме су сами прпграми пбуке
најбпља кпмппнента и, ппщте узевщи, пбухватају шитав ПУЈП.
Највећа пптреба за изградопм капацитета упшена је у пквиру две категприје државних службеника:
рукпвпдипци институција и рукпвпдипци унутращоих јединица. Усмеренпст на пве две категприје
пмпгућава вищеструке преднпсти, јер ппменуте категприје имају највећи утицај на ппвпљнп пкружеое
за примену знаоа, дефинищу пптражоу за инфпрмацијама на пснпву стварних ппдатака и мптивищу
заппслене. Пстале преппруке кпје су такпђе релевантне за пву анализу пднпсе се на следеће:





Унапређеое евиденције п пбукама (укљушујући увпђеое система за праћеое присуства на
пснпву лишнпг ппртфплија пбука државних службеника),
Разликпваое циљних група у пквиру пбуке на пснпву пплпжаја у управи и нивпа знаоа,
Преиспитиваое садржаја државнпг испита какп би се у исти укљушип прпцес управљаоа
јавним пплитикама и увпђеое принципа пбавезне пбуке,
Релевантнпст пбуке, пднпснп веза између садржаја пбуке и радних задатака кпји се пднпсе
на раднп местп државнпг службеника (практишна прпменљивпст пбуке),

12

Прпјекат је финансиран пд стране Фпнда за дпбру управу (GGF) кпји финансира DFID и реализпван је у перипду децембар
2015 - мај 2016.
13
Извещтај п стаоу кадрпва за пбављаое припритетних функција јавне управе у пбласти управљаоа јавним пплитикама,
Фпнд за дпбру управу (GGF) кпји финансира DFID, март 2016.
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Припритетна пбука за рукпвпдипце (укљушујући пбуку за нпвпзаппслене у државнпј управи
кпји дплазе на рукпвпдеће пплпжаје без претхпднпг искуства у ЈУ, кпнтинуирану пбуку
рукпвпдилаца и специјалну пбуку за ппсебне рукпвпдеће пплпжаје).

У пквиру прпјекта „Ппдршка рефпрми јавне управе у Србији“, кпји је реализпван срединпм 2017. уз
ппдрщку Савезнпг министарства за екпнпмску сарадоу и развпј Немашке – GIZ, израђена је Прпцена
пптреба за пбукпм у пбласти управљаоа јавним пплитикама. Из извещтаја је јаснп да су за циклус УЈП
неппхпдне кпмпетенције из вище пбласти:








Кпмпетенције за специфишну сектпрску и екпнпмску анализу у специфишним сектприма, кпја
ће пмпгућити квалитетну ex-ante и ex-post анализу ефеката пплитика и прпписа, укљушујући
прпцену ефеката инвестиција, капиталних и инфраструктурних прпјеката.
Кпмпетенције за стратещкп планираое/управљаое (дпнпщеое пдлука, пдређиваое
припритета и избпр ппција јавне пплитике заснпваних на реалним анализама, дефинисаое
циљаних вреднпсти исхпда и ефеката).
Кпмпетенције за средопрпшнп и финансијскп планираое институција (ппераципнализација
стратещких циљева, бучетираое пплитика и припрема финансијских планпва институција,
према прпграмскпј класификацији), кпја претппставља знаое п планскпм систему и систему
управљаоа, кап и шитав сет пбука из пбласти јавних финансија.
Кпмпетенције у пбласти праћеоа и извещтаваоа (щтп захтева тумашеое ппдатака,
приказиваое трендпва, уппредну анализу, презентацију ппдатака).

Јаснп је идентификпвана пптреба за већим укљушиваоем ушесника пбуке у ПУЈП, јер је примећен
скрпман аналитишки капацитет, кап и недпвпљна сппспбнпст за праћеое и извещтаваое. Извещтај
ппказује да су пбуке у пвпј пбласти спрпведене у претхпдне две гпдине, укљушујући анализу ефеката
прпписа, биле вепма дпбре и да не захтевају ппсебне измене. Међутим, фпкус би требалп да буде на
укљушиваоу у пбуке щтп већег брпја државних службеника, а ппсебнп државних службеника на
рукпвпдећим радним местима и дпнпсипце пдлука. Неке пд даљих преппрука из пвпг извещтаја
пбухватају следеће:








Обуке би требалп прганизпвати тематски, уз практишни рад на кпнкретним стратещким
дпкументима и ппзиваое представника релевантних институција/прганизпваоем ппсебних
сектпрских пбука,
Пптреба за спрпвпђеоем квалитативне анализе кпнсултативнпг прпцеса у Републици Србији,
Пптреба да се закпнпм прппище пбавезан пакет пбуке за државне службенике на
рукпвпдећим пплпжајима и дпнпсипце пдлука приликпм ступаоа на пплпжај,
Ппсете тренера раднпм месту ушесника и кпнтинуирана метпдплпщка ппдрщка у раду на
пдређеним дпкументима јавне пплитике,
Обука у пбласти планираоа за најмаое једну пспбу из свакпг сектпра,
Израда брпщуре са пбјащоеоима термина кпји се кпристе у ЗПС.

Налазима кпји су унети у преппруке за ппбпљщаое пбуке циља се сектпрскп-тематски приступ
приликпм избпра циљних група, ментпрска ппдрщка у припреми јавних пплитика, прецизне улпге и
пдгпвпрнпсти у пбављаоу пвих ппслпва, кап и избпр врста дпкумената јавне пплитике кпјима ће бити
уређен стратещки пквир у пквиру сектпра.
SIGMA-НАЈУ Анализа пптреба за пбукпм рукпвпдилаца (TNA), спрпведена крајем 2018. гпдине, била
је усмерена на мапираое пптреба и специфишнпсти кпрпуса државних службеника на пплпжају у
смислу развпја кпмпетенција. У извещтају п налазима пвпг истраживаоа преппрушен је следећи „пут
за напредпваое“:
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1. Хајде да изнпва размислимп п „пбуци“ државник службеника на рукпвпдећим пплпжајима
Пд класишнпг „стицаоа знаоа“ дп приступа кпји ппдразумева „развпј лидерства“, щтп знаши:
 Ппкретаое прпмена и јашаое оихпве улпге у ппгледу впђства.
 Усмеренпст на рещаваое кпнкретних прпблема у кпнтексту рукпвпђеоа.
 Заснпванпст на искуству и изградои сарадое.
2. Пптреба за кпнцептпм развпја лидерства
 Шири пд прпграма пбуке, кпји се бави системпм пбуке и развпја државних службеника на
рукпвпдећим пплпжајима.
 Развпј лидерства је ушесницима привлашнији пд пбуке.
 Ппмаже у преиспитиваоу улпге впђе и креатпра прпмене: заједнишке вреднпсти,
кпмпетенције, јасније разумеваое тпга „кп смп ми“.
 Ппмаже у ствараоу заједнишкпг става и изградои заједнишкпг идентитета међу
рукпвпдипцима  псећај припаднпсти
3. Фпрмираое пснпвнпг тима: за удруженп креираое кпнцепта развпја лидерства и кап прву
циљну групу за пилпт пбуке,
 Пснпвна група кпја ће радити на кпнцепту, амбасадпри пве теме.
 Требалп би да их признају пстали рукпвпдипци из знашајних институција.
 Птвпрених и напредних схватаоа.
Ппред тпга, SIGMA је такпђе развила први предлпг за мпдуларни план прпграма развпја лидерства,
кап щтп је приказанп на слици у наставку. Кап щтп се види из прилпженпг, кљушне кпмппненте
здравпг ПУЈП-а су такпђе уграђене у пвај кпнцепт:
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Анализа постојећих програма обуке о ПУЈП - спроведене обуке,
планирање обука, тренери
Сврха анализе ушесталпсти и пбима пбуке п ПУЈП-у тпкпм
претхпдних гпдина, нашина и фактпра кпји стпје иза
прганизације пбуке и планираоа и прпцене ресурса РСЈП, кап
главнпг пружапца пбука у пбласти ПУЈП, је мапираое свих
пних сппљних фактпра кпји у сущтини дефинищу
пптенцијални пбим и успех развпја и пдржаваоа система за
изградоу капацитета неппхпдних за квалитетнп спрпвпђеое
ЗПС-а. Такпђе, пва анализа нас је такпђе утицала на израду
плана прикупљаоа TNA ппдатака (упитници и интервјуи),
пмпгућивщи усппстављаое квази-360° прпцене ситуације у
ппгледу капацитета за квалитетнп креираое јавних пплитика.
Ппглавље се заврщава некпликп циљаних преппрука у вези са
кљушним сппљним фактприма неппхпдним за развпј пдрживе
изградое капацитета УЈП-а.

Обуке које су до сада организоване на тему ПУЈП-а

Кључни налази о
обукама у области УЈП
- Дп сада је пбука прганизпвана за
пгранишен брпј државних службеника у
разлишитим ппдрушјима УЈП-а. Интензитет
пбука варирап је тпкпм гпдина.
- Пбуке су углавнпм прганизпване на
пснпву индивидуалних пптреба државних
службеника. УЈП није припритетна пбласт
државних службеника у кпнтексту пбука
кпје би желели да прпђу.
- Није билп хпризпнталне нити ппдрщке са
вищег нивпа за изградоу знаоа п УЈП-у.
- Ресурси РСЈП-а за спрпвпђеое пбука су
пгранишени, иакп оихпви дпсадащои
наппри ппказују снажну ппсвећенпст и
узпрне ппвратне инфпрмације ушесника.

На пснпву прикупљених ппдатака, пбуке на тему управљаоа јавним пплитикама пдржавају се пд 2014.
гпдине14. Прве две пбуке су реализпване 2014, а теме су биле:
1. Анализа ефеката прпписа - пут ка квалитетним прпписима (пдржане су две пбуке), и
2. Управљаое закпнпдавним прпцеспм (пдржана је једна пбуке).
Нема дпступних ппдатака п брпју државних службеника кпји су 2014. прпщли пбуку, јер није билп
евиденције п брпју ушесника пбука. Евиденција п брпју пбука и брпју државних службеника кпји су
прпщли пбуку впђена је тпкпм наредних гпдина, а дата је у табели 3 у наставку. Међутим, нема
дпступних ппдатака п тпме да ли су и у кпјпј мери ппједини државни службеници прпщли вищеструку
пбуку или не. Стпга кап претппставку узимамп хипптетишки став пп кпме је сваки државни службеник
прпщап самп једну пбуку. Схпднп тпме, укупан брпј пд 1086 државних службеника кпји су пд 2014.
прпщли пбуку представља хипптетишки максималан брпј пбушених службеника у неким пд питаоа
кпја се пднпсе на ПУЈП.
Приметнп је да се 2015. гпдине ппвећап брпј пбука у пбласти ПУЈП-а, кап и брпј пплазника, накпн шега
је уследип знашајан ппраст брпја пбука тпкпм 2017. и 2018. гпдине, кпјима је присуствпвап највећи
брпј ушесника пд тренутка када је пбука из пве пбласти уведена. Међутим, такпђе је битнп истаћи да
су дпопм табелпм пбухваћене и теме пбуке кпје нису директнп ппвезане са ПУЈП-пм, или јпщ
прецизније, са креираоем пплитика и средопрпшним сектпрским/стратещким планираоем
заснпваним на дпказима, али кпје јесу у првпм плану активнпсти РСЈП-а. Пвп су пбуке кпје се пднпсе
на смаоеое административнпг пптерећеоа (тпкпм кпјих је едукпван највећи брпј државних
службеника) и прпцесима ппвезаним са Акципним планпм за спрпвпђеое Прпграма Владе (АПСПВ).

14

Пвим нису пбухваћене пбуке п АЕП или слишним темама пре 2014. и пре псниваоа РСЈП-а.
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Табела 3: Преглед пбука из пбласти јавних пплитика за перипд 2014-2018.

Гпдина

2014.

2015.

2016.

2017.

2018.

Назив пбуке

Брпј пдржаних
пбука

Брпј државних
службеника
кпји су прпщли
пбуку
/

Анализа ефеката прпписа - пут ка квалитетним прпписима

2

Управљаое закпнпдавним прпцеспм

1

/

Израда дпкумената јавних пплитика
Креираое, анализа и спрпвпђеое јавних пплитика
Прикупљаое, анализа и кприщћеое ппдатака
Анализа ефеката прпписа - пут дп квалитетних прпписа
Анализа ефеката прпписа - пут дп квалитетних прпписа
Израда дпкумената јавних пплитика
Јавне пплитике - креираое, спрпвпђеое и анализа ефеката
Прикупљаое, анализа и кприщћеое ппдатака
Акципни план за спрпвпђеое Прпграма Владе (АПСПВ)
Пбука за тренере - Пппис административних ппступака кпји се пднпсе на
ппслпваое
Пппис административних ппступака кпји се пднпсе на ппслпваое

1
1
1
2
1
1
1
1
2
1

13
15
23
34
15
/
16
/
8
13

30

435

Анализа ефеката прпписа – пут дп квалитетних прпписа

1

12

Израда дпкумената јавних пплитика
Јавне пплитике - креираое, спрпвпђеое и анализа ефеката

1
1

15
18

Пбука за стицаое пснпвних аналитишких вещтина у пбради ппдатака
Праћеое спрпвпђеоа и вреднпваое у прпцесу управљаоа јавним
пплитикама
Анализа ефеката јавних пплитика - увпд у АЕЈП и дефинисаое прпблема
јавних пплитика – ГИЗ

5
1

85
15

1

12

Анализа ефеката јавних пплитика - ушещће грађана – ГИЗ
Анализа ефеката јавних пплитика - креираое и пдабир ппција јавних
пплитика – ГИЗ
Пбуке државних службеника за стицаое пснпвних аналитишких вещтина
пптребних за праћеое спрпвпђеоа АПСПВ-а – ГИЗ
Пснпве управљаоа јавним пплитикама и закпнпдавним прпцеспм
Пснпве циклуса управљаоа јавним пплитикама

1
1

11
10

12

35

1
1

13
13

Управљаое јавним пплитикама
Управљаое закпнпдавним прпцеспм
Акципни план за спрпвпђеое Прпграма Владе (АПСПВ)
Анализа ефеката прпписа – пут дп квалитетних прпписа
Акципни план за спрпвпђеое Прпграма Владе (АПСПВ)
Пбука за јашаое аналитишких вещтина
Јавне пплитике - креираое, спрпвпђеое и анализа ефеката

1
1
5
2
2
1
2

11
12
16
27
55
9
31

Управљаое јавним пплитикама

1

13

Израда дпкумената јавних пплитика
Праћеое спрпвпђеоа и вреднпваое у прпцесу управљаоа јавним
пплитикама
Пбука ИТ струшоака за кприщћеое, администрираое и пбушаваое других
кприсника за рад у Јединственпм инфпрмаципнпм систему за планираое и
праћеое спрпвпђеоа јавних пплитика
Пбука пргана државне управе за кприщћеое, администрираое и пбушаваое
за рад у Јединственпм инфпрмаципнпм систему за планираое и праћеое
спрпвпђеоа јавних пплитика

2
2

33
26

1

26

1

16

Укупнп

92

1086

За 2019. гпдину, прпгрампм пбуке НАЈУ предвиђенп је укупнп щест курсева из пбласти јавних пплитика
кпји су представљени у Табели 4.
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Табела 4: Обука из пбласти јавне пплитике кпје ће бити реализпване тпкпм 2019. гпдине
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Обуке из пбласти јавних пплитика предвиђене за 2019. гпдину
Јавне пплитике - креираое, спрпвпђеое и анализа ефеката
Израда дпкумената јавних пплитика
Праћеое спрпвпђеоа и вреднпваое у прпцесу управљаоа јавним пплитикама
Средопрпшнп планираое
Акципни план за спрпвпђеое Прпграма Владе
Кприщћеое јединственпг инфпрмаципнпг система за планираое, праћеое спрпвпђеоа,
кппрдинацију јавних пплитика и извещтаваое

Из табела 3 и 4 јаснп се види да удеп државних службеника кпји су у пдређенпј гпдини прпщли
пбуку п билп кпјпј теми из пбласти ПУЈП-а не изнпси ни 10% пд укупнпг прпцеоенпг брпја државних
службеника кпји раде на развпју пплитика у министарствима и другим кљушним државним прганима
на централнпм нивпу. Штавище, накпн растућег тренда прганизпваних пбука и државних службеника
кпји су прпщли пбуке из пбласти разлишитих тема у вези са ПУЈП-пм, шини се да ће се у 2019. гпдини
брпј пбука смаоити, на свега 6 пбука планираних за ппменуту гпдину.
Ппред набрпјаних пбука, треба наппменути да је РСЈП прганизпвап спрпвпђеое пдређених
активнпсти са циљем увпђеоа кљушних аспеката из ЗПС-а за државне службенике на пплпжају
тпкпм 2018. и у 2019. гпдине. Иакп су пве, циљане иницијативе знашајне какп би се псигуралп да
вище рукпвпдствп министарстава и других, кљушних тела кпја креирају пплитике буде уппзнатп са
ЗПС и оегпвим кљушним елементима, пне нису задпвпљавајуће јер би рукпвпдипци требалп да
буду уппзнати са свим неппхпдним детаљима у ппгледу кпмплекснпсти ЗПС какп би мпгли
сампсталнп да га примеоују и какп би мпгли да пбезбеде квалитетну примену у пквиру свпјих
прганизација.

Организација ПУЈП обуке - одлучујући фактори за планирање обука
Према резултатима нащег истраживаоа, три главна фактпра утишу на тп да ли СУК и - пд свпг псниваоа
– НАЈУ, укљушују ппсебне пбуке у свпј гпдищои календар и план пбуке:
1. прпцена пптреба државних службеника п пптребама и жељама/интереспваоем за пбукпм,
2. институципнални захтеви за пбукпм,
3. планпви за изградоу капацитета кпје финансирају дпнатпри.
Иакп не ппстпје експлицитне инфпрмације п тпме у кпјпј мери ппменута три фактпра пдређују састав у
пквиру гпдищоег плана пбуке, наща претппставка је да кљушни фактпр представља прпцена пптреба
државних службеника п пптребама и жељама/интереспваоем за пбукпм. Мпжемп се надати да ће
у пквиру нпвпг режима управљаоа радним ушинкпм, тпкпм дискусија п вреднпваоу резултата рада,
рукпвпдипци расправљати п пвим индивидуалним пптребама за пбукпм и да ће пне бити ускп
ппвезане са институципналним пптребама и припритетима, штп би требалп да пбухвати и тп да
институције (министарства) пбезбеде развпј јавних пплитика бпљег квалитета.
Извещтај п прпцени пптреба за прпфесипналним развпјем израдип је 2017. гпдине Центар за развпј
каријере СУК-а (и пбухвата перипд пд августа 2015. дп августа 2016. гпдине, на пснпву евалуаципних
листпва) на пснпву ппдатака из извещтаја п евалуацији за свакпг државнпг службеника, пд укупнп 84
владине и јавне институције. Резултати прпцене ппказују да је пкп 3% државних службеника билп
заинтереспванп за пбуке из пбласти јавних пплитика, дпк је пкп 8% заинтереспванп за пбуку у вези са
закпнпдавним прпцесима, а пкп 14% државних службеника за пбуку у вези са ИПА прпграмима.
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(извпр: TNA извещтај п прпцени пптреба за пбукпм за 2017. гпдину, Центар за развпј каријере Службе
за управљаое кадрпвима, 14. страна). У 2018. гпдини, Центар за развпј каријере СУК-а је ппнпвп
спрпвеп прпцену пптреба за прпфесипналним развпјем. Државни службеници су ппказали
интереспваое за 24 разлишите теме пбуке, укљушујући УЈП, али је пд 1021 пдгпвпра у свега 19
изражена пптреба за дпдатнпм пбукпм у пбласти јавних пплитика, щтп представља пкп 2% ушесника
у истраживаоу.
Штп се тише тпга какп се фпрмирају пптребе за пбукама у институцијама, TNA анализпм се није защлп
у детаље, али листа пбука за перипд 2014-2018. такпђе указује на тп да су се, у кпнкретнпм слушају
РСЈП-а, ппјавиле дпдатне теме у кпнтексту надплазећих институципналних пптреба
(ппједнпстављиваое административних прпцедура и АПСПВ). Истпм лпгикпм мпжемп такпђе
претппставити да и пстале институције захтевају ппсебне пбуке за друге, п нпвим закпнима или
пплитикама кпје су у оихпвпј надлежнпсти (нпр. Министарствп надлежнп за защтиту живптне
средине би прганизпвалп пбуку п защтити живптне средине, укпликп се пплитика недавнп изменила),
али да им нису пптребне пбуке за сппствене пптребе п такп ширпким и хпризпнталним темама
кап штп је ПУЈП. Мпгуће је претппставити да када институције изразе свпје пптребе за пбукпм СУК-у
и НАЈУ, ппменуте пптребе пдражавају оихпве интерне капацитете за спрпвпђеое пбука.
TNA тим није анализирап планираое пбуке уз ппдрщку дпнатпра, али пшигледнп је да је у слушају
управљаоа јавним пплитикама РСЈП имап самп пгранишену и циљану ппдрщку GIZ-а у ппгледу
щиреое активнпсти пбуке и ппвећаое интензитета пбуке за 2017. и даље, ппсебнп за циљанп јашаое
капацитета крпз ментпрствп тпкпм 2018. и 2019. у пбласти анализе ефеката јавних пплитика.
Све у свему, мпжемп кпнстатпвати да тренутнп планираое пбука не пбезбеђује дпвпљнп увпђеое
таквих хпризпнталних и свепбухватних нпвих закпна пппут ЗПС-а, јер се у пракси питаое јавних
пплитика кпје ЗПС-а пбрађује перципира кап „дете“ једне институције тј. РСЈП-а, а не кап пснпвни
припритет Владе, ппдржан щирпкпм пплитишкпм ппдрщкпм за спрпвпђеое, планираое и ппдрщку у
ппгледу ресурса за оегпву примену. Оваквп стаое не представља неуспех неке пд институција, већ
системски недпстатак праксе креираоа пплитика, щтп такпђе утише на увпђеое амбиципзнпг
регулатпрнпг пквира ЗПС-а.

Оспособљеност тренера за ПУЈП обуке
Избпр и акредитацију тренера и псталих реализатпра прпграма струшнпг усаврщаваоа у јавнпј управи
спрпвпди НАЈУ. Критеријуми за акредитацију ппвезани су са релевантним искуствпм, знаоем и
вещтинама тренера и псталих реализатпра прпграма у прпфесипналнпј пбласти за кпју се пбука
спрпвпди.
НАЈУ на свпјпј званишнпј веб страници пбјављује главне инфпрмације п тренерима, ментприма и
псталим реализатприма прпграма струшнпг усаврщаваоа у јавнпј управи: име и презиме, брпј и датум
пдлуке п акредитацији и пбласт акредитације. Међутим, не ппстпје ппдаци п специјализацији у
метпдама пбуке, тј. да ли су акредитпвани реализатпри специјализпвани за једну, вище или све
метпде изградое капацитета (ментпрствп, пбука, предаваоа итд.). Стпга, на пснпву прпцеса
акредитације, није мпгуће утврдити да ли акредитпвани реализатпр пбуке ппседује дпвпљнп знаоа,
вещтина и искуства у впђеоу пбуке и у ппгледу ментпрства, или је кпмпетентан самп кап тренер или
предаваш.
Кап щтп је већ решенп, НАЈУ пнлајн база ппдатака реализатпра пбуке у пквиру прпграма струшнпг
усаврщаваоа пружа ппдатке п пбласти акредитације. У бази ппдатака је дефинисанп 20 разлишитих
пбласти акредитације. Међутим, пве пбласти су дефинисане прилишнп щирпкп и на пснпву оих није
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мпгуће утврдити за кпји кпнкретан сегмент пбуке у щирем ппдрушју пбуке (пд прекп 20 пбласти
акредитације) реализатпр ппседује знаое. На пример, једна пд пбласти акредитације је систем јавне
управе, али није мпгуће утврдити да ли сви акредитпвани реализатпри пбука у пвпј пбласти мпгу да
пруже пбуку п, на пример, анализи ефеката прпписа, утврђиваоу трпщкпва јавне пплитике, или
билп кпјег другпг специфишнпг сегмента у датпј пбласти. Тренутнп је пвп знаое нефпрмалнп, а не
институципнализпванп - ппседују га заппслени у НАЈУ, кпји су дпбрп уппзнати са реализатприма пбука
и ппзнају оихпве ппјединашне, специфишне експертизе.
Тренери за пбуку из пбласти јавних пплитика углавнпм су ангажпвани из редпва РСЈП-а. 2018.
гпдине, укупнп псам тренера из РСЈП-а билп је ангажпванп за спрпвпђеое пбука из пбласти УЈП-а, кап
щтп је приказанп у Табели 5 у наставку, заједнп са прпсешним пценама из евалуаципних упитника.
Табела 5: Тренери и теме пбука из пбласти јавних пплитика у 2018. гпдини
Тренер

Обука

Брпј пбука
пдржаних у
2018.
15
гпдини

Прпсешна
пцена на
пснпву
ппвратних
инфпрмација
16

1. Бпјана Тпщић
2. Дијана Илић
Зпгпвић
3. Ивана
Вукащинпвић
4. Светлана
Аксентијевић
5. Сузана
Стпјадинпвић
6. Нинпслав Кекић
7. Маркп Урпщевић
8. Огоен Бпгданпвић

Управљаое јавним пплитикама
Праћеое спрпвпђеоа и вреднпваое у
прпцесу управљаоа јавним пплитикама
Јавне пплитике - креираое, спрпвпђеое и
анализа ефеката
Израда дпкумената јавних пплитика
Праћеое спрпвпђеоа и вреднпваое у
прпцесу управљаоа јавним пплитикама
Израда дпкумената јавних пплитика

1
1

Управљаое јавним пплитикама
Анализа ефеката прпписа квалитетним прпписима
Анализа ефеката прпписа квалитетним прпписима
Анализа ефеката прпписа квалитетним прпписима

4,83
5,00

2
4,79
2
2
2

пут

ка

1
1

пут

ка

2

пут

ка

1

5,00
4,84
4,92
4,90
4,73

На пснпву анализе ппдатака из пве табеле, мпгуће је закљушити следеће (ппнекад је у питаоу самп
претппставка):
1. Брпј тренера кпје пбезбеђује РСЈП дпнекле је несразмеран у пднпсу на укупан брпју
заппслених у РСЈП-у кпји изнпси 45 пспба.
2. Састав тренера је пшигледнп несразмеран целпкупнпм саставу службеника РСЈП-а, јер су
гптпвп сви рукпвпдипци прганизације укљушени у пбуке, дпк већина из редпва вищих
рангпва службеника није укљушена у пбуке.

15

Брпј и називи пбука за 2018. гпдину не ппдударају се у пптпунпсти са пним щтп је раније наведенп у пвпм извещтају.
Ппменутп неслагаое је насталп услед разлишитих извпра ппдатака. Иакп TNA тим није бип у мпгућнпсти да утврди разлпге
збпг кпјих је дпщлп дп пвих пдступаоа, пне нису пд сущтинскпг знашаја са станпвищта оихпве упптребе у кпнтексту анализе.
16
Прпсешне пцене тренера на пснпву евалуаципних упитника кпје пппуоавају пплазници пбуке. Пцене су биле 1-5, при шему
је 1 незадпвпљавајуће, а 5 пдлишнп.
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3. Схпднп тпме, уз претппставку да управп ппменута група службеника РСЈП-а има највище
пбавеза и снпси највећи деп терета управљаоа прганизацијпм, брпј пбука тренера је близу
максимума кпји је мпгуће спрпвести без знашајнијих измена оихпвих стандардних радних
задатака.
4. С друге стране, шиоеница да пвај деп службеника РСЈП-а, укљушујући најискусније и
службенике на рукпвпдећим ппзицијама, ппсвећује време спрпвпђеоу пбука, ппказује
ппсвећенпст прганизације да се пбуке спрпведу пп највищим стандардима квалитета и да се
на тај нашин псигура да пплазници мпгу да уше пд пни кпји су међу најбпљим експертима из
пбласти управе.
5. Уз претппставку да су гпре наведени тренери сами спрпвпдили пбуке (дакле не у парпвима,
делећи пбуку са некпликп тренера тпкпм једне пбуке), оихпв ушинак - кпји је пшит и из
ппвратних инфпрмација пплазника - је примеран. Пвп је ташнп шак и акп су пплазници
изразили пптребу за интензивнијпм интеракцијпм и практишним вежбама. Према
инфпрмацијама дпбијеним пд НАЈУ, пвп је упбишајена „примедба“ пплазника у свим пбукама,
без пбзира на оихпву тему. Ппред тпга, пвп је такпђе ташнп шак и у слушају да НАЈУ не ппседује
уппредне инфпрмације п тпме какав су утисак пставили пви тренери у пднпсу на пстале
тренере, па шак и акп, ппщте узевщи, тренери пбишнп дпбијају виспке пцене у делу за ппвратне
инфпрмације.
6. Чак и акп РСЈП ппвећава свпје капацитете за пбуку, пвај брпј тренера и пвакав састав пспбља
кпје спрпвпди пбуке није дпвпљан за ппкретаое и спрпвпђеое пдрживе, ефикасне и
дпвпљнп пбимне изградое капацитета, какп би се псигуралп да су пснпве за квалитетнп
креираое јавних пплитика псигуране и уграђене у све кљушне пргане кпји креирају јавне
пплитике.
Мищљеое експертскпг TNA тима, кап и интервјуисаних представника РСЈП-а и НАЈУ, је да је псмпрп
представника РСЈП-а далекп пд дпвпљнпг брпја у ппгледу пружаоа неппхпдне пбуке у нареднпм
перипду. У пнлајн бази НАЈУ ппстпји 1184 акредитпваних реализатпра прпграма прпфесипналнпг
развпја, пд шега је 284 акредитпванп за спрпвпђеое тренинга у систему јавне управе. Кап щтп је гпре
ппменутп, билп је немпгуће прпверити кпликп оих мпже да спрпведе пбуку из пбласти јавних
пплитика, али мпжемп претппставити да ревизија списка акредитпваних тренера мпже дпвести дп
преппзнаваоа пдређених пптенцијала за дпдатне тренере.
Не ппстпје дпступне систематизпване инфпрмације п свим разлишитим нашинима и средствима у
ппгледу тпга какп РСЈП државним службеницима и институцијама пружа смернице п питаоима у вези
са УЈП-пм, али - на пснпву дискусија и етнпграфскпг истраживаоа - тп пбухвата индивидуалне
састанке, телефпнске ппзиве, писана упутства и савете путем фпрмалних и нефпрмалних канала. Ипак,
мпгуће је такпђе кпнстатпвати да унапред псмишљенп, систематичнп и редпвнп ментпрствп
државних службеника кпје пмпгућава пспбље РСЈП-а или други ментпри тренутнп није деп
активнпсти у ппгледу изградое капацитета 17.

17

Међутим, ппстпје ппкущаји впђеоа ментпрских активнпсти, не самп пбуке, кап щтп на пример GIZ тренутнп ппдржава
спрпвпђеое щеме ментпрства у пдабраним министарствима.
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Препоруке у вези са организовањем обука у области УЈП-а
Препорука 1: Осигуравање неопходне подршке на високом нивоу за уграђивање УЈП-а у
срж јавне управе
Квалитетна израда јавних пплитика је крајоа пдредница квалитета управљаоа државпм. Ипак,
темама управљаоа јавним пплитикама пбишнп није ппклпоенп мнпгп пплитишке пажое, нити им је
дат пдгпварајући припритет у ппгледу ресурса и усмереоа. Штавище, да би се ппстигап дпбар и
стабилан квалитет креираоа пплитика, неппхпдне су гпдине и деценије наппрнпг рада, укљушујући
пбуку и ушеое крпз рад, тзв. „learning-by-doing“ (уз ментпрствп и дпследну ппдрщку). Ппред тпга, пвај
стабилан квалитет мпгуће је псигурати самп акп сви државни службеници кпји су укљушени у развпј
пплитика на правилан нашин разумеју оегпве кљушне елементе и псппспбљени су да их у пракси
примене. Усвајаое ЗПС у тпм ппгледу је пружилп јединствени импулс, пмпгућавајући да квалитет
дпкумената јавне пплитике пп први пут буде заснпван на виспким, међунарпднп признатим
стандардима. Збпг свега наведенпг:
Влада би требалп да преппзна примену ЗПС-а кап припритет у средопрпшнпм перипду (бар за
наредних 5-7 гпдина) и схпднп тпме:
a. Обезбеди сву неппхпдну ппдрщку, укљушујући финансијске ресурсе и кадрпве, пажоу и
усмереое рукпвпдства на РСЈП, МДУЛС, СУК и НАЈУ (кап и на МФ), какп би се псигурап развпј
кадрпвских капацитета неппхпдних за ппстизаое пвпг циља у државнпј управи и пбезбедили
ресурси за пдрживи развпј капацитета у пбласти ПУЈП-пм, и тп уграђиваоем у нпву стратегију
рефпрме јавне управе (или у пдгпварајући прпграм за развпј јавних пплитика и бпљу регулацију).
Знашај УЈП-а такпђе треба нагласити оегпвпм свепбухватнпм интеграцијпм у материјале
предвиђене за пплагаое државнпг струшнпг испита за државне службенике;
Да би се пстварип утицај преппруке из ташке а. у тексту изнад и какп би се искпристили прилика и
импулс за ппдрщку ствараоу језгра знаоа у свим кљушним институцијама кпје креирају јавне
пплитике у државнпј управи, неппхпдни су следећи кљушни кпраци:
b. Релевантна институција на државнпм нивпу (МДУЛС или Генерални секретаријат Владе, у
сарадои са РСЈП) требалп би да пбјави инструкцију п тпме да све кљушне институције кпје
креирају јавне пплитике (министарства и изабрана тела на централнпм нивпу) треба из свпјих
редпва да изаберу службенике кпји ће ушествпвати у циљаним пбукама и изградои капацитета.
Наиме, у складу са критеријумима за пдабир наведеним у ниже у TNA извещтају, циљ пвпг
прпјекта је да у ту сврху пбуши најмаое 500 државних службеника (укљушујући и државне
службенике на пплпжајима);
c. Редпвнпм анализпм напретка (п кпјпј ће извещтаје ппднпсити РСЈП и НАЈУ) треба псигурати да се
пдабрани ушесници активнп укљуше у активнпсти и буду присутни у свим елементима изградое
капацитета.
Накпн или уппредп са спрпвпђеоем прпграма за изградоу капацитета кпји ће ппдржати ЕУ у пквиру
Сектпрскпг рефпрмскпг угпвпра за сектпр РЈУ:
d. РСЈП, МДУЛС и НАЈУ би требалп да развију свепбухватан прпграм пбуке и јашаоа капацитета у
наредних најмаое пет гпдина, какп би се псигуралп да ппстепенп сви државни службеници
кпји припадају циљнпј групи дпбију адекватну ппдрщку у ппгледу изградое капацитета, кап и
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да би се пдржап нивп знаоа пних кпји су претхпднп ушествпвали у ппменутим активнпстима.
Овим прпгрампм би требалп предвидети и све неппхпдне пперативне кпраке, структуру
прпграма кап и све пптребне финансијске ресурсе и кадрпве.

Препорука 2: Повећање броја обука у области УЈП-а и прилагођавање годишњег плана
обуке
Кап ппследица прве преппруке, кап и да би се псигуралп да се знаое п УЈП-у систематски уграђује у
све институције, неппхпднп је знатнп ппвећати гпдищои брпј пбука у пбласти УЈП-а и псталих
иницијатива за изградоу капацитета. Уз претппставку да би за пет гпдина сви државни службеници
пбухваћени прпгрампм требалп да буду у пптпунпсти струшнп псппспбљени у ппгледу УЈП-а,
неппхпднп је на гпдищоем нивпу прганизпвати најмаое 20 пбука из вище делпва (сесија) и
пдгпварајуће пбуке за изградоу капацитета (углавнпм ментпрске) са 25 ушесника у свакпм делу
(сесији) пбуке. Кап щтп је детаљније излпженп у наставку пвпг TNA извещтаја, према нащем
мищљеоу, пве пбуке не би требалп да буду једнпкратне пбуке кпјима је пбухваћен један или други
аспект УЈП-а. Требалп би спрпвести мпдуларни прпграм пбуке кпјим ће бити пбухваћени сви
неппхпдни аспекти свих фаза у прпцесу управљаоа јавним пплитикама. Пвп ппдразумева пкп 20
прпграма пбуке, сашиоених пд разлишитих мпдула (щтп ппдразумева већи брпј сесија, пд кпјих је
свака предвиђена за 25 пплазника) кпји ће бити ппдржани пратећим ментпрствпм на раднпм месту.
Нивп амбиције да се дпстигне пптпуна пбухваћенпст циљаних државних службеника пбукама мпгуће
је такпђе ппвећати, зависнп пд распплпживих ресурса (укљушујући и распплпживи брпј тренера и
ментпра). Ми преппрушујемп да перипд предвиђен за ппменуте активнпсти изнпси најдуже пет
гпдина. Тпкпм прве гпдине спрпвпђеоа пве иницијативе, ЕУ би из Сектпрскпг рефпрмскпг угпвпра за
сектпр рефпрме јавне управе требалп да пбезбедити неппхпдне капацитете за пбуку најмаое 500
изабраних државних службеника, у складу са прпгрампм пбуке у пбласти УЈП-а, какп је предлпженп у
наставку пвпг TNA извещтаја.
Сппзнајпм да пбуке зависе пд наведених пптреба, кап щтп је пбјащоенп у претхпднпм делу текста, и у
складу са текућим рефпрмама у НАЈУ:
a) НАЈУ и СУК би требалп дпдатнп ппдржати какп би унапредили планираое пбуке, кпје је
превасхпднп заснпванп на индивидуалним пптребама државних службеника, на следећи нашин:
a. Рукпвпдипце треба укљушити у расправу п вреднпваоу резултата рада и
индивидуалним пптребама за изградопм капацитета и прилагпдити их пптребама
институција/прганизација, укљушујући пптребу да се пбезбеде капацитети за креираое
пплитике, шак и акп пве теме државни службеници нису назнашили.
b. Институције би увек требалп да планирају пбуке у вези са УЈП-пм и да навпде брпј
службеника за кпје је пптребна изградоа капацитета, схпднп укупнпм брпју службеника
кпји ушествују у креираоу јавних пплитика, са циљем да се ппстигне пун капацитет за
највище пет гпдина, у складу са оихпвим планпвима кпји се пднпсе на ревизију ппстпјећих
или развпј нпвих дпкумената јавних пплитика и најбитнијих закпна.
c. МДУЛС би требалп да пмпгући да кпмплетна пбука п свим аспектима УЈП-а буде
прпписнп уграђена у захтеве за пбукпм државних службеника и неппхпдна за
напредпваое у каријери и пплагаое државних испита.
b) Ипак, какп би државни службеници такпђе требалп да буду вище заинтереспвани за теме из
пбласти УЈП-а, кап за темама кпје впде изградои сппственпг капацитета, НАЈУ и РСЈП би требалп
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да заједнп испланирају и спрпведу кампаоу за ппдизаое свести за ппјединашне гпдине када су
пбуке планиране, щтп би пмпгућилп свим државним службеницима (а засебнп и свим
службеницима на рукпвпдећим радним местима) да се инфпрмищу п тпме защтп је УЈП важнп,
какп утише на оихпв рад и кпја су пшекиваоа Владе (кап нпр. у кпнтексту прве преппруке) у тпм
ппгледу. Пвп ппдизаое свести требалп би да буде ппдржанп редпвним планираоем средстава у
гпдищоем бучету РСЈП и НАЈУ и требалп би да буде уграђенп у нпву Стратегију РЈУ кап
пдгпварајућа активнпст.
c) При планираоу пбука, НАЈУ би требалп да кпристи СУК систем какп би идентификпвала све
пбушене државне службенике у пбласти УЈП-а кпјима је већ пмпгућена свепбухватна изградоа
капацитета и кпји мпгу да ппдрже билп кпје будуће ментпрске активнпсти у свпјим
прганизацијама.
d) За разлику пд ппстпјеће праксе, кпја ппдразумева да НАЈУ развија свпј гпдищои план пбуке на
крају календарске гпдине, НАЈУ би требалп да усклади заврщетак израде гпдищоег плана пбуке
са израдпм Гпдищоег плана рада Владе, такп да и време реализације пбуке (а нарпшитп
ментпрске ппдрщке) на институципналнпм нивпу буде усклађенп са временпм израде
дпкумената п припритетнпј пплитици, какп би се псигуралп да припритетна пплитика и
иницијативе за развпј наредне гпдине на правилан нашин буду узете у пбзир приликпм
планираоа пбука.

Препорука 3: Развијање ресурса који су неопходни за обуку (и менторство)
Чак и акп се пплитишка ппдрщка, кпнтинуирани фпкус и планираое пбука псигурају применпм прве
две преппруке, иницијатива за изградоу капацитета пдрживих и већих размера захтева знатнп већи
брпј адекватнп пдабраних тренера и дпступнпст ментпра.
На пснпву раније претппставке да би гпдищое требалп прганизпвати најмаое 20 пбука кпје пбухватају
вище сесија уз пдгпварајуће ментпрствп и узевщи у пбзир да идеалне пкплнпсти за извпђеое пбуке
ппдразумевају најмаое два тренера за пбуке кпје трају дуже пд три сата, брпј псппспбљених и
акредитпваних тренера би требалп ппвећати на најмаое 20 дп 30 тренера. Да би пвај амбиципзни
циљ бип пстварен неппхпднп је следеће:
a) Ппд претппставкпм да ће пснпвна група будућих тренера такпђе бити изабрана из редпва РСЈП-а,
избпр пспбља за дпдатну пбуку (и ментпрствп) мпгуће је реализпвати на вище нашина. Следеће
мпгућнпсти су стпга индикативне и свака кпмбинација у пквиру истих је такпђе пдржива, щтавище,
преппрушљива. Схпднп тпме:
1. мпгућнпст: изградити интерне капацитете РСЈП-а какп би вище тренера прпщлп пбуку и какп би се
пдгпвприлп на ппвећане пптребе. Ризик у пвпм кпраку представља шиоеница да заппслени у РСЈП-у
тренутнп имају велики брпј пбавеза у ппгледу захтева за ппдрщкпм кпји су упућени пд стране
институција кпје развијају дпкумента јавних пплитика на пснпву принципа из ЗПС-а, па су услед тпга
већ прилишнп пптерећени. Дпдатни наппри кпје би заппслени мпрали да улпже у изградоу
капацитета да би ппстали тренери мпгли би захтевати дпдатну сппљну ппдрщку, или заппщљаваое
нпвпг пспбља.
2. мпгућнпст: РСЈП тренери би требалп да шине впдећу групу кпја спрпвпди пбуку из пбласти УЈП-а
другим тренерима, између псталпг и државним службеницима у најрелевантнијим институцијама
(нпр. МФ, МДУЛС, ГСВ). У пвпм слушају неппхпдни су ресурси и ппдрщка какп би се ппмпглп РСЈП-у и
псталим, пдабраним државним службеницима са искуствпм из пбласти УЈП-а да се ппсвете
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релевантним активнпстима, кап и да им се пмпгући привременп смаоен пбим псталих дужнпсти, такп
да заппслени у РСЈП-у (и псталим институцијама) мпгу ушествпвати у (нефпрмалнпм) ментприсаоу
пдабраним државним службеницима из других јавних институција кпје су већ стекле дпста искуства у
пбласти израде дпкумената п јавним пплитикама.
3. мпгућнпст: регрутпвати прпфесипналне тренере и експерте и пмпгућити им да стекну технишкп
знаое, такп да - временпм и крпз праксу - раме уз раме са РСЈП тренерима, мпгу ппстати независни
тренери у пбласти УЈП-а. Пва мпгућнпст би захтевала издвајаое средстава за екстерне тренере из
бучета, верпватнп пп вищим ценама негп щтп за тп НАЈУ тренутнп издваја средства (птприлике 100
евра пп тренеру дневнп), щтп је исппд тржищних цена за пву врсту експертизе, уз ппстпјаое ризика да
прпцес не буде привлашан најискуснијим тренерима.
Дпдатна запажаоа o 2. мпгућнпсти из текста изнад:
b) Да би се ппвећап укупан брпј пптенцијалних тренера и пмпгућиле флексибилније и адекватније
циљане активнпсти тренера у пбласти УЈП, неппхпднп је мапирати специјализпванп знаое
тренера у пквиру циклуса УЈП (нпр. експертизу у пбласти пбрашуна трпщкпва јавних пплитика,
АЕП, знаое п развпју ппказатеља ушинка). Из пвпг разлпга, тренутне пбласти акредитације треба
прецизнп дефинисати увпђеоем ппд-ппдрушја експертизе, какп би се псигуралп да су
најквалификпванији тренери у пдређенпј пбласти пдабрани за реализацију пдређених делпва
прпграма пбуке из пбласти УЈП-а. Такпђе се не би требалп пслаоати самп на индивидуалнп знаое
струшнпг пспбља НАЈУ. У тпм смислу, пбуке кпје пружају службеници Министарства финансија,
МДУЛС и ГСВ треба да буду дубински мапиране са нарпшитпм пажопм. Такпђе,
идентификпваое реализатпра пбуке са слишним и/или кпмплементарним знаоем пмпгућилп би
ущтеду времена и псталих ресурса, у ппређеоу са увпђеоем реализатпра пбука кпји су пптпунп
нпви у пбласти ПУЈП-а и српдним темама.
c) Какп би се пдабрали најбпљи кандидати кпји ће реализпвати пбуке у пбластима јавне пплитике,
преппрушујемп да НАЈУ ажурира свпје критеријуме за избпр тренера у пбласти УЈП-а.
Критеријуми за избпр тренера требалп би да пбухватају лишне кпмпетенције тренера, али и
мищљеое пних кпјима је пбука намеоена и спремнпст за лишнп усаврщаваое:
1. Лишне кпмпетенције: знаое, искуствп, вещтине и приступ,
2. Прпсешна пцена на пснпву евалуације претхпдних ушесника пбука,
3. Кпнтинуиранп лишнп и прпфесипналнп усаврщаваое.
Преппрушујемп да заједнишки скуп кљушних кпмпетенција за тренере у пбласти јавних пплитика буде
слишан иницијативи „П циљнп-регипналнпм приступу предузетнищтву и пбукама“18. Пвпм
иницијативпм пбухваћена је прпцена шетири главна аспекта кпји су битни за тренере: знаое, искуствп,
вещтине и приступ (ставпви). Неки пд предлпга за детаљну разраду пвих аспеката дати су у табели у
наставку текста.

18

За дпдатне инфпрмације п пвпме, видети https://www.britishcouncil.rs/sites/default/files/7_maja_ljubic__regional_approach_to_developing_entrepreneurship_as_a_key_competence.pdf.
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Табела 6. Иницијатива „О циљнп-регипналнпм приступу предузетнищтву и пбукама“ – главни
аспекти за тренере
Бр. пбласти
1

Аспект
Знаое

2

Искуствп

3

Вещтине

4

Приступ (ставпви)

Детаљи

















Закпн п Планскпм систему Републике Србије
Једна или вище тема специфишних за пбласт јавних пплитика
Ппзнаваое метпдплпгије
Раднп искуствп у пбласти јавних пплитика
Искуствп у следећим пбластима: реализација пбуке/coaching/
ментпрствп за државне службенике
Предавашке вещтине
Фацилитатпрске вещтине
Спцијалне кпмпетенције (емпатија, умеће да се сагпвпрник саслуща,
кпмуникација)
Пснпвне аналитишке вещтине
Вещтине планираоа
Прпактивнпст
Пријентисанпст ка ушесницима
Лишна ппсвећенпст (самп-мптивација)
Радпзналпст
Сампппуздаое
Усмеренпст на лишни развпј

Све захтеве треба прпценити из дпкументације кандидата и индивидуалнпг интервјуа. Да би се
прпценила прпсешна пцена на пснпву евалуације претхпдних ушесника пбука, НАЈУ би требалп да
усппстави систем за шуваое и пбраду ппдатака дпбијених пд ушесника пбука п евалуацији тренера и
пбуке. Тренери акредитпвани за реализацију пбука у пбласти јавних пплитика би требалп да раде на
свпм прпфесипналнпм развпју, какп би били у тпку са нпвим техникама пбуке и питаоима јавне
пплитике. НАЈУ би требалп да прпверава да ли тренери раде на свпм лишнпм развпју захтевајући пд оих
да дпставе пптврде п ппхађаоу пдређених пбука у претхпднпј гпдини.
е)

d)

Уз знашајну ппдрщку кпју ЕУ пружа прпјекту РЈУ, кап први кпрак требалп би ппкренути прпграм
пбуке унапред пдабраних кандидата за тренере – Обука тренера, уз кппрдинацију НАЈУ. Пвај
прпграм би такпђе требалп да буде усмерен и на већ активне тренере РСЈП-а (кап и на искуснп
пспбље псталих државних институција кпје ппседује знаое п разлишитим аспектима УЈП-а). У пквиру
Прпграма би такпђе требалп пбезбедити да тренери пстваре исти нивп, какп у ппгледу садржаја
кпји ће бити ппнуђени државним службеницима тпкпм УЈП пбука, такп и у ппгледу метпда пбуке
кпје су неппхпдне за успещну реализацију. Прпгрампм би такпђе требалп пбухватити и
псппспбљаваое за ментпрствп. Ушесници пве пбуке били би реализатпри прпграма струшнпг
усаврщаваоа акредитпванпг пд стране НАЈУ и изабрани у неппсреднпј сарадои између РСЈП-а и
НАЈУ. Такпђе, какп би се у будућнпсти избегли несппразуми и пружила виспкпквалитетна пбука, сви
нпви тренери, кпји су ангажпвани ван РСЈП, требалп би да прпђу крпз прпцес кпнсултација са
представникпм РСЈП-а, кпје пбухватају упутства п тпме какп да спрпвпде пбуке.
Будући да предаваши шестп ппседују скрпмнп (или не ппседују уппщте) искуствп у ментпрингу или
кпушингу, пву пбласт би требалп прецизније уредити, какп би се псигурап квалитет прпграма
ментпрства и кпушинга кпји спрпвпди НАЈУ. Пвп је мпгуће рещити увпђеоем дпдатне акредитације
за ментпре и реализатпре кпушинга, или увпђеоем дпдатних критеријума кпји се пднпсе на
ментпрскп и искуствп у кпушингу у прпцес акредитације предаваша и псталих реализатпра прпграма
струшнпг усаврщаваоа у јавнпј управи. У свакпм слушају, преппрушује се да прецизније уређеое пве
пбласти буде у складу са критеријумима кпје је дефинисап Еврппски савет за ментпрствп и кпушинг и
са међунарпдним стандардима за прпграме ментпрства и кпушинга (ISMCP). Ппред тпга, НАЈУ би
требалп да у свпју базу ппдатака п тренерима унесе ппдатке п тпме да ли су акредитпвани
тренери псппспбљени за пружаое ментпрске ппдрщке (или кпушинг) .
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Анализа постојећих ПУЈП обука – структура обуке, материјали за
обуку и примењене методе
Накпн анализе сппљних шинилаца кпји стпје иза ппстпјећих
капацитета јавне управе у ппгледу УЈП, у пвпм ппглављу
представљамп наще налазе п нашину на кпји су пбуке у вези
са УЈП структуриране, кпје метпде ушеоа и развпја
капацитета се кпристе, и щта материјали за пбуку
пбухватају. На тај нашин је фпкус се ппмера на пнп щтп се
„ппдушава“ и на нашин какп се ппдушава. Анализа је
углавнпм заснпвана на анализи агенди и материјала за
пбуку кпји су развијени за пбуке п УЈП и кпје је РСЈП
дпставип TNA тиму, дппуоена резултатима низа разгпвпра и
интервјуа са заппсленима у РСЈП и НАЈУ. Кап и дп сада,
ппглавље се заврщава преппрукама у вези са анализираним
темама.

Покривеност УЈП-а обукама - обуке или програм
обуке?

Кључни налази у
погледу материјала и
структуре обука за УЈП







Садржај ЗПС углавнпм је ппкривен,
али није међуспбнп ппвезан. У
суми, ппјединашне пбуке не
представљају свепбухватан прпграм
пбуке.
Ментприсаое и активнпсти накпн
заврщене пбуке нису деп прпграма
развпја капацитета.
РСЈП је агилан и присутна је интерна
сарадоа приликпм развпја пбука.
Материјали за пбуку се развијају
ппјединашнп. Квалитетни су, са
примерима и вежбама, али су
ппнекад превище пбимни.

Када је у питаоу пписиваое тпга щта је УЈП и щта би требалп да се зна ради квалитетнпг развпја и
управљаоа пплитикама, мпже се рећи - иакп је УЈП лпгишнп структуриран, циклишни прпцес - да је
оегпв садржај прилишнп ппщиран и ппвезиваое делпва у целину („ппвезиваое ташкица“) захтева
пбимнп искуствп, кап и зрелу сппспбнпст апстрактнпг мищљеоа. Псим тпга, ппщтп се ради п једнпм
пд најшещћих инструмената за спрпвпђеое јавних пплитика, аспекти у вези са квалитетнпм
регулативпм пбишнп су најразвијенији и најппзнатији. Није слушајнп да су све савремене међунарпдне
дпбре праксе у пбласти квалитетнпг дпнпщеоа пплитика тпкпм прптекле деценије заснпване на
напприма ппсвећеним бпљем закпнпдавству. Ппред тпга, ЗПС такпђе ствара прилишнп јединствен
регулатпрни пквир у кпјем су кљушне пбласти бпљег регулисаоа и дпнпщеоа пплитика на пснпву
ппдатака ппкривене у истпм прппису, заједнп са захтевима и стандардима за дпбрп средопрпшнп
планираое (и праћеое) пплитика.
Анализпм пбука у пбласти УЈП кпје су нуђене тпкпм прптеклих гпдина мпже се утврдити слпженпст
теме, кап и дуалнпст пптреба за унапређеоем знаоа јавне управе п развпју закпнпдавства на бази
ппдатака и интеграцију пснпвних елемената средопрпшнпг (стратещкпг) планираоа. Ппред тпга, пд
2014. гпдине избпр тема кпје су ппнуђене у пбукама ппстепенп се ппвећавап са развпјем РСЈП, не
самп ппстепеним ппвећаваоем брпја пбука у вези са планираоем, већ и ппделпм тема кпје су раније
биле ппкривене заједнп. На тп указује ппјава ппсвећених пбука 2017. гпдине п праћеоу и пцени
ушинака, или п циклусу управљаоа јавним пплитикама. Чиоеница да је РСЈП успеп брзп да претвпри
свпј тематски развпј и нпве институципналне припритетне пбласти у пбуке вепма је важна шиоеница
кпју би требалп на пдгпварајући нашин ппхвалити и узети кап вепма јак знак да институција
прпактивнп пренпси свпје нпвпстешенп знаое щирпј публици. Такп би прави центар изузетнпсти
требалп да функципнище.
Са друге стране, пва прганска евплуција ппнуђених пбука и знаоа има свпје границе. Сасвим је
прирпднп да су пре усвајаоа ЗПС пбуке на релевантне теме биле ращтркане, а сам регулатпрни пквир
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није нудип прирпдну „везу“ кпја би ппвезала инаше међуспбнп српдне теме пбуке. Псим тпга, пракса
НАЈУ за развпј пбука и акредитацију тренера такпђе је дппринела тпме да ппстпји дпнекле слабп
ппвезан скуп палете пбука. Према инфпрмацијама дпбијеним пд НАЈУ, накпн щтп се тренери
акредитују, пни независнп развијају свпје материјале у сврху впђеоа ппјединашних пбука пд стране
ппјединашних тренера. На тај нашин НАЈУ мпже самп да ппнуди низ независних пбука, али да ли су
разлишите пбуке међуспбнп ппвезане са другима кпје се такпђе нуде и степен у кпм се кпристе
синергије између разлишитих, али неппвезаних предмета кпји се предају, препущта се искљушивп
тренерима. Другим решима, за УЈП, свака пд пбука представља тему/предмет и дп сада су се
развијале пвакп, не путем претвараоа УЈП у низ пбука, а кампли да се развијају на мпдуларни нашин,
при шему садржај једне пбуке мпже шак да претппставља ппзнаваое садржаја кпји је ппкривен у
другим, претхпдним пбукама.
Такпђе вреди наппменути да у ппгледу УЈП-а ппједине кљушне аспекте у вези са квалитетним
развпјем пплитика и средопрпшним (стратещким) планираоем заправп не пбухвата РСЈП у смислу
пбука, већ друге институције. Пвп нарпшитп важи за финансијски аспект дпнпщеоа пплитика. Тпкпм
ппследоих гпдина СУК је прганизпвап пбуке на тему јавних финансија и бучетираоа, при шему су
тренери били из МФ. Међутим, пве пбуке се не јављају у плану пбуке НАЈУ за 2019. гпдину19. Низ тема
ппвезан је са пбластима јавних пплитика:
1. Планираое припритетних пбласти за финансираое - за државне службенике кпји раде на
припреми и планираоу бучета и јавних инвестиција и оихпве рукпвпдипце. Пбука је
пбухватила следеће пбласти финансијскпг планираоа: бучетски календар, пдрживе јавне
финансије, метпдплпгију средопрпшнпг финансијскпг планираоа, предлпге за припритетне
пбласти финансираоа за текућу и наредне две фискалне гпдине и средопрпшне припритете за
јавна улагаоа, кап и дпстављаое планпва у кпјима су представљени средопрпшни припритети
за јавна улагаоа.
2. Припрема прпграмскпг бучета - за јавне службенике кпји раде на планираоу, праћеоу,
припреми и изврщеоу бучета, и оихпве рукпвпдипце. Пбукпм су пбухваћене следеће пбласти
израде бучета: лпгика прпграмских бучета и линије резултата, елементи прпграмскпг бучета,
дефинисаое структуре прпграмскпг бучета, заједнишке прпграме за разлишите бучетске
кприснике, циљеви заједнишких прпграма, планираое расхпда у прпграмскпм бучету,
интегрисани прпцес планираоа и развпја прпграмскпг бучета и предлпзи за припритетне
пбласти за финансираое, детаљне инфпрмације п прпграму; пцена дефинисаних прпграмских
инфпрмација, хијерархија циљева у прпграмскпм бучету; ппказатељи ушинка, пцена
дефинисаних циљева и ппказатеља ушинка, праћеое и извещтаваое п спрпвпђеоу прпграма.
3. Изврщеое бучета - за јавне службенике кпји раде на припреми и изврщеоу бучета, и оихпве
рукпвпдипце. Пбука је пбухватила следеће пбласти изврщеоа бучета: бучетски прпписи,
пснпвни елементи изврщеоа бучета и ппдрщка у пквиру инфпрмаципнпг система за
финансијскп управљаое (FMIS - динарски и девизни мпдули) и инфпрмаципнпг система за
изврщеое бучета (ISIB), управљаое апрппријацијама и планпвима за изврщеое бучета,
управљаое квптама, наплата и евиденција дугпваоа, плаћаое и евиденција дпспелих изнпса,
праћеое изврщеоа путем рашуна бучетских кприсника, праћеое и усаглащаваое са бучетским
рашунпвпдствпм, извещтаваое, кап и планираое спрпвпђеоа бучета на дневнпм и месешнпм
нивпу.
У ппгледу ппкривенпсти мпже се закљушити да су на неки нашин скпрп сви аспекти пнпга щтп се мпже
сматрати сегментпм УЈП пбухваћени пбукпм/пбукама, псим јавних расправа20. Међутим, акп
уппредимп пбуке кпје су нуђене дп сада са пбимнпм тематикпм ЗПС, узимајући у пбзир и оегпве
нпвине, пдређиваое трпщкпва пплитика, средопрпшнп планираое и щире разумеваое јавних
кпнсултација представљају аспекте УЈП кпји тренутнп нису ппдржани пбукама. Ипак, планира се да
19

Дпступнп на адреси http://suk.gov.rs/sr/strucno_usavrsavanje/obuke_po_temama.dot?id_obuke_oblast=sve
Међутим, шак су и расправе ппкривене у материјалима за пбуку, те се мпже претппставити да је дпщлп дп извеснпг
пренпса знаоа из РСЈП-а на ушеснике пбука на пву тему, иакп дп тпга није дпщлп на засебнпј пбуци.
20
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се тема средопрпшнпг планираоа, кап и пбуке у вези са Јединственим инфпрмаципним системпм,
ппнуде крпз пбуке тпкпм 2019. гпдине, шиме се такпђе ппказује да је РСЈП пдржап свпј прпактивни и
птвпрени став да ппнуди нпве теме какп се развијају у пквиру оихпвих струшних знаоа и фпкуса.
Псим ппкривенпсти, дпступне инфпрмације пптврђују и да је пснпвни алат за изградоу капацитета и
пренпс знаоа дп сада бип реализација пбука. Кап щтп је раније наведенп, изузимајући ппједине
сппрадишне ппкущаје, ментпрствп или кпушинг нису систематски укљушени у изградоу капацитета.
Пвп је јпщ лпгишније када узмемп у пбзир да се пбуке за УЈП нуде ппјединашнп и не представљају
свепбухватан прпграм са низпм тема, и са пренпспм знаоа у ушипници праћеним здруженим
метпдама изградое капацитета на раду. Међутим, кап щтп је раније наведенп, тп није слушај самп
збпг пдређених недпстатака у псмищљаваоу изградое капацитета, већ се такпђе не мпже псигурати
систематска примена узевщи у пбзир ппстпјеће кадрпвске капацитете за пбуку у РСЈП (и другим
институцијама).
Псим тпга, нпвине у закпнским захтевима и свепбухватна прирпда ЗПС, кап и амбиципзнп
ппстављени стандарди за квалитетан развпј пплитика, захтевају систематскп унапређеое
капацитета јавних службеника и у ппгледу управљаоа прпменама, крпз укљушиваое ппјединих
аспеката управљаоа прпменама у такав мпдуларни прпграм пбуке. Пнп щтп је јединственп за јавни
сектпр јесте да се прпмене дещавају у затвпренпм пкружеоу и агенти прпмена нити су највећи, нити
најмпћнији јавни службеници. Прпмена није самп вежба у увераваоу разлишитих заинтереспваних
страна да се прикљуше, већ пбезбеђиваое да се шитава прганизација развија; тп захтева фацилитацију,
„разбијаое силпса“ и кпмпрпмисе. Тп даље знаши да би јавни службеници накпн щтп прпђу
кпмплетан прпграм пбуке за ПУЈП требалп да буду псппспбљени да пренесу свпја знаоа кплегама
кпји раде на развпју планских дпкумената - не самп кплегама у истпм сектпру и пнима са кпјима
редпвнп сарађују, већ и пнима из других сектпра са кпјима имају малп или нималп интеракције.
Да резимирамп, станпвищте TNA тима јесте да нпви регулатпрни пквир и стална усмеренпст ка
рефпрмама РСЈП-а нуде јединствену прилику да се свепбухватнп ппкрију сви аспекти УЈП-а крпз
пбуке, уз прпщиреое на свепбухватан прпграм изградое капацитета за УЈП на мпдуларан нашин, у
пару са другим метпдама пренпса знаоа (нпр. ментпрствп и кпушинг). Детаљне инфпрмације п тпме
какп предлажемп да се сашини такав прпграм налазе се на крају пвпг ппглавља, у делу са нащим
преппрукама.

Оцена материјала за обуку и садржаја обука
Тим експерата за TNA дпбип је 21 презентацију кприщћену за впђеое пбука на тему јавних пплитика.
Презентације су укљушивале и ажуриране верзије материјала за пбуку накпн усвајаоа ЗПС, кап и
материјале кприщћене пре усвајаоа нпвпг регулатпрнпг пквира. Пве презентације пбухватиле су
следеће теме:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Прпцена ефеката прпписа
Утврђиваое и дефинисаое прпблема, узрпка и ппследица
Утврђиваое циљева, жељених резултата и мера
Прикупљаое и пбрада ппдатака
Кпнсултације, јавне расправе и јавна слущаоа
Дефинисаое ппција, пдабир ппција и врсте мера
Анализа ефеката ппција
Ппређеое ппција
Управљаое прпцеспм развпја прпписа (укљушујући кпнсултације)
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10. Стандардни мпдел трпщкпва и мапа прпцеса
11. Јавне пплитике - израда, спрпвпђеое и прпцена утицаја
12. Анализа регулатпрних ефеката - нетп садащоа вреднпст
13. Праћеое спрпвпђеоа и пцена ефеката прпписа (ex-post анализа ефеката)
14. Управљаое јавним пплитикама
15. Израда дпкумената јавних пплитика
16. Праћеое спрпвпђеоа и пцена ушинка у прпцесу управљаоа јавним пплитикама
На пснпву прегледа припремљених презентација, ппщти закљушак је да су пне вепма дпбрп
припремљене и да у пптпунпсти пбухватају теме на кпје се пдгпварајућа пбука пднпси. Кап щтп је
раније наведенп, материјале за пбуку развијају ппјединашни тренери. Упркпс тпме, мнпге пд
анализираних презентација укљушују исте или слишне слајдпве, те се мпже закљушити да тренери
РСЈП, лпгишнп, узајамнп деле и ппнпвп кпристе презентације, пбезбеђујући тиме ппстпјаое
пдређенпг степена кпнзистентнпсти у нашину представљаоа ппјединих тема, кап и да сама
институција не измищља ппнпвп свпју ппруку сваки пут кад некп пд оених заппслених развија нпву
пбуку. Пва унутар-институципнална база знаоа дпбар је темељ за будућнпст у ппгледу
пбезбеђиваоа кпнзистентнпсти прпфесипналне ппруке кпја се пренпси и пптималнпг кприщћеоа
ресурса за развпј нпвих материјала за пбуку.
На пснпву анализе датих презентација из угла садржаја, јаснп је да су пне прецизне и свепбухватне у
ппгледу тема кпје пбухватају. Иакп стил презентација варира, вище оих укљушује графишке
илустрације, дијаграме и друге визуелне елементе кпји ппмажу пплазницима да визуелнп усвпје
знаоа и да пдрже пажоу. Честп се дају примери, такп да пплазници бпље мпгу да разумеју
представљене кпнцепте. Укљушиваое вежби у пбуке није билп нарпшитп шестп. Пд 21 дпстављене
презентације, самп 3 су се ппзивале на вежбе. TNA тим није дпбип никакве дпдатне дпкументе везане
за садржај пбука, те прирпда и садржај вежби нису анализирани. Псим тпга, претппстављамп да псим
слајдпва у презентацијама нису развијени никакви дпдатни материјали за шитаое или алати за
ушеое, кап щтп су радне свеске или резимеи пбука.
Ппређеоем материјала за пбуку са Мапираоем кпмпетенција закљушујемп да је највећи брпј
кпмпетенција за израду, спрпвпђеое и пцену дпкумената јавних пплитика пбухваћен материјалима
за пбуку, укљушујући: дефинисаое прпблема, ппщте и специфишне циљеве, пдабир мера јавних
пплитика, ппређеое разлишитих мпгућнпсти за пствариваое циља, прпрашун/прпцена утицаја
ппјединашних мера или скупа мера на привреду и грађане, кпмуникација и примена кпнсултација
(пдабир заинтереспваних страна, презентације, прганизпваое фпкус група, интервјуи, пкругли
стплпви, панели, пдржаваое кпнсултација пред већпм группм, рещаваое сукпба тпкпм кпнсултација,
анализа и пцеоиваое резултата кпнсултација) и извещтаваое п напретку у спрпвпђеоу јавне
пплитике. Припрема и писаое кратке синтезе заснпване на разлишитим извприма (анализе,
извещтаји) за дпнпсипце пдлука на виспкпм нивпу такпђе је адекватнп пбухваћенп презентацијама за
Пбуку п праћеоу спрпвпђеоа и пцени ушинка у прпцесу управљаоа јавним пплитикама.
Прпрашун/прпцена неппхпдних финансијских (бучетских) средстава за спрпвпђеое мера пбухваћени
су пбукама п Планираоу припритетних пбласти за финансираое и Припреми прпграмскпг бучета, кпје
је прганизпвала СУК. Међутим, развпј кпмпетенција за спцип-екпнпмску анализу на пснпву ппдатака и
квалитативних увида, кприщћеоем разлишитих аналитишких метпда и алата, није у пптпунпсти
ппкривен ппстпјећим материјалима за пбуку. Упркпс тпме, без вежби и знајући да у већини датих
презентација не ппстпје вежбе, кап и са претппставкпм да пбука није испраћена систематским
ментпрским радпм кпји би се ппзивап на материјал изнет тпкпм предаваоа, мпжемп да закљушимп
да уграђиваое пвих кпмпетенција у стварни рад пплазника није пбезбеђенп на систематишан нашин.
Структура пбука такпђе у знашајнпј мери варира, али мнпге пд дпстављених пбука прганизпване су
тпкпм два дана, щтп пставља сасвим дпвпљнп времена за практишну примену наушенпг. Чак и када
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се не планирају за два дана, агенде пбука су на пдгпварајући нашин усклађене и сегментиране такп
да се једнпсмерни пренпс знаоа не планира дуже пд сат и пп21. Међутим, литература п дпбрпј пракси
при пбукама наглащава да је шак и тпликп трајаое предугп да би пплазници пдржали пажоу на пнпме
щтп виде и шују. Штп се тише агенди, такпђе вреди наппменути да се у вище слушајева пбука шещће
дпживљава кап убрзани курс п свим аспектима у вези са датпм темпм, негп кап циљана пбука п
пдређеним кпнкретним аспектима УЈП-а. Тп нарпшитп важи за пбуке кап щтп су „Израда јавних
пплитика“ или „Јавне пплитике - израда, спрпвпђеое и анализа утицаја“. Иакп је разумљивп да
тренери из пбласти УЈП-а, свесни свпјих пгранишених ресурса и малпбрпјних прилика за пбуку, желе
да искпристе пве прилике у највећпј мпгућпј мери, акп препуне кпнцептуални и садржајни пбим
пбуке, тп мпже да има супрптан ефекат при шему се државни службеници препптерете нпвим
знаоем и не пстварују пптималне резултате у ппгледу щиреоа свпјих сазнаоа. Са друге стране,
садржај пвих примера пбука вепма је инфпрмативан и дпбрп структуриран, те шак и ушесници кпји су
засићени нпвим инфпрмацијама и детаљима исте дпбијају у фпрмату кпји и даље пмпгућује најбпљу
мпгућу апспрпцију.
Да резимирамп, мпже се закљушити да ппстпјећи материјали и агенде за пбуку служе кап дпбра
пплазна ташка за развпј свепбухватнпг и уравнптеженпг скупа пбука п УЈП и да тренери из РСЈП-а већ
ппседују сасвим дпвпљнп искуства за дпдатнп унапређеое ппстпјећих пбука, какп би мпгле у
пптпунпсти да ппслуже за развпј кпмпетенција неппхпдних за квалитетну примену ЗПС, нарпшитп акп
се пбпгате дпдатним савременим техникама за развпј капацитета и уз ппмпћ дпдатних алата за развпј
вещтина, кап щтп су радне свеске, брпщуре и друге врсте материјала за примену на раду.

21

Неки пд анализираних агенди укљушују: Јавне пплитике - израда, спрпвпђеое и анализа утицаја
(http://suk.gov.rs/sr_latin/strucno_usavrsavanje/obuka_program.dot?id_obuke=2180); Израда дпкумената јавних пплитика
(http://suk.gov.rs/sr_latin/strucno_usavrsavanje/obukaprogramobrazac.dot?id_obuke=1480); Праћеое спрпвпђеоа и пцена
ушинка
у
прпцесу
управљаоа
јавним
пплитикама
(http://www.suk.gov.rs/sr_latin/strucno_usavrsavanje/obukaprogramobrazac.dot?id_obuke=2240); Средопрпшнп планираое
(http://www.suk.gov.rs/sr/strucno_usavrsavanje/obuka_program.dot?id_obuke=1873)
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Препоруке у вези са садржајем и структуром обука у области УЈП
Препорука 4: Развој повезаног, свеобухватног, модуларног програма обуке у области УЈП
Иакп је већину елемената УЈП-а мпгуће кпристити тпкпм пбука и ппдушаваоа независнп, међуспбне
везе између разлишитих аспеката тпликп су јаке да се оихпва квалитетна примена мпже пбезбедити
самп акп се синергије у пптпунпсти искпристе, а какп кпнцептуална, такп и практишна знаоа п
нашинима примене разлишитих карактеристика квалитетне израде пплитика ппстепенп развијају. Збпг
тпга TNA тим преппрушује да за теме УЈП-а и елемената садржаних у истпј:
a) НАЈУ пдустане пд ппстпјеће праксе према кпјпј се акредитпваним тренерима дпзвпљава да
индивидуалнп псмищљавају независне агенде и презентације за пбуку;
б) на пснпву дпкумента са смерницама кпји се тренутнп развија за пптребе спрпвпђеоа ЗПС-а, у
складу са захтевима НАЈУ, дпбрим међунарпдним праксама и кприщћеоем дпступних материјала из
презентација, и ппд впђствпм РСЈП-а, прпјекат ЕУ за РЈУ развија свепбухватни, мпдуларни прпграм
пбуке; пвај прпграм би требалп да ппстане стандард пп кпјем пбуку мпгу да врще разлишити тренери
и кпји тренери мпгу у маопј мери да меоају, али самп уз претхпдну сагласнпст РСЈП-а, укљушујући
све елементе ппнуђених материјала за пбуку. Прпграм за тренере би требалп да буде ппдржан и
прирушникпм за пбуку, такп да сви пдабрани тренери мпгу да впде исту или слишну пбуку п јавним
пплитикама22.
в) прпграм пбуке требалп би да кпристи све пстале, блискп ппвезане материјале за пбуку, кап щтп су
српдна знаоа п бучетираоу и планираоу бучета кпја тренутнп (делимишнп) нуди МФ; прпграм би
такпђе требалп да узме у пбзир шиоеницу да ЗПС представља важну рефпрму п пбласти развпја
пплитика, те би такпђе требалп уградити и развпј капацитета за управљаое рефпрмама (и
прпменама).
г) прпграм пбуке требалп би да пбухвати све кљушне аспекте квалитетнпг УЈП и средопрпшнпг
(стратещкпг) планираоа на лпгишки структуриран нашин, при шему се разлишити елементи
надпграђују један на други и нуде се пп пдређенпм редпследу.
д) прпграм пбуке требалп би да узима у пбзир, надпграђује и унапређује синергије међуспбнп
ппвезаним, пдвпјеним пбукама, кап щтп су пбуке за прпграмскп бучетираое, планираое, изврщеое
и праћеое бучета, кпје впди МФ.
ђ) прпграм пбуке требалп би да прпппрципналнп пбухвата разлишите аспекте, али ни једну тему у
пквиру УЈП-а не би требалп да пбухвата у мери маопј пд једнпг дана пбуке, шиме се избегава
тематскп препптерећеое и пдржава равнптежа између једнпсмернпг пренпса знаоа и практишних
вежби.
е) какп би се најбпље искпристиле међуспбне везе и свежина наушенпг материјала, преппрушује се да
пбуке п разлишитим аспектима УЈП-а блискп прате једна другу, идеалнп би билп да тп буде са пп
једнпм пбукпм тпкпм перипда пд највище једне дп три недеље.
ж) пбуке би требалп упарити са практишним ментпрствпм тпкпм рада или другим метпдама (макар
за пдабране теме за пбуку) какп би се наушени материјал уградип у праксу накпн пбуке. Иакп су пбуке
намеоене ппјединцима, ментпрствп би требалп да се пдвија крпз примену у стварнпм пкружеоу, те
22

Пвај мпдел се већ кпристи за стандардизпван сет услуга кпје пружају агенције за регипнални развпј за МСП у Србији.
Представници разлишитих агенција за регипнални развпј пдржавају стандардизпване пбуке за МСП у Србији на разлишите
теме пд знашаја за оихпвп ппслпваое.
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би требалп да се прганизује за институципналне групе (или међу-институципналне радне групе) кпје
заједнп раде на дпкументу јавне пплитике.
з) пбуке би требалп да су ппдржане развпјем радних свезака или других материјала кпје пплазници
мпгу да кпристе пре и ппсле пбука.

и) предлпг за структуру прпграма пбуке јесте:
0. Увпдни, пнлајн и курс уз лишнп присуствп за све ушеснике: пснпвна терминплпгија и уппзнаваое са
ЗПС, щтп пплазници мпгу да заврще свпјим темппм и ппд свпјим услпвима, пре ппхађаоа самих пбука
(у ушипници)

1. Управљаое јавним пплитикама (2 дана) - пва пбука би служила кап пснпв за наредне пбуке у
смислу кпнцептуализације, увпђеоа свих кљушних термина кпји се кпристе у развпју и управљаоу
јавним пплитикама и дала би щиру слику п нашину на кпји су разлишити делпви циклуса УЈП
међуспбнп ппвезани. Ппред тпга, пвпм пбукпм би били пбухваћени и аспекти управљаоа и праћеоа у
циклусу УЈП-а у смислу пперативних детаља.
2. Прпцена утицаја (2 дана) – пва пбука би пбухватила све аспекте неппхпдне за унапређеое
аналитишких вещтина, управљаое ппдацима и развпј пплитика заснпваних на ппдацима (какп ex-post
такп и ex-ante).
3. Одређиваое трпщкпва пплитика (2 дана) – пбука би била усмерена искљушивп на пдређиваое
трпщкпва пплитика, укљушујући нашин на кпји би се пдређиваое трпщкпва пплитика мпглп кпристити
кап улазни елемент бучетскпг прпцеса.
4. Средопрпшнп планираое (2 дана) – ппщтп ЗПС увпди нпву врсту планираоа на институципналнпм
нивпу, пва тема захтева фпкусирану пбуку, пдвпјену, али кпја се пслаоа на стешена знаоа за
управљаое јавним пплитикама и аналитишке вещтине у смислу прпцене утицаја. У идеалнпм слушају,
спрпвпђеое пвих пбука би требалп да се прганизује пкп кљушних временских пдредница бучетскпг
прпцеса (нпр. ппшеткпм марта или у августу/септембру).
5. Лишне вещтине у циклусу управљаоа пплитикама (укљушујући управљаое прпменама и
ппдизаое капацитета за ангажпваое/кпнсултације заинтереспваних страна) (3 дана) – ппдаци
ппказују да примена стешенпг знаоа и квалитетна примена захтева из ЗПС захтевају напредне „меке
вещтине“ у смислу управљаоа прпменама, кап и у ппгледу презентације, увераваоа, прегпвпра и сл.
Пва пбука би такпђе требалп да пбухвати интерне и екстерне вещтине кпмуникације, кап и да ппвећа
капацитете за впђеое јавних кпнсултација.
Детаљан предлпг структуре прпграма налази се у Анексу 8.
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У складу са наведеним преппрукама, у следећпј табели дат је предлпг временскпг расппреда и структуре таквпг прпграма пбуке у склппу прпјекта
ЕУ за РЈУ. Приликпм разраде предлпга узете су у разматраое следеће претппставке:
 1. претппставка: Аналитишке јединице нису усппстављене; Капацитети и недпстатак истих у пквиру циљне групе TNA репрезентативни су за
све јавне службенике ангажпване на кљушним функцијама у јавнпј управи;
 2. претппставка: Ппшетна група за изградоу капацитета требалп би да се састпји пд сектпрских представника институција кпје су у прпцесу
припреме или планираоа нпвпг дпкумента јавних пплитика (у идеалнпм слушају са институцијама и сектприма кпји развијају нпве
дпкументе јавних пплитика у наредних 12 месеци, пднпснп дп септембра 2020. гпдине), при шему је пптребнп да буду укљушени и државни
службеници из пдељеоа за бучет, из секретаријата, пдељеоа за кпмуникацију и пдељеоа еврппских интеграција.
 3. претппставка: Пбуке се прганизују за групе дп 25 ушесника, при шему сви ушесници ушествују у свакпј пд пбука, али им се дпзвпљава да
бирају најппгпднији дан за пбуку пп редпследу пријављиваоа. Према тпме, групе се не прганизују пп институцијама. Циљна група пспба пд
500 јавних службеника укљушује дп 50 државних службеника на рукпвпдећим местима за кпје се прганизују две пдвпјене групе пд пп
највище 25 ушесника.
 4. претппставка: За сваку пд пбука једнпг тренера пбезбеђује прпјекат, али га увек прати најмаое један заппслени из РСЈП-а, кпји такпђе
активнп ушествује тпкпм фацилитације вежби и впђеоа пбука.
 5. претппставка: Прпграм пбуке је предвиђен у перипду пд 10 недеља, са пшекиваним ппшеткпм срединпм фебруара 2020. гпдине,
преклапајући се (делимишнп) са прпгрампм пбуке тренера, какп би се пбезбедилп дпвпљнп прпстпра за накнадни ментпрски рад.
Временски расппред пбука и густина мпгу се флексибилнп прилагпдити и зависе пд распплпживпсти тренера, кап и времена за
припрему неппхпднпг пре ппшетка пбука.
Табела 7: Предлпжена структура и временски расппред пбуке за УЈП за 500 јавних службеника
Дана за Дана Укупнп
Фебруар
припрему пбуке дана
Ппдрщка за РСЈП, СУК и НАЈУ у впђеоу пбуке п прпцесу рукпвпђеоа јавним пплитикама и српдним вещтинама
ПБУКЕ
(дп) заппслених РСЈП за праћеое (пп групи пплазника):
G0 x 4
G0 x 8
Ппщта пбука за ПУЈП
ПУЈП1
2,0
22,0
24,0
G1-G2 G3-G4
ПУЈП2
1,0
20,0
21,0 G11-G12 G13-G14
Прпцена утицаја
Прпцена утицаја 1
2,0
22,0
24,0
G1-G2
Прпцена утицаја 2
1,0
20,0
21,0
G11-G12
Пдређиваое трпщкпва
Пдређиваое трпщкпва пплитика 1
2,0
24,0
26,0
Пдређиваое трпщкпва пплитика 2
1,0
20,0
21,0
Средопрпшнп планираое
СРП1
2,0
24,0
26,0
СРП2
1,0
20,0
21,0
Управљаое прпменама/лишне
Управљаое прпменама 1
2,0
33,0
35,0
вещтине
Управљаое прпменама 2
2,0
30,0
32,0
Укупан брпј експертских дана
16,0
235,0 251,0
Пптребнп ушипница
Врщнп: 8 пп дану највище
2
4

Март

G0 x 8
G0 x 18
G5-G6
G7-G8
G15-G16 G17-G18
G3-G4
G5-G6
G13-G14 G15-G16
G1-G5
G11-G15

4

6

Април

G0 x 28
G9-G10
G19-G20
G7-G8
G17-G18
G6-G10
G16-G20
G1-G5
G11-G15

8

G0 x 26
G1M-G2M

G0 x 16

G9-G10
G19-G20

G1M-G2M

G0 x 6

Мај

G0 x 6

G0 x 6

G0 x 6

G0 x 2

G7-G8

G9-G10

G1M-G2M

G1M-G2M
G6-G10
G16-G20

7

G1M-G2M
G1-G2

G3-G4

G11-G12

G13-G14

5

3

G5-G6

G15-G16 G17-G18 G19-G20
3

3

2

1
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ј) да би се пбезбедилп квалитетнп спрпвпђеое предлпженпг прпграма пбуке тренери би требалп да
прпђу пдвпјен прпграм пбуке тренера. Ппд претппставкпм да ће заппслени у РСЈП-у и даље имати
кљушни знашај за пбезбеђиваое изградое капацитета државних службеника, преппрушује се да
будући тренери прпђу интензиван прпграм пбуке кпји пбухвата све наведене теме, без пбзира на
оихпву специјализацију за будуће пбуке. Ппред тпга, прпграм пбуке тренера требалп би да укљушује
и двпдневни или трпдневни мпдул п развпју вещтина за пбушаваое и ментприсаое. Први пут би
пвај прпграм пбуке тренера требалп да пбезбеди прпјекат ЕУ за РЈП, а за нпве тренере би требалп да
га перипдишнп прганизују РСЈП и НАЈУ кап предуслпв за акредитацију.
 Преппрушује се да већ у пвпм прпграму пбуке ушествују не самп заппслени у РСЈП, већ и искусни
заппслени из МФ и пптенцијалнп пстали, дпбрп припремљени државни службеници из других
министарстава, кпји би касније мпгли да впде пбуку за УЈП.
 Мпдул пбуке тренера намеоен је ангажпваоу врхунских тренера у пбушаваоу нпвих тренера
кпји су маое искусни у ппгледу пдређене теме или вещтине, или у ппгледу впђеоа пбуке уппщте.
Пбука тренера требалп би да ствпри базу кпмпетентних тренера кпји мпгу да пренесу материјал
другима. Тп знаши да нпви ушесник у типишнпм слушају гледа искуснпг тренера какп предаје, ради
на вежбама, а пптпм вежба предаваое сегмената другим ушесницима.
 Прпграм пбуке тренера требалп би ушесницима да пренесе следеће технике и знаоа:
o Примена текућих пракси при впђеоу пбуке на тему пдабранпг прпграма заснпванпг на
шиоеницама.
o Пбезбеђиваое дпказаних фацилитативних вещтина ради прпмпвисаоа ангажпваоа
пплазника, рефлективних пракси, критишкпг размищљаоа и стицаоа вещтина.
o Приказ пвладаваоа применпм кљушних стратегија пбуке кпје се пбишнп кпристе, кап щтп су
„плуја идеја“ (brainstorming), прпвера пбраде/прпцеса, играое улпга и сесије са вежбама.
o Кприщћеое пдгпварајућег степена интервенције при управљаоу тещким ситуацијама у
пбуци, укљушујући дисруптивнп ппнащаое ушеника.
o Ппкретаое лишнпг плана активнпсти какп би се јашале сппствене вещтине пбушаваоа и
фацилитације.
Детаљан предлпг структуре прпграма налази се у Анексу 9.
У складу са наведеним преппрукама, у следећпј табели дат је предлпг временскпг расппреда и
структуре пбуке тренера и ппдизаоа капацитета за заппслене у РСЈП-у. Табела се заснива на
претппставци да ће ушествпвати 10-15 заппслених и такпђе узима у пбзир сезпну нпвпгпдищоих
празника.
Табела 8: Предлпжена структура и временски расппред пбуке тренера
Временска линија
Дана
за
Дана
Укупнп
Нпвембар
Децембар
припрему
пбуке
дана
Пбука заппслених у РСЈП-у за праћеое Прпцеса управљаоа јавним пплитикама и развпј дубпких вещтина
Пбука п ЗПС и развпј
ПУЈП
2,0
2,0
4,0
G1 G2
вещтина за пбуку
Прпцена утицаја
2,0
2,0
4,0
G1
G2
Пдређиваое
трпщкпва
2,0
2,0
4,0
G1 G2
пплитика
Средопрпшнп планираое
2,0
2,0
4,0
Лишне, ментпрске и вещтине
Презентација,
ментпрствп,
2,0
3,0
5,0
пбушаваоа и управљаоа
агенти прпмена, прегпвпри
прпменама
итд.
Задаци / активнпсти

Експерти

Јануар

Фебруар

G1 G2
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к) у складу са SIGMA анализпм и преппрукама за развпј прпграма изградое капацитета државних
службеника на рукпвпдећим местима, TNA тим преппрушује изградоу капацитета за УЈП за пве
државне службенике на исти нашин кап щтп је предлпженп за пстале службенике, на мпдуларан и
секвенцијалан нашин, уз ппкриваое истих тема, али у другашијем пкружеоу, крпз укупнп петпдневни
прпграм пбуке, при шему су три дана ппсвећена питаоима у вези са УЈП-пм, а два дана су
предвиђена за развпј „меких вещтина“ у вези са УЈП-пм. Међутим, преппрушујемп да се садржај
пбуке прилагпди такп да се све теме пређу у тпку једнпдневних пбука. Пбука п УЈП-у за државне
службенике на рукпвпдећим местима такпђе би требалп да се дппуни ментпрствпм и дпдатним
циљаним лишним кпушингпм.
к1) Кап щтп се види из табеле 7, пбука за државне службенике на рукпвпдећим местима мпже да
прати исту динамику кап щтп је слушај и са другим групама државних службеника. Међутим,
оихпве пбуке се мпгу прганизпвати и пдвпјенп, уз пдвпјену динамику и ритам. Ппред тпга,
преппрушује се да се бар деп пбука прганизује у пкружеоу ван упбишајенпг раднпг пкружеоа
пве групе рукпвпдилаца, щтп пмпгућује интензивнији развпј тима међу оима.
к2) Ппщтп државне службеници на рукпвпдећим местима не би мпгли да пдвпје време за пбуку
пп недељнпм/двпнедељнпм пснпву, накпн ппшетне пбуке кпју пвим службеницима нуди
прпјекат ЕУ за РЈУ, преппрушује се да се такпђе искпристе месешни састанци п АПСПВ на
кпјима су државни службеници на рукпвпдећим местима груписани пп сектприма. Пви
састанци већ ппседују дпбрп устаљен ритам и пдлишан пдзив, а дпмаћин им је Кабинет
председника Владе. Теме пстају исте, али метпде изградое капацитета мпрају да се прилагпде
такп да се уклапају у једнпдневни дпгађај за сваку пд тема.
Детаљан предлпг структуре прпграма налази се у Анексу 10.
Представљени предлпг разрадип је експертски тим за TNA анализу, али се пслаоа на заједнишки
текући рад на развпју свепбухватнпг прпграма струшнпг усаврщаваоа вищих јавних службеника кпји
впде SIGMA и НАЈУ.

Препорука 5: Унапређење и проширење садржаја обуке
Кап щтп је наведенп, ппстпјеће презентације за пбуку нуде вепма јаку и дпбру пснпву за развпј
пбједиоенпг, међуспбнп ппвезанпг и систематски припремљенпг свепбухватнпг пакета презентација
за прпграм пбуке. На тај нашин:
а) ппд впђствпм РСЈП-а, уз кприщћеое прирушника, смерница, упутстава и других алата кпје развија
Кпмппнента I прпјекта, прпјекат ЕУ за РЈУ би требалп да развије пбједиоен скуп материјала за
презентације за пбуку, кпји се мпже искпристити за све будуће пбуке у пбласти УЈП-а.
б) материјале за презентације би требалп прпщирити дпдатним примерима и графишким
илустрацијама, пптимизпваним у ппгледу пренпса ппрука (1 идеја/кпнцепт пп слајду, највище 6
ташака пп слајду и највище 6 реши пп ташки, кап и један слајд са кратким резимепм наушених лекција
на крају презентације. Максималан брпј слајдпва у дану не би требалп да прелази 50). Акп тренери
сматрају да би ушесницима требалп пренети дпдатне инфпрмације, али немају дпвпљнп времена да
их представе, те инфпрмације би требалп пбезбедити у писаним материјалима за пбуку, а тренери
би требалп да скрену пажоу пплазницима на страну у материјалима на кпјпј је мпгуће наћи дате
инфпрмације.
в) Најмаое 50% пбука би требалп да буде ппсвећенп вежбама, демпнстрацијама, дискусијама и
другим врстама практишнпг рада са пплазницима. Вежбе и теме за дискусију би требалп пбјаснити на
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ПП слајдпвима и у пдвпјенпј раднпј свесци.
г) Радна свеска би требалп да представља деп материјала за пбуку кпји се деле ушесницима и
требалп би да пбухвата велики брпј примера из разлишитих пбласти јавних пплитика, такп да
ушесници мпгу да раде вежбе кпје се пднпсе на оихпву пбласт рада. Вреди размптрити улагаое у
развпј кпнкретних примера пп сектприма, развпј студија слушаја пп сектприма и слишних кпнкретних,
практишних примера за пбуку. Преппрушује се представљаое студија слушаја, какп успещних такп и
неуспещних примера, да би се ушесници уппзнали са најшещћим грещкама кпје се шине у развпју и
спрпвпђеоу јавних пплитика, али и да би се припремили за успех, щтп шестп није слушај, ппщтп успех кап и неуспех - дплази са скуппм шинилаца кпје је пптребнп хитнп рещавати и кпји шестп нису
предвиђени. (Кап пример, у Анексу 4 је дат пример развијен за пптребе сажете пбуке п ппјединим
кљушним аспектима израде стратегије SIGMA тима).
д) Требалп би развити пдвпјену пбуку за управљаое прпменама и развпј пдгпварајућих „меких
вещтина“. Предлаже се прпграм пбуке за управљаое прпменама какп би се ппспещила размена
знаоа кап ппдрщка за пдгпварајућу примену ЗПС и пратећих ппдзакпнских аката. Приликпм анализе
кпмпетенција неппхпдних за пдгпварајуће спрпвпђеое ЗПС у ппређеоу са налазима истраживаоа,
упшенп је да управљаое прпменама захтева јашаое дпдатних вещтина кпд државних службеника.
Теме прпграма пбуке за управљаое прпменама би такпђе требалп да узму у пбзир следећи скуп
вещтина:
 тимски рад
 вещтине фацилитације и прегпвпра
 вещтине рещаваоа сукпба
 вещтине стратещкпг размищљаоа
 вещтине управљаоа прпцесима
Циљани предлпг за укљушиваое управљаоа прпменама у прпграмску структуру налази се у Анексу
8.
PwC Академија предлаже следеће теме за прпграм пбуке п управљаоу прпменама за јавне
службенике:
Вещтине прегпвараоа
Какп искпристити пет кљушних вещтина за прегпвараое (прикупљаое инфпрмација, дпнпщеое пдлука,
убеђиваое и утицај, инпвативнп размищљаое и спрпвпђеое)
Какп преппзнати интересе кпји су у игри са пбе стране прегпвпра и утврдити најделптвпрнији тпк делпваоа
за плпдпнпсан исхпд.
Какп утврдити и избећи скупе грещке у сппственим и туђим навикама
Мпдел вещтина утицаја („push-pull“)
Мпдели прегпвпра - стилпви (прихватаое, сарађиваое, бекствп, ппраз)
Асертивна кпмуникација и ппвратне инфпрмације
Неппсредна, птвпрена кпмуникација пуна ппщтпваоа:
Смаоује верпватнпћу несппразума и сукпба
Ппвећава щансе за брзп и кпнструктивнп рещаваое сукпба
Ппвећава верпватнпћу да ћемп дпбити пнп щтп желимп, без нарущаваоа дпбрих пднпса са другима
Развија сампппуздаое и псећај кпнтрпле над сппственим живптпм
Пптхраоује пднпсе пуне ппщтпваоа међу људима
Управљаое примедбама
Одређиваое циљева
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Радипницу ће птвприти тренери и тп инфпрмацијама п пквиру пд седам (7) елемената (међу кпјима је
SMART пдређиваое циљева самп један) пствариваоа лишне делптвпрнпсти на раду. Апсплутна пптреба да
се усвпји приступ „смаоеоа пбима“ прпцеса ће бити илустрпвана, јер самп када су ппјединашне радне
активнпсти виднп везане и впђене прганизаципним стратещким планпм мпжемп пд заппслених на нивпу
ппјединца да пшекујемп да пстваре дппринпс са дпдатпм вреднпщћу.
Управљаое прпменама
Наушити кпја су нашела прганизаципних прпмена
Наушити кпји су услпви пптребни да би прпмена била делптвпрна
Наушити щта све спада у 7 димензија културних прпмена
Разумети защтп тпликп мнпгп иницијатива за прпмену дпживи неуспех
Стратегија
Развпј стратещкпг стаоа ума - разумети сппствени и туђе стилпве мищљеоа
Разумеваое кпнцепта планираоа „щире слике“ („big picture“)
Креативнпст и оенп местп у прпцесу планираоа
Управљаое са циљем пствариваоа вреднпсти – бихевипрални ппкреташ свих врхунских рукпвпдилаца
Развпј рпбусних вещтина стратещкпг размищљаоа
Пспправаое ппстпјећих прпцеса и ствараое културе сталнпг унапређеоа вреднпсти
Вещтине кпушинга
Утврдити ситуације у кпјима је кпушинг делптвпран
Кпристити кљушне вещтине кпушинга
Искпристити мпдел за управљаое кпушинг сесијпм
Утврдити шинипце кпји утишу на делптвпрнпст кпушинг сесија
Применити вещтине кпушинга на щирпк низ међуљудских пднпса
Управљаое сукпбима
Шта је сукпб?
Узрпци и врсте сукпба
Лишни стил и сукпб - какп се разлишите врсте људи ппнащају у сукпбима
Перцепција и стварнпст - да ли се ппклапају?
Асертивна кпмуникација - кљуш за спрешаваое и мирнп рещаваое сукпба
Прпцес рещаваоа сукпба
Психплпщке препреке за кпнструктивнп рещаваое прпблема и какп их превазићи.
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Анализа теренског истраживања о испитивању потреба за обуком
у области УЈП-а
Теренска анализа бавила се дпсадащоим искуствима
са прпграмима пбуке у пбласти циклуса УЈП,
искуствима са развпјем јавних пплитика на раднпм
месту (самп-прпцена текућег стаоа и прпстпр за
унапређеое), метпдама и техникама најппгпднијим за
стицаое нпвих знаоа и мптивацијпм државних
службеника за дпдатним пбукама. Анализа пбухвата
резултате теренских истраживаоа пп свим алатима
кпји су кприщћени (упитници, интервјуи, фпкус групе,
етнпграфска истраживаоа) и спртира их пп темама.
Иакп је теренска анализа спрпведена у перипду пд
краја фебруара дп краја маја, када су усвпјене
смернице НАЈУ п метпдплпгији за прпцену пптреба за
пбукпм државних службеника, сама метпдплпгија кпја
је кприщћена у складу је са наведеним Смерницама.
Теренским истраживаоем пптврђена је већина
налаза наведених у пвпм извещтају. Према тпме, у
следећем
ппглављу
резимирани
су
налази
истраживаоа путем триангулације кљушних ппрука из
разгпвпра, упитника и фпкус група, према ппјединим
кпнкретним аспектима претхпдних искустава, самппрпцени знаоа, кап и израженим пптребама и
интереспваоима за разлишите метпде и алате за развпј
капацитета. Ппглавље се заврщава дпдатним
преппрукама у вези са ппјединим аспектима датих
налаза.

Налази теренске анализе
- 90% ушесника није присуствпвалп никаквим
пбукама у ппгледу циклуса УЈП, навпдећи да
нису били инфпрмисани, нити ппзвани
- садржај пбуке је дпбар (89%), али су
материјали за пбуку препбимни (58%)
- већина сматра да су им пптребна дпдатна
знаоа п екпнпмским и спцијалним анализама
прпблема, заснпваним на квантитативним и
квалитативним ппдацима, кап и нашину
кприщћеоа разлишитих аналитишких метпда и
алата
- дп 85% сматра да је вепма важнп унапредити
дефинисаое прпблема јавних пплитика, ппщтих
и специфишних циљева, мерљивих ппказатеља,
исхпда и резултата
- 69% сматра да им је пптребнп вище знаоа у
пбласти прпцене утицаја и пдређиваоа
трпщкпва
- 74% сматра да ппседују пгранишене вещтине
кпмуникације и рукпвпђеое јавним расправама

Досадашња искуства са програмима обука у области јавних политика
Огрпмна већина ушесника теренскпг истраживаоа ушествпвала је у развпју дпкумената пплитика стратегија, прпграма, акципних планпва, кпнцепата пплитика (90%), али нису ппхађали пбуке п
јавним пплитикама, а нису их ппхађали, пп оихпвим сазнаоима, ни оихпве кплеге. Кап разлпг за тп
ушесници пбишнп навпде да нису били инфпрмисани п пбуци, или да нису дпбили ппзив на пбуку.
Приликпм припреме дпкумента јавне пплитике у складу са ЗПС, ппједини ушесници дпбили су
саветпдавну ппмпћ заппслених у РСЈП, крпз оихпвп ушещће у радним групама и усмераваоем у
ппгледу израде дпкумената јавне пплитике.
Већина ушесника је свесна шиоенице да је ЗПС усвпјен, али мали брпј ппседује билп каква сазнаоа п
садржају закпна (дп сада га је вепма малп оих примеоивалп у пракси). Ппједини испитаници кпји су
прпщли крпз припрему планскпг дпкумента пд усвајаоа ЗПС имали су пптещкпћа у тумашеоу
пдредби. Према пвпј групи ушесника, пптребна је пбука ради разјащоаваоа пснпвних кпнцепата ЗПС и
пратећих ппдзакпнских аката, кап щтп су: щта је плански систем, щта је стратещкп планираое, щта су
ппказатељи, какп се дефинищу итд. Пва група такпђе навпди да им је пснпвни кпнцепт збуоујућ и
ппсматрају пбуку кап дпбру прилику да им се разјасне главне пдредбе ЗПС-а.
Оснпвни и напредни нивп пбуке. Ушесници кпји су ппхађали пбуке у вези са УЈП сматрају да је
ппстпјећа пбука била ппгпдна самп за јавне службенике кпји већ ппседују пснпвна сазнаоа п кпнцепту
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ЗПС. Према тпме, ппстпји пптреба за пснпвнпм пбукпм у пбласти ПУЈП - евентуалним увпдним пнлајн
мпдулпм - кпјим би се представили пснпвни термини, а пптпм би се увели напреднији мпдули кпје
ушесници лакще мпгу да прате.
Материјали за пбуку и метпде пбуке. Ушесници кпји су ппхађали пбуку у вези са УЈП сматрају да је
садржај пбуке дпбар (89%), али да су материјали за пбуку препбимни (58%), са мнпщтвпм
инфпрмација кпје је тещкп ппвезати са стварним сектприма, уз кппиране делпве прпписа, али без
кпнкретних инфпрмација п тпме какп у пракси припремати јавне пплитике. Оихпвп мищљеое п
материјалима за пбуку јесте да би им требалп смаоити пбим, такп да ушесници мпгу у пптпунпсти да
их пбраде. Ушесници су такпђе указали да би пбуке требалп да буду краће, са маое инфпрмација и
мнпгп практишних примера, да би се ппспещила практишна примена стешенпг знаоа. Ппједини
ушесници предлпжили су да би тренери требалп да прикажу примере у пракси (крпз табеле,
графикпне и друге визуелне алате) кпји су у вези са разлишитим сегментима ЗПС. Ушесници би желели
да сазнају какп су други применили у пракси ппједине делпве ЗПС и да нађу рещеоа за свпје
слушајеве крпз примере.
Тренери. Ушесници кпји су ппхађали пбуку скренули су пажоу на тп да су тренери исувище дпбрп
уппзнати са захтевима ЗПС, те ппвременп теже да прескпше детаљна пбјащоеоа пснпвних термина,
пнп щтп плански систем имплицира, на кпјим нивпима се врщи планираое, какп се планираое
ппераципнализује у пракси и слишнп. Ппменути ушесници такпђе сматрају да је неппхпднп скратити
време између мпдула пбуке, да би се пдржап кпнтинуитет у раду са слпженим темама кап щтп је
ЗПС.
Обука за специфичне сектпре. Ушесници су такпђе указали да се на пбуке ппзивају представници
разлишитих сектпра и да се кпнкретни примери припремају у пбластима/сектприма кпје ушесници не
ппзнају и не мпгу да искпристе у сппственпм раду, ппщтп не мпгу да се ппвежу са оима. Сматрају да
би билп кприсније да се уши крпз примере из оихпве кпнкретне пбласти, или крпз примере српдних
активнпсти. Имали су слишне кпментаре п темама кпје су дате кап дпмаћи задаци, а кпје нису у
неппсреднпј вези са прпфесијпм или сектпрпм ппјединих ушесника.

Процена нивоа личних компетенција у области јавних политика и потребе за
обуком у области јавних политика и другим областима
Метпдплпгија за интервјуе предвиђала је да се нивп лишних кпмпетенција у пбласти ПУЈП, кап и
пптребе за пбукпм, пдређују паралелнп. Ушесницима је ппстављенп питаое п пбластима ПУЈП у кпјима
је оима и оихпвим кплегама пптребнп јпщ пбуке, на пснпву оихпвих лишних кпмпетенција у тпј
пбласти. Ушесницима кпји су пппуоавали упитнике су ппстављана иста питаоа, али ппд пдвпјеним
ппглављима. Ушесници су давали следеће пдгпвпре:
Кпмпетенције и дпдатна знаоа пптребна за екпнпмску и спцијалну анализу прпблема
Штп се тише нивпа лишних кпмпетенција за екпнпмску и спцијалу анализу, 62% испитаника изјавилп је
да не ппседују сазнаоа или ппседују вепма малп сазнаоа п нашину спрпвпђеоа екпнпмске и
спцијалне анализе. Укпликп ппсматрамп самп ушеснике кпји су ушествпвали у развпју јавних пплитика,
прпценат се смаоује на 57%. У интервјуима и на фпкус групама та се шиоеница тумашила тиме щтп
накпн излагаоа нашелима ПУЈП тпкпм пбуке свест ушесника п слпженпсти захтева ЗПС расте, те се
самим тим и самп-прпцена лишних кпмпетенција ппсматра реалистишније.
Већина ушесника сматра да су им пптребна дпдатна знаоа п екпнпмским и спцијалним анализама
прпблема, заснпваним на квантитативним и квалитативним ппдацима, кап и нашину кприщћеоа
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разлишитих аналитишких метпда и алата. Скпрп свим ушесницима је заједнишки недпстатак
аналитишких вещтина. Навели су да је недпстатак тих вещтина приметан у оихпвим дпкументима
јавних пплитика и прпписима. Такпђе су захтевали пбуку у пбласти аналитишких вещтина и праћеоу и
пбради ппдатака (нпр. где и какп прпнаћи ппдатке, какп ускладищтити ппдатке и управљати
ппдацима, и кпји ппдаци би требалп да су садржани у виспкп квалитетнпј анализи). Вище ушесника
изразилп је скептишнпст у ппгледу кпнцепта развпја аналитишких капацитета крпз пбуку, ппщтп су
сматрали да је пбука претеранп плитак алат за изградоу капацитета са такп слпженпм материјпм, али
је велика већина пдгпвприла да ппстпји пптреба за щирпким низпм пбука у пвпј пбласти какп би се
развили капацитети, нарпшитп за практишним радпм и демпнстрацијама на пбуци.
Кпмпетенције и дпдатна знаоа пптребна у пбласти дефинисаоа прпблема, ппштих и ппсебних
циљева
Пдгпвпри на питаое да ли су пптребна дпдатна знаоа п нашинима дефинисаоа прпблема, ппщтих и
ппсебних циљева за дпкумента јавних пплитика такпђе пружају слику п узрпшнп-ппследишнпј вези
између неппхпдних кпмпетенција и ппдизаоа капацитета ушесника. На пснпву резултата упитника,
упитани да пцене свпје лишне кпмпетенције, 66% ушесника сматра да ппседују дпвпљнп знаоа да
дефинищу прпблеме јавних пплитика, ппщте и ппсебне циљеве. Укпликп ппсматрамп самп ушеснике
кпји су ушествпвали у развпју јавних пплитика, прпценат расте на 77%. Упитани п важнпсти стицаоа
дпдатних знаоа у тим пбластима, 83% је пдгпвприлп (85% у слушају ушесника кпји развијају јавне
пплитике) да је тп пд велике важнпсти за оихпв рад. У пквиру интервјуа и фпкус група ти су пдгпвпри
дпдатнп разјащоени у смислу да щтп је веће излагаое ПУЈП, већа је и свест п важнпсти сталнпг
унапређиваоа сппспбнпсти дефинисаоа прпблема, ппщтих и ппсебних циљева. Већина ушесника у
интервјуима и фпкус групама сматра да би пбука на пву тему мпгла бити кприсна, акп је циљ такве
пбуке да се усклади метпдплпгија за израду дпкумената јавних пплитика.
Кпмпетенције и дпдатна знаоа пптребна у пбласти пдабира мера јавних пплитика и ппређеое
ппција јавних пплитика
Већина ушесника сматра да им је пптребнп да унапреде свпје капацитете за пдабир мера јавних
пплитика и ппређеое разлишитих ппција за пствариваое дефинисаних циљева. 54% испитаника
сматра да немају дпвпљнп знаоа, дпк 71% сматра да за оихпв рад треба знатнп унапредити те теме (у
слушају пних кпји су ушествпвали у развпју дпкумената са пплитикама тај прпценат изнпси 81%).
Ушесници такпђе навпде да су им изузетнп пптребни практишни курсеви п нашину дефинисаоа
мерљивих ппказатеља, нарпшитп ппказатеља утицаја. Јпщ једна важна тема за оих је да науше вище
какп п исхпдима, такп и резултатима. Ппједини ушесници навели су да се исхпди и резултати прешестп
мещају и шестп резултати заврщавају тамп где би требалп да буду исхпди. Ппједини ушесници су
навели и да су им пптребна дпдатна знаоа п нашину развпја лпгишке матрице за дпкумента јавних
пплитика и да би на ту тему требалп да се пбрати дпдатна пажоа крпз примере и праксу на пбукама.
Јпщ једна тема п кпјпј су ушесници дискутпвали била је какп спрпвести ex-ante анализу, какп прпписа,
такп и пплитика. Неппхпднп је прпдубити знаоа јавних службеника п свакпм пд кпрака у анализи. Тп
пбухвата знаоа п врсти анализе кпја се врщи, али и п метпди, кап и нашину дпбијаоа квалитетних
ппдатака. Ушесници су такпђе навели да је важнп да пбука на пву тему укљушује практишну анализу.
Ппједини ушесници нагласили су да би главни фпкус пбуке требалп да буде на анализи утицаја, развпју
дпкумената јавних пплитика, укљушујући садржај, ппступак и усвајаое, и на стратещкпм и
средопрпшнпм планираоу.
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Кпмпетенције и дпдатна знаоа пптребна у пбласти пцене утицаја ппјединачних мера
Чак 69% испитаника изјавилп је да не ппседују дпвпљнп знаоа п пвпј теми. У интервјуима и фпкус
групама пбразлпжена је пптреба за дпдатним знаоима, и сугерисанп је да су пптребне дпдатне пбуке
п нашину спрпвпђеоа ex-post анализе, какп прпписа, такп и пплитике. Неппхпднп је прпдубити
знаоа државних службеника п свакпм пд кпрака у анализи. Тп укљушује знаоа п врсти анализе кпја се
врщи, али и п метпди, кап и нашину дпбијаоа квалитетних ппдатака. Ушесници су ппнпвили да је
важнп да пбука на пву тему укљушује практишну анализу.
Кпмпетенције и дпдатна знаоа пптребна за пдређиваое неппхпдних финансијских средстава
(пдређиваое трпшкпва)
Већина ушесника (69%) сматра да немају дпвпљнп знаоа, пднпснп да су им пптребна дпдатна знаоа
да би изврщили пдређиваое трпщкпва и пцену неппхпдних финансијских средстава за спрпвпђеое
мера у складу са ЗПС и Јединственим инфпрмаципним системпм (ЈИС). Већина ушесника наглащава
бучетираое кап велики прпблем. Пптребна им је детаљнија пбука п бучетираоу: какп дпбити
средства пд трећих страна, какп утврдити трпщкпве активнпсти, где их ппставити у пквиру прпграмскпг
бучета, кп би требалп да буде пдгпвпран за спрпвпђеое пдређених бучетских активнпсти итд.
Ушесници су такпђе навели две теме у пвпј пбласти. Прва је прпјектнп/прпграмскп бучетираое и какп
утврдити трпщкпве активнпсти. Друга се тише планираоа, спрпвпђеоа и прпграмираоа ИПА
средстава и средстава из Кпхезипнпг фпнда. Пве теме су вепма важне за развпј јавних пплитика,
ппщтп се велики брпј активнпсти јавних пплитика финансира из разлишитих прпјеката и ЕУ фпндпва.
Кпмпетенције и дпдатна знаоа пптребна у пбласти кпмуникација и впђеоа кпнсултација
Ппстпји раскпрак између резултата упитника са једне стране и интервјуа и фпкус група са друге у
ппгледу знаоа у пбласти кпмуникација и впђеоа кпнсултација. Већина испитаника (59% или 69% у
слушају испитаника кпји су ушествпвали у развпју дпкумената јавних пплитика) тврде да ппседују
дпвпљнп знаоа у пбласти кпмуникација и впђеоа кпнсултација. У истп време, упитани п важнпсти
дпдатнпг ушеоа на пву тему, 74% ушесника сматра да је унапређеое пвих вещтина вепма важнп за
оихпв рад.
Крпз неппсредне дискусије са ушесницима, упшенп је да иакп се псећају сигурнп са пгранишеним
брпјем већ увежбаних алата за кпмуникацију и кпнсултације, пптребна је дпдатна пбука у следећим
сегментима: пдабир заинтереспваних страна за јавне кпнсултације, вещтине презентације,
прганизпваое фпкус група, интервјуи, пкругли стплпви, панели, кпнсултације на већим
кпнференцијама, рещаваое сукпба тпкпм кпнсултација, анализа и прпцена резултата кпнсултација.
Низ ушесника навеп је и да им је пптребна пбука п нашину впђеоа јавне расправе.
Кпмпетенције и дпдатна знаоа пптребна у пбласти извештаваоа п тпку спрпвпђеоа јавних
пплитика, кап и писане кпмуникације
Слишнп претхпдним резултатима, ушесници пцеоују свпја лишна знаоа у пбласти извещтаваоа п
напретку кап дпвпљна (60% испитаника, а шак 70% испитаника кпји су ушествпвали у развпју
дпкумената јавних пплитика), дпк је шак 82% изјавилп да су дпдатна знаоа на пву тему вепма важна за
оихпв рад. Ушесници су нагласили важнпст следећих тема за дпдатне пбуке: ппступак и метпде
извещтаваоа, израда квалитетних и мерљивих извещтаја; какп представљати заврщене активнпсти у
извещтајима, какп разликпвати сущтинске пд небитних ствари. Такпђе им је важнп да науше не самп
какп да извещтавају и прате ефекте утицаја јавних пплитика, већ и какп да дају преппруке за будуће
активнпсти. Пптребна су дпдатна знаоа и за припрему и писаое кратких пбједиоених извещтаја.
Маои брпј ушесника ппменуп је и да им је пптребна пбука у вези са ЈИС. Такпђе, маои брпј ушесника
навеп је да разумеју структуру ЈИС-а и кпје ппдатке ће бити у пбавези да унпсе у тај систем. Низ
ушесника навеп је да им је пптребна пбука п ппслпвнпј и другпј писанпј кпмуникацији за пптребе
ппслпва кпје пбављају.
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Кпмпетенције и дпдатна знаоа пптребна у вези са страним језицима
Штп се тише пбука у вези са страним језицима, већина ушесника сматра да су увек пптребне.
Међутим, с пбзирпм на динамику пбуке (два пута недељнп), ушесници сматрају да би требалп да се
пдржавају у близини раднпг места.
Кпмпетенције и дпдатна знаоа пптребна у пбласти ппслпвне усмене кпмуникације и
прегпварачких вештина
Већина ушесника сматра да им је пптребна дпдатна изградоа капацитета у пбласти презентације и
фацилитације, кап и прегпварашких вещтина (пкп 85%). Занимљивп је тп да је тпкпм интервјуа и фпкус
група низ ушесника изразип жељу да ппстану тренери и да ппхађају пбуку за тренере на дате теме.
Друге теме за кпје су ушесници изразили жељу да виде у пбукама у пвпј пбласти јесу: рещаваое
сукпба, јавни наступи, тимски рад, усмена кпмуникација.
Кпмпетенције и дпдатна знаоа пптребна у пбласти лидерских вештина
Међу ушесницима, дп 80% оих сматра да су пве вещтине (впђеое успещних састанака, управљаое
временпм, делегираое задатака) вепма важне за бпљи ушинак на раду. Низ ушесника навеп је да им је
пптребнп да унапреде свпје меначерске и лидерске вещтине, наглащавајући некпликп кпнкретних
тема у пвпј пбласти:
o какп приступити људима,
o какп управљати састанцима,
o какп мптивисати заппслене,
o какп делегирати,
o какп управљати тимпм.
Утврђиваое дпдатних знаоа за успешан радни учинак
Недпстатак знаоа најприсутнији је у пбласти:
1. прпрашуна финансијских средстава
2. прпцене утицаја
3. екпнпмске и спцијалне анализе прпблема и
4. пдабира мера јавних пплитика и ппређеоа разлишитих мпгућнпсти за пствариваое циљева.
Државни службеници имају пптребу за следећим знаоима у свпм раду у пбласти јавних пплитика:
1. дефинисаое прпблема и развпј ппщтих и специфишних циљева,
2. припрема и писаое кратких синтеза,
3. извещтаваое п напретку у спрпвпђеоу јавних пплитика,
4. пдабир мера јавних пплитика,
5. пцена ефеката ппјединашних мера или скупа мера на привреду и грађане,
6. кпмуникација и впђеое кпнсултација.
Ушесници су такпђе нагласили друге вещтине кпје су им пптребне за делптвпрније пбављаое ппслпва,
те би према тпме требалп разрадити будуће пбуке у пбласти:
1. писане кпмуникације,
2. ппслпвне усмене кпмуникације,
3. вещтина прегпвараоа,
4. лидерских вещтина и
5. страних језика.
Већина ушесника изразила је задпвпљствп сппственпм рашунарскпм писменпщћу и рашунарскпм
писменпщћу свпјих кплега, али је велики брпј ушесника ппменуп да им је пптребна пбука да би
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разумели електрпнску управу и примену еЗУП система за електрпнску размену ппдатака између
институција. Неки пд дпдатних предлпга за пбуку укљушивали су:
 Писаое прпјеката
 Пбуку за кприщћеое скенера, щтампаша и других уређаја кпји плакщавају рад
 Безбеднпст и защтиту електрпнских дпкумената
 Знаоа из пбласти људских права
 Пбуку п рпднпј равнпправнпсти
 Усаглащаваое са закпнима и нашелима рада ЕУ
 Управљаое прпјектима
 Е-прпстпр за прпстпрнп планираое
 SQL и Microsoft Access базе ппдатака
 Прпграме за визуелизацију ппдатака
 Алате за ппслпвнп инфпрмисаое (business intelligence tools)
 Пбуку за рангираое спискпва кпјима се ппреде регистрације некретнина
 Пбука у администрацији и архивираоу материјала
Неке пд наведених пптреба за дпдатнпм пбукпм за успещнп пбављаое радних дужнпсти српдне су и
кпмплементарне са прпцеспм ПУЈП-а, кап щтп су рпдна равнпправнпст, ппщтп ће ппказатељи за рпдну
равнпправнпст шинити деп дпкумената јавних пплитика. Прпграми и пбуке за визуелизацију ппдатака
мпгу да ппмпгну јавним службеницима у циљанпм представљаоу прпцене утицаја, какп ex-ante такп и
ex-post, кап и у писаоу циљаних извещтаја за дпнпсипце пдлука. Писаое и управљаое прпјектима и
прпграмима мпже да дппринесе пдређиваоу трпщкпва и бучетираоу пплитика, кап и ПУЈП-у уппщте.

Методе и технике за стицање знања
Ментпрски рад. Већина ушесника изразила је жељу да ради са ментприма кпји би им кпнкретнп
ппмпгли у развпју пдређених стратещких дпкумената. Већина ушесника схвата израз „ментпрствп“
кап ментпрствп на раднпм месту, нарпшитп тпкпм припреме дпкумента јавних пплитика –
неппсредни ментпринг заппслених у тпку припреме датпг дпкумента.
Нажалпст, НАЈУ не разликује тренере и ментпре, такп да у пвпм тренутку не ппстпји усппстављен скуп
ментпра кап таквих. Мпглп би се тврдити да заппслени у РСЈП функципнищу кап ментпри свпјим
кплегама у институцијама при развпју дпкумената јавних пплитика, али оихпви су капацитети шестп
пгранишени на пбезбеђиваое ппдрщке у пбласти ПУЈП и разумеваое пдредби ЗПС, уместп на
мпгућнпст пружаоа ментпрства за пдређене кпнкретне сектпре.
Велика већина ушесника слпжила се да би ментпри у великпј мери унапредили квалитет развијених
јавних пплитика и знашајнп им ппмпгли у прпцесу оихпве израде и праћеоа. Према налазима из
TNA, интервјуисани државни службеници сматрају да би билп бпље да су ментпри специјализпвани за
пбласти планираоа пплитика кпје су релевантне за кприснике ментпрства.
Интерни курсеви. Већина ушесника сматра да би пбуке требалп прганизпвати ван зграде у кпјпј
пплазници раде, какп би мпгли у пптпунпсти да се ппсвете предмету пбуке и да их не пптерећује
свакпдневни рад. Упркпс тпме, нису се прптивили идеји да их пбушавају оихпве кплеге.
Екстерни курсеви. Ушесници сматрају да су екстерни курсеви генералнп вепма кприсни (85%), али да
су најкприснији када укљушују брпјне практишне примере и анализе дпбрих и лпщих примера у
кпнтексту ппјединашних дпкумената. Такп ушесници мпгу да разумеју кпји је исправан метпд израде
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дпкумената јавних пплитика. На пример - у слушају прпписа, у пбукама би требалп да узимају у пбзир
све ппзитивне и негативне ппследице прпписа, да пмпгуће ушесницима да пцене саме прпписе и да
дају мищљеое п ппзитивним и негативним аспектима. Какп кажу сагпвпрници у интервјуима, важнп
је да се ушесницима пмпгући да вежбају на примерима из оихпвпг или српднпг сектпра, уместп на
примерима из пптпунп другашијих сектпра. Нарпшитп је кприснп дати им задатке/вежбе, нпр. да
украткп припреме прппис или неки оегпв деп (тпкпм најмаое ппла дана - две сесије), збпг тпга щтп
мисле да акп тп ураде кап вежбу, у будућнпсти ће им бити лакще да развију прави дпкумент.
Већина ушесника такпђе сматра да би пбука требалп да буде прганизпвана тпкпм радне недеље и ван
зграде у кпјпј пплазници раде, какп би мпгли у пптпунпсти да се ппсвете предмету пбуке и не буду у
близини свпјих канцеларија. Заппслени тещкп да мпгу да пдвпје вище пд једнпг дана недељнп за
пбуку. За пбуке кпје су дуже пд једнпг дана сагпвпрници су преппрушили да се држе тпкпм вище
узастппних недеља, али самп једнпм недељнп.
Курсеви/прпграми кпје прганизују академске устанпве. Иакп пдгпвпри на упитнике ппказују
изражену наклпнпст ка курсевима и прпграмима кпје прганизују академске устанпве (80%, пднпснп
83% пних кпји су ушествпвали у развпју дпкумената пплитика), никп пд ушесника у интервјуима и фпкус
групама није кпнкретнп навеп да би семинари/дпгађаји за развпј капацитета кпје прганизују
академске устанпве знашајнп дппринели прпщиреоу оихпвих знаоа. На фпкус групама је пбјащоенп
да иакп идеја делује вепма пбећавајуће, није билп примера нити искустава п кпјима би се мпглп
дискутпвати и кпји би представљали пснпв за дпдатне предлпге за пву врсту курсева и прпграма
пбуке.
Стручни часпписи и коиге. Вище ушесника навелп је струшне шаспписе и коиге кап извпр едукације, и
тп да су им били кприсни у раду. Већина испитаника мпже да се идентификује са пвпм врстпм развпја
капацитета (65%).
Електрпнскп учеое. Маои брпј ушесника навеп је електрпнскп ушеое кап занимљив вид пбуке,
углавнпм збпг тпга щтп сматрају да се такп трпщи маое времена пд других видпва пбуке. Упркпс
тпме, велики брпј ушесника навеп је да сматра какп је кприсније имати ментпре или кпнтакт пспбу у
РСЈП негп прирушнике и видеп материјале кпји би им ппмпгли да рещавају прпблеме у развпју
дпкумената јавних пплитика. Међутим, 64% испитаника сматра да пвај метпд пдгпвара оихпвим
пптребама. При тестираоу пвпг пдгпвпра ппнпвп се исппставилп да је ушесницима лакп да замисле
какп ппхађају електрпнске пбуке, али није билп мнпгп праксе у пвпм сегменту да би се ппдстакап
оихпв ентузијазам, те пклевају да п тпме дискутују у лишним интервјуима и на фпкус групама.
Рптација. Ушесници сматрају да је рптација кпристан приступ ушеоу, али би вище вплели да се
рптација врщи са инпстраним институцијама. Једна пд идеја из интервјуа кпја није ппнуђена у
упитнику, иакп су је сматрали вепма кприснпм, јесте прпмпвисаое лидера у јавнпј управи - лидера из
разлишитих институција кпји имају мнпгп искуства са пдређенпм пблащћу и кпји би представљали
примере дпбре праксе за нашине рещаваоа пдређених питаоа.
Да закљушимп, ушесници су се углавнпм ппредељивали за:
1. екстерне курсеве (88%),
2. курсеве/прпграме кпје прганизују академске устанпве (83%),
3. рптацију (80%).
Пстали видпви стицаоа знаоа маое су заступљени. Ушесници су исказали најмаое интереспваоа за
интерне курсеве (55%). Занимљивп је да су ушесници вепма заинтереспвани за ментпрски рад (укупнп,
пвај метпд делимишнп или пптпунп пдгпвара за 66% ушесника кпји су радили на развпју дпкумената
јавних пплитика), дпк га истп такп напкп виспк (препстали) прпценат ушесника не сматра мптивищућим
нити кприсним.
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Мотивација запослених за додатном обуком
Штп се тише ппдрщке рукпвпдилаца за ппхађаое дпдатних пбука, 81% ушесника (пднпснп 83% пних
кпји су ушествпвали у развпју дпкумената са пплитикама) изјавили су да имају ппдрщку за ппхађаое
дпдатних пбука, дпк 79% (пднпснп 82% пних кпји су ушествпвали у развпју дпкумената са пплитикама)
сматра да ће их рукпвпдилац бпље пценити акп ппхађају дпдатну пбуку. Пптпои прпценат такпђе
сматра да је верпватније да ће бити унапређени акп ппхађају дпдатну пбуку.
Скпрп 90% ушесника изјавилп је да би дпдатна пбука дппринела оихпвпм лишнпм развпју. Анализа
пдгпвпра на упитник указује да су државни службеници ппщте узевщи вепма мптивисани за ппхађаое
дпдатних пбука и унапређеое знаоа.
Да резимирамп, ушеснике мптивище један пд следећих циљева:
1. развпј каријере,
2. ппдрщка рукпвпдилаца,
3. бпља пцена рукпвпдипца,
4. преппзнаваое мпгућнпсти за напредпваое.
Анализа такпђе ппказује да претхпднп излагаое пбуци у вези са ПУЈП-пм нема неппсреднпг утицаја
на мптивацију јавних службеника за даљим пбукама. Међутим, такпђе би требалп наппменути да
резултати анализе ппказују да пкп 10-15% јавних службеника кпји су ушествпвали у анкети имају вепма
малп или нималп мптивације за ппхађаое пбука.

Специфични налази у вези са истраживањем у оквиру РСЈП-а
Налази у вези са интернпм динамикпм у РСЈП типишни су за прганизацију кпја брзп расте. Непрестанп
дпдаваое нпвих надлежнпсти и шеста интеракција са другим институцијама пдвијају се брже пд раста
кадрпвскпг пптенцијала. Брпј заппслених у РСЈП расте, са нпвим заппсленима кпји ппкривају
специфишне сектпре пплитика, али капацитети за пбуку пстају на истпм нивпу. Међутим, требалп би
навести да већина заппслених блискп сарађује са другим институцијама на развпју дпкумената
јавних пплитика, крпз пднпс кпји највище лиши на ментпрствп и кпушинг. Тп щтп пни представљају
трајну и флексибилну ппдрщку брпјним другим институцијама тежи да исцрпи капацитете РСЈП и да их
пдвлаши пд даљег развпја пптенцијала за пбуку.
У вези са сарадопм са другим институцијама, заппслени у РСЈП навпде да је велики недпстатак у
изради дпкумената јавних пплитика у складу са ЗПС-пм, на првпм месту, недпвпљна укљушенпст
заинтереспваних страна - пднпснп, прпцес кпнсултација при изради дпкумената јавних пплитика јпщ
увек се не спрпвпди у пптребнпј мери. Псим тпга, ппстпје извесни недпстаци у ппгледу квалитета expost анализе (претхпдних) дпкумената јавних пплитика, између псталпг збпг шиоенице да ппказатељи
у пвим дпкументима или нису утврђени, или нису утврђени адекватнп, или сами пргани нису пратили
нити пцеоивали та дпкумента на пдгпварајући нашин. На крају, дпкумента су пуна щирпкп
ппстављених циљева, без дпвпљнп разраде кпнкретних мера кпјима би се пстварили.
Упшенп је да би заппсленима у РСЈП била пптребна дпдатна пбука тренера, али би тп бип напреднији
мпдул у кпјем би мпгли да пвладају дпдатним вещтинама за рад са пнима кпји тещкп уше, за
реагпваое у ситуацијама када пплазници превище пришају, п развпју дпдатних вежби пд кпристи за
све ушеснике, п прилагпђаваоу свим ушесницима, п пдржаваоу пажое ушесника у свакпм тренутку.
Штп се тише ставки у вези са ПУЈП са кпјима се институције навище муше, а кпје је РСЈП утврдип дајући
мищљеое п закпнпдавним актима, прпписима и дпкументима јавних пплитикама, тп су:
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Недпстатак кпнсултација - најшещће се уппщте не пдржавају тпкпм шитавпг прпцеса израде
дпкумената јавних пплитика или прпписа; у анализама нема ни трага предлпзима и
сугестијама кпје су примљене и прихваћене, нити п пдбашенима и разлпзима за пдбациваое
Недпстатак пцеоених ефеката – ппзитивних и негативних (екпнпмских, спцијалних,
екплпщких и других) при развпју дпкумената јавних пплитика, нарпшитп при изради закпна
Недпстатак припритизације и недпстатак кпнкретних мера у дпкументима јавних
пплитика - пбишнп представљају „списак жеља“ кпји није заснпван на реалистишним
финансијским мпгућнпстима, нити п оима има кпмуникације са представницима свих пргана
јавне управе кпји би требалп да их ппдрже да би се уппщте спрпвели
Неправпвременп планираое – планпви се реткп израђују правпвременп, а шак и када је тп
слушај, недпстаје испитиваое узрпка за пдгпварајуће дефинисаое прпблема и циљева
(приступ заснпван на ппдацима).
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Додатне препоруке у вези са утврђеним потребама јавних
службеника у области УЈП-а
Препорука 6: Адресирање појединих потреба за свеобухватним развојем капацитета за
УЈП
Кап щтп је већ наведенп, и кап щтп су пптврдили државни службеници кпји су раније ушествпвали у
пбукама у вези са УЈП-пм, кап и државни службеници без тпг искуства, пшекиваоа пних кпји ће
пптенцијалнп примеоивати ЗПС нису самп да се пбуке бпље уравнптеже у кприст практишнпг рада и
примера, већ да се пбуке у ушипницама дппуне другим метпдама изградое капацитета, првенственп
ментпрствпм. Какп би пва пптреба била узета у пбзир, преппрушује се следеће:
a) Ментпрствп би требалп да је пптпунп укљушенп у сваки пдрживи прпграм развпја капацитета за
УЈП. Ппщтп се пшекује да ментпри мпгу да дају савете и п сектпрским питаоима, иакп је пшигледнп да
такви капацитети тренутнп нису дпступни, TNA тим предлаже следеће:
1) кап први кпрак, ппд впђствпм РСЈП, прпјекат ЕУ за РЈУ би требалп да пбезбеди метпдплпщкп
ментпрствп за квалитетну примену ЗПС накпн пдржаваоа пбуке у ушипницама, на редпван нашин,
прганизпванп пп институцијама ушесника (или шак вище ппдгрупа у пквиру једне институције) ради
практишнпг рада са пбушеним државним службеницима на дпкументима јавних пплитика кпји се
припремају
2) ментпрствп кпје спрпвпде експерти на прпјекту би требалп да прати најмаое један заппслени у
РСЈП-у какп би унапредип сппствене ментпрске вещтине и пбезбедип да дати савети буду у складу са
експертскпм ппзицијпм РСЈП у ппгледу свих нпвим питаоа кпја се ппјаве
3) ментпрствп тпкпм пвпг првпг круга би требалп да се прганизује редпвнп, најмаое једнпм
месешнп/сваке три недеље, свакпг пута у трајаоу пд 3-4 сата
4) ментпрске сесије би увек требалп прганизпвати са унапред дефинисаним задацима на кпјима
ушесници раде и требалп би да впде ка наредним задацима за наредну ментпрску сесију да би се у
пптпунпсти ушврстила заједнп стешена знаоа
5) ментпрске сесије би требалп прганизпвати у канцеларијама државних службеника кпји ушествују
такп да се у пптпунпсти искпристи реалнп пкружеое
6) циљ ментпрских сесија кпје се спрпвпде у прпјекту јесте развпј централне групе државних
службеника у свакпј пд институција ушесница, кпју је пптпм мпгуће кпристити (и пд стране РСЈП, и
саме институције) кап ппмпћ другима у датпј институцији на слишан нашин. На тај нашин се ппстепенп
мпгу развити ппједини ментпрски капацитети специфишни за пдређене сектпре.
7) Ментпрске сесије би требалп впдити уз активнп ушещће пбушених државних службеника на
рукпвпдећим местима. Ппред ментпрских сесија, експерти на Прпјекту требалп би да пбезбеде
кпушинг сесије пд један дп два сата са пвим службеницима на индивидуалнпј пснпви, накпн щтп се
заврщи групнп ментпрствп. Алтернативнп, требалп би прганизпвати пдвпјене, заједнишке састанке
државних службеника на рукпвпдећим местима у пквиру прпјекта, на кпјима би пви службеници
ппделили свпја искуства и кпнкретна питаоа у дискусијама са кплегама.
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Анекс 1: Мапа компетенција
Следећа табела псмищљена је такп да пдгпвара неппхпдним и прпписаним кпмпетенцијама
са техникама и алатима релевантним за ЗПС тј. за спрпвпђеое кпмпетенције, кап и са
индикативним нивппм вещтина.
23

1.

2.

3.

Жељене бихевипралне кпмпетенције
Управљаое инфпрмацијама
(1) прикупља, анализира и кпристи
релевантне инфпрмације из разлишитих
извпра
(2) правилнп разуме, пбјективнп сагледава и
благпвременп приказује инфпрмације
(3) успещнп прганизује инфпрмације, базе
ппдатака и друге дпкументе
(4) апстрахује, налази правила и увиђа лпгишке
пднпсе међу ппдацима
(5) разуме важнпст и брине п безбеднпсти
ппслпвних инфпрмација
(6) инфпрмације пренпси јаснп, кпнцизнп,
пптпунп и на нашин примерен сагпвпрнику
Управљаое задацима и пствариваое
резултата
(1) прганизује сппствени рад и преузима
пдгпвпрнпст за резултате свпг рада
(2) изврщава задатке у предвиђеним
рпкпвима уз екпнпмишнп трпщеое средстава
(3) рещава прпблеме ефикаснп и сврсисхпднп,
кпристећи разлишите метпде
(4) непристраснп ппступа према странкама
(5) ппдстише и себе и друге на пствариваое
резултата
(6) пдлуке су му/јпј базиране на анализи,
искуству и расуђиваоу;
Оријентација ка ушеоу и прпменама
(1) сталнп унапређује свпја знаоа и вещтине
(2) брзп се прилагпђава прпменама, предвиђа
прпблеме и усклађује рещеоа
(3) примеоује нпве приступе и алате без
птппра
(4) не губи радну ефикаснпст у ситуацијама
ппјашанпг притиска и стресних пкплнпсти
(5) разуме пптребу примене разлишитих
приступа/нашина рада
(6) упшава пбласти у кпјима има пптребу за
дпдатним ушеоем
(7) свпјим ппнащаоем даје пример другима
(8) размеоује знаоа са другима
(9) ппкреће унапређеоа у раду где гпд види

Вещтине пптребне за примену - ппис
Аналитишке вещтине и вещтине за рещаваое прпблема.
Технишке вещтине презентације инфпрмација.
Сппспбнпст да квалитетнп ради ппд притискпм.
Пбраћа пажоу на детаље.
Тимски рад.
Прганизација и управљаое рпкпвима. Интерперспналне
и кпмуникаципне вещтине.
Вещтине управљаоа и рукпвпђеоа.
Вещтине примене метпдплпщких приступа.

Вещтине дефинисаоа циљева. (дефинище виспке
циљеве и ради на оихпвпм пствареоу).
Ппдела ппсла на маое целине, прганизација кљушних
фаза. Тимски рад (себе и друге мптивище за ппстизаое
кљушних фаза). Вещтине у ппгледу усмеренпсти на
циљеве (тражи прилику какп би унапредип/ла тпк
прпјекта). Вещтине презентације, укљушујући визуелнпстатистишке презентације. Вещтине спрпвпђеоа
(преппзнаје тренутак у кпме се са планпва дела у
пракси). Реагује на прпблеме уз дпдатни труд.

Кпристи свпје јаше стране у кпнтексту радних задатака.
Вещтине у ппгледу радпзналпсти и инпвација (налази
бпље нашине да пбави рутинске задатке). Вещтина
примаоа и даваоа ппвратних инфпрмација (тражи и
даје ппвратне инфпрмације ради бпљег раднпг ушинка).
Стицаое нпвих кпмпетенција, кприщћеое метпда,
идеја, инфпрмација кпје унапређују ефикаснпст у ппслу.
Ради на себи (налази и максималнп кпристи мпгућнпсти
за раст и развпј из вищеструких извпра). Вещтине самппрпцене (преппзнаје прилике за ушеое из ранијих
резултата).

23

Бихевипралне кпмпетенције представљају скуп радних ппнащаоа пптребних за делптвпрнп пбављаое свих
ппслпва у државнпм пргану. (Извпр: Уредба п oдређиваоу кпмпетенција за рад државних службеника, датум
ступаоа на снагу: 2. фебруар 2019.)

56

Анализа пптреба за пбукпм државних службеника у пбласти управљаоа јавним пплитикама

Еврппска унија

4.

1.

2.
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пптребе за тим
(10) испрпбава вище разлишитих приступа
прпблемима
Стратещкп управљаое
(1) Разуме и прати прпмене у пбласти
управљаоа у дпмаћем и инпстранпм
пкружеоу
(2) прати, увпди и примеоује дпбре
кпмпаративне праксе
(3) стратещки размищља, пцеоује
пптенцијалне ризике и креативнп рещава
прпблеме
(4) правпвременп и пдгпвпрнп спрпвпђеое
стратещких циљева ради пствариваоа
резултата
(5) израђује стратещку визију и стратещке
циљеве
(6) ствара прганизаципну реакцију на прпмене
у пкружеоу
(7) узима у пбзир усклађенпст стратещких
циљева са стратещким циљевима из других
пбласти рада
Жељене специфишне функципналне
24
кпмпетенције
Нпрмативна радна места
(1) стратещки циљеви Републике Србије у
разлишитим пбластима
(2) прпцес управљаоа јавним пплитикама
(3) закпнпдавни прпцес
(4) примена нпрмативнп-технишких и правнптехнишких правила за израду правних аката
(ппщтпваое прпписа и ппщтих аката у
правнпм систему)
(5) припрема и развпј експертских мищљеоа
и пбразлпжеоа за разлишита закпнска акта
(нацрте прпписа, међунарпдне сппразуме
итд.)
(6) метпдплпгија за праћеое примене и
ефеката усвпјених прпписа и извещтаваое
релевантним прганима и прганима
Истраживашка и аналитишка радна места
(1) прикупљаое и пбрада ппдатака из
разлишитих извпра, укљушујући сппспбнпст да
се критишки пцене и анализирају дпступне
инфпрмације
(2) израда сектпрских анализа
(3) ex ante и ex post анализа ефеката јавних
пплитика/прпписа
(4) утврђиваое неппхпдних ресурса за
управљаое јавним пплитикама - пдређиваое

Република Србија

Аналитишке вещтине (увиђа куда впде текући трендпви
и какп мпгу да утишу на усмереое прганизације;
предвиђа прилике кпристећи глпбалну перспективу).
Артикулисаое циљева и хијерархијске/ лпгишке пквирне
вещтине (разуме, фпрмира и артикулище јасну слику п
будућнпсти ка кпјпј би прганизација требалп да стреми;
артикулище защтп је та будућнпст важна и какп текуће
пдлуке утишу на щансе за оенп пствариваое)
Вещтине презентације, укљушујући визуелне елементе
за статистишке презентације.

Вещтине пптребне за примену

Технишке вещтине (јаснп пбјащоава закпне, правила и
прпписе, кап и нпрмативне прпцесе).
Вещтине критишкпг мищљеоа (пбјективнп примеоује
правила и прпцесе службе).
Вещтине писаоа.
Аналитишке вещтине.
Вещтине презентације, укљушујући визуелне елементе
за статистишке презентације.
Вещтине примене метпдплпщких приступа.

Истраживашке и аналитишке вещтине (утврђује кљушне
шиоенице у скупу ппдатака; упшава када ппдаци делују
ппгрещнп или непптпунп, или је пптребна пптврда;
разликује инфпрмације небитне за пдлуку или рещеое;
разлаже слпжене инфпрмације на саставне делпве;
спртира и групище ппдатке и примеоује узрпшнпппследишне везе; упшава пснпвна нашела, пбрасце или
теме у низу српдних инфпрмација; примеоује лпгику и
слпжене слпјеве правила за анализу и категприсаое

24

Функципналне кпмпетенције представљају скуп знаоа и вещтина пптребних за делптвпрнп пбављаое ппслпва у државнпм
пргану и деле се у ппщте функципналне кпмпетенције кпје су пптребне за делптвпрнп пбављаое ппслпва на свим радним
местима државних службеника и ппсебне функципналне кпмпетенције кпје су пптребне за делптвпрнп пбављаое ппслпва у
пдређенпј пбласти рада и на пдређенпм раднпм месту. (Извпр: Уредба п утврђиваоу кпмпетенција за рад јавних
службеника, датум ступаоа на снагу: 2. фебруар 2019. гпдине)
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трпщкпва
(5) метпдплпгија израде дпкумената јавних
пплитика и фпрмална прпцедура за оихпвп
усвајаое
(6) метпдплпгија за праћеое, спрпвпђеое,
пцеоиваое и извещтаваое п ефектима јавних
пплитика

3.

Однпси са јавнпщћу
(1) управљаое пднпсима са јавнпщћу
(2) пснпве маркетинга и управљаоа
(3) стратегије и канали кпмуникације
(4) управљаое скуппвима
(5) пднпси са медијима
(6) ппнащаое друщтвених група,
прганизаципнп ппнащаое и етика
(7) стратегије лпбираоа, прегпвараоа и
рещаваоа сппрпва
(8) метпдплпгија и алати за прикупљаое и
анализу ппдатака

Република Србија

слпжених инфпрмација; интегрище разлишите теме и
тпкпве резпнпваоа ради пствариваоа нпвих увида или
нивпа разумеваоа датпг питаоа; мисли у пквирима
ппщтих мпдела, пре негп кпнкретних детаља).
Технишке вещтине (јаснп пбјащоава закпне, правила и
прпписе, кап и нпрмативне прпцесе).
Вещтине критишкпг мищљеоа (пбјективнп примеоује
правила и прпцесе службе).
Вещтине писаоа.
Вещтине презентације, укљушујући визуелне елементе
за статистишке презентације.
Вещтине примене метпдплпщких приступа.
Вещтине управљаоа циклуспм праћеоа и пцеоиваоа
Финансијске вещтине/вещтине пдређиваоа трпщкпва
(пбезбеђује да се финансијски ппдаци исправнп
прпрашунавају и пријављују; пдгпвпрнп ппредељује и
пбрашунава кприщћеое фискалних ресурса, пдмерава
алтернативе и оихпве преднпсти; прати кприщћеое
бучета и пбезбеђује ппкривенпст кљушних трпщкпва;
тражи нашине за смаоеое трпщкпва).
Вещтине кпмуникације (пбезбеђује да су и други
укљушени у наппре инфпрмисани; пбезбеђује да се
важне инфпрмације пд управе деле са заппсленима и
другима, према пптреби; пбезбеђује да се према
пптреби впди редпвна и кпнзистентна кпмуникација).
Вещтине пснаживаоа (изражава ппвереое у
сппспбнпсти других/дпзвпљава другима да дпнпсе
пдлуке или преузимају впђствп; ппдстише групе или
ппјединце да сами рещавају прпблеме; избегава
наметаое рещеоа).
Вещтине фацилитације (припрема се за групне састанке
утврђиваоем кљушних питаоа, циљева и пшекиваоа
заинтереспваних страна; пдређује ресурсе кпји ће
најверпватније ппмпћи групи са задаткпм, разјащоава
дневни ред и циљеве и пдређује време за теме; впди
групу тпкпм ппшетних фаза, даје нацрт питаоа, смера
кпмуникације и жељених исхпда, и ппмаже ушесницима
да разумеју свпје задатке, улпге и дппринпс прпцесу;
увиђа када група скреће са теме и преусмерава разгпвпр
ка прпдуктивним каналима).
Вещтине лпбираоа - утицај над другима (надахоује и
убеђује друге да дпбрпвпљнп прате пдређенп
усмереое, раде у пдређенпм смеру и пстварују циљеве
и усвајају нпве ппзиције или мищљеоа; прпмпвище
ствараое заједнишке мисије, визије и вреднпсти и
кпристи ппменута нашела за впђеое активнпсти;
ангажује експерте или треће стране кап ппмпћ у врщеоу
утицаја на друге).
Вещтине активнпг слущаоа (ппклаоа сагпвпрнику
неппдељену пажоу и делује заинтереспванп за ппруку;
пази на вербалне и невербалне кљушеве кпјима се на
дубљем нивпу разуме ппрука; пптврђује разумеваое
парафразираоем или резимираоем пнпга щтп су други
рекли).
Ппсредпваое у сппрпвима (разјащоава питаоа,
интересе и циљеве сваке пд страна; ппмаже странама
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да виде ствари из узајамних углпва, преппзнаје када су
стране ппстале впљније за кпмпрпмис/увиђа када су
стране тпликп ригидне да прпцес ппсредпваоа не
напредује; тражи дпдатне ресурсе или прелази на другу
стратегију за рещаваое прпблема).
Аналитишке вещтине.
Вещтине презентације, укљушујући визуелне
презентације аналитишких и статистишких ппдатака.
Вещтине јавнпг наступа.
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Анекс 2: Институције које учествују у TNA
Списак институција кпјима је ппслат упитник
1. Министарствп унутращоих ппслпва
2. Министарствп финансија
3. Министарствп инпстраних ппслпва
4. Министарствп пдбране
5. Министарствп државне управе и лпкалне сампуправе
6. Министарствп привреде
7. Министарствп грађевинарства, сапбраћаја и инфраструктуре
8. Министарствп правде
9. Министарствп ппљппривреде, щумарства и впдппривреде
10. Министарствп защтите живптне средине
11. Министарствп прпсвете, науке и технплпщкпг развпја
12. Министарствп здравља
13. Министарствп рударства и енергетике
14. Министарствп културе и инфпрмисаоа
15. Министарствп за рад, заппщљаваое, бпрашка и спцијална питаоа
16. Министарствп пмладине и сппрта
17. Министарствп тргпвине, туризма и телекпмуникација
18. Министарствп за еврппске интеграције
19. Секретаријат за импвинске и правне ппслпве
20. Дирекција за рпбне резерве
21. Републишки завпд за статистику
22. Републишки хидрпметепрплпщки завпд Србије
23. Републишки гепдетски завпд
24. Републишка дирекција за импвину Републике Србије
25. Центар за разминираое Републике Србије
26. Завпд за интелектуалну свпјину
27. Завпд за спцијалнп псигураое
28. Републишки секретаријат за јавне пплитике
29. Управа за јавне набавке
30. Републишки сеизмплпщки завпд Србије
31. Кпмесаријат за избеглице и миграције
32. Републишка агенција за мирнп рещаваое радних сппрпва
33. Дирекција за железнице
34. Геплпщки завпд Србије
35. Безбеднпснп-инфпрмативна агенција
36. Центар за истраживаое несрећа у сапбраћају Републике Србије
37. Канцеларија за сарадоу са цивилним друщтвпм
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Списак институција у кпјима су пдржани интервјуи
1. Министарствп за рад, заппщљаваое, бпрашка и спцијална питаоа
2. Министарствп државне управе и лпкалне сампуправе
3. Министарствп унутращоих ппслпва
4. Министарствп правде
5. Министарствп финансија
6. Министарствп здравља
7. Министарствп грађевинарства, сапбраћаја и инфраструктуре
8. Министарствп културе и инфпрмисаоа
9. Министарствп тргпвине, туризма и телекпмуникација
10. Министарствп привреде
11. Влада Републике Србије - Канцеларија за сарадоу са цивилним друщтвпм
12. Министарствп за еврппске интеграције
13. Републишки гепдетски завпд
14. Републишки секретаријат за закпнпдавствп
15. Институт „Батут“
16. Завпд за унапређиваое пбразпваоа и васпитаоа
17. НАЈУ
18. Генерални секретаријат Владе Републике Србије
19. Републишки секретаријат за јавне пплитике
20. Завпд за прпушаваое културнпг развпја
Списак институција у кпјима су пдржане фпкус групе
1. Министарствп правде
2. Министарствп ппљппривреде, щумарства и впдппривреде
3. Министарствп инпстраних ппслпва
4. Министарствп защтите живптне средине
5. Министарствп пмладине и сппрта

61

Анализа пптреба за пбукпм државних службеника у пбласти управљаоа јавним пплитикама

Еврппска унија

Заврщни извещтај 27.9.2019.

Република Србија

Анекс 3: Алат за теренско истраживање
Нацрт упитника
Ппщтпвани ушесници,
У пквиру прпјекта „Ппдрщка рефпрми јавне управе у пквиру Сектпрскпг рефпрмскпг угпвпра за сектпр
рефпрме јавне управе“, у прганизацији ЕУ и GOPA, једна пд кпмппненти је анализа пптреба за пбукпм
у пбласти јавне пплитике. Пвај упитник ће нам ппмпћи да испитамп пптребе за пбукпм у дпмену јавне
пплитике, садащоу пбуку и какп да се прпщири знаое у пвпј пбласти.
Истраживаое је анпнимнп, а дпбијени ппдаци ће се кпристити искљушивп у сврхе Прпјекта. Ппдаци
нису намеоени индивидуалнпм тумашеоу, и кап такви су ппверљиви.
Пцените дп кпд степена се слажете са ппнуђеним изјавама п ващим ставпвима п пптребама за пбукпм
у пбласти јавних пплитика такп щтп ћете пзнашити један пд ппнуђених пдгпвпра на скали пд 1 дп 4
(пбјащоеоа су у свакпм ставу) кпји у највећпј мери пписује степен дп кпга се слажете, или у слушају
питаоа на кпја нису ппнуђени пдгпвпри, пружите пдгпвпр за кпји сматрате да у највећпј мери
пдгпвара.
1. Да ли сте тпкпм рада ушествпвали у изради нацрта
ДА
НЕ
дпкумената п јавним пплитикама (стратегије, прпграми,
акципни планпви, кпнцепти пплитике)?
2. Кпје пбласти планираоа и спрпвпђеоа јавних пплитика бисте истакли кап најважније
у свпм ппслу? (запкружите један или вище пдгпвпра)
а. Правпсуђе и правни систем
ј. Здравствена защтита
б. Јавна безбеднпст

к. Сппрт

в. Пдбрана

л. Пмладина

г. Јавна управа

љ. Пбразпваое

д. Урбанизам, прпстпрнп планираое и
грађевинарствп

м. Ппљппривреда и рурални развпј

ђ. Кпнкурентнпст

н. Јавнп инфпрмисаое

е. Минералне сирпвине, рударствп и о. Култура
енергетика
ж. Защтита живптне средине
п. Људска права и цивилнп друщтвп
(укљушујући верписппвест и дијасппру)
з. Сапбраћај и кпмуникације
п. Другп - напищите щта
и. Заппщљаваое и спцијална защтита
3. На пснпву претхпднпг знаоа, прпцените свпј нивп знаоа п јавнпј пплитици.
Дајте пцену пд 1 дп 4, при шему је:
1 = не ппседујем неппхпднп знаое, 2 = ппседујем низак нивп знаоа, 3 = ппседујем
извеснп знаое, 4 = ппседујем виспк нивп знаоа

Екпнпмска и спцијална анализа прпблема на пснпву ппдатака
и квалитативнпг увида ппмпћу разлишитих аналитишких
метпда и алата

1

2

3

4
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Дефинисаое прпблема, ппщтих и ппсебних циљева
1
2
3
4
Избпр мера јавне пплитике, ппређеое разлишитих
1
2
3
4
мпгућнпсти за ппстизаое циља
Рашунаое / прпцена ефеката ппјединашних мера или скупа
1
2
3
4
ппјединашних мера на привреду и грађане
Рашунаое / прпцена пптребних финансијских (бучетских)
1
2
3
4
средстава за спрпвпђеое мера
Кпмуникација
и
спрпвпђеое
кпнсултација
(избпр
1
2
3
4
заинтереспваних страна, презентације, прганизација фпкус
група, интервјуи, пкругли стплпви, панели, пдржаваое
кпнсултација пред већпм группм, рещаваое сукпба тпкпм
кпнсултација, анализа и пцена резултата кпнсултација)
Извещтаваое п напретку у спрпвпђеоу јавних пплитика
1
2
3
4
Припрема и писаое кратких синтеза на пснпву разних извпра
1
2
3
4
(анализе, извещтаји) за дпнпсипце пдлука на виспкпм нивпу
4. На пснпву ващег тренутнпг ппсла, да ли су вам пптребне дпдатне вещтине да би ващ
рад бип щтп успещнији?
Дајте пцену пд 1 дп 4, при шему је:
1 = Није важнп за мпј ппсап, 2 = У маопј мери је важнп, 3 = Делимишнп важнп, 4 = Вепма
важнп
Екпнпмска и спцијална анализа прпблема на пснпву ппдатака
и квалитативнпг увида ппмпћу разлишитих аналитишких
метпда и алата
Дефинисаое прпблема, ппщтих и ппсебних циљева
Избпр мера јавне пплитике, ппређеое разлишитих
мпгућнпсти за ппстизаое циља
Рашунаое / прпцена ефеката ппјединашних мера или скупа
ппјединашних мера на привреду и грађане
Рашунаое / прпцена пптребних финансијских (бучетских)
средстава за спрпвпђеое мера
Кпмуникација
и
спрпвпђеое
кпнсултација
(избпр
заинтереспваних страна, презентације, прганизација фпкус
група, интервјуи, пкругли стплпви, панели, пдржаваое
кпнсултација пред већпм группм, рещаваое сукпба тпкпм
кпнсултација, анализа и пцена резултата кпнсултација)
Извещтаваое п напретку у спрпвпђеоу јавних пплитика
Припрема и писаое кратких синтеза на пснпву разних извпра
(анализе, извещтаји) за дпнпсипце пдлука на виспкпм нивпу
Страни језик
Писана кпмуникација
Усмена ппслпвна кпмуникација
Прегпварашке вещтине
Лидерске вещтине (Пдржаваое састанака, Прганизација
времена, Делегираое)
Нещтп другп - наведите щта

1

2

3

4

1
1

2
2

3
3

4
4

1

2

3

4

1

2

3

4

1
1

2
2

3
3

4
4

1
1
1
1
1

2
2
2
2
2

3
3
3
3
3

4
4
4
4
4
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5. На пснпву ващег претхпднпг искуства из дпдатне пбуке, наведите кпји би Вам пблици
стицаоа нпвпг знаоа највище пдгпварали.
Дајте пцену пд 1 дп 4, при шему је:
1 = не пдгпвара, 2 = у малпј мери пдгпвара, 3 = делимишнп пдгпвара, 4 = у великпј мери
пдгпвара
Ментпрски рад (експерт из ваще или неке друге прганизације
1
2
3
4
ппдушава заппслене какп да унапреде свпј рад)
Интерни курсеви (кпје прганизују ваще кплеге)
1
2
3
4
Екстерни курсеви (пбуке, семинари - кпје прганизује НАЈУ или
1
2
3
4
друге институције)
Курсеви / прпграми прганизпвани пд стране академских
1
2
3
4
институција
Струшни шаспписи и коиге
1
2
3
4
Е-ушеое (вебинари, интернет презентације)
1
2
3
4
Рптација (ппсета другим институцијама кпје пбављају
1
2
3
4
аналитишке ппслпве)
6. Прпцените степен мптивације за дпдатну пбуку у вези са следећим?
Дајте пцену пд 1 дп 4, при шему је:
1 = нисам мптивисан(а), 2 = у малпј мери сам мптивисан(а), 3 = мптивисан(а) сам, 4 = у
великпј мери сам мптивисан(а)
Ппдрщка пд стране рукпвпдства
Знашајније вреднпваое пд стране рукпвпдипца акп ппхађате
разне пбуке
Мпгућнпст напредпваоа укпликп се даље усаврщавате
Лишни каријерни развпј

1
1

2
2

3
3

4
4

1
1

2
2

3
3

4
4

Хвала вам на стрпљеоу, разумеваоу и сарадои.
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Пптребе за пбукпм за управљаое јавним пплитикама
Впдиш за интервјуе
Увпдни мпдул (5 минута)
Представљаое кпнсултаната и најважнијих инфпрмација п Прпјекту.
Прпјекат впди ЕУ, а главни циљ и нащ задатак кап кпнсултаната је да испитујемп анализу
пптреба за пбукпм (TNA) у пбласти јавне пплитике.
Ваще мищљеое, кап пспбе кпја ради у пбласти јавне пплитике, пд великпг је знашаја, и
кпристимп пву прилику да Вам захвалимп на времену и наппру кпје сте улпжили у
унапређиваое институције у кпјпј радите.
Најважније инфпрмације из пвпг увпднпг мпдула су:
-

Планирамп да радимп 30-40 минута
Нема ташних и неташних пдгпвпра, а најважније је да шујемп ваща ппзитивна кап и негативна
искуства.
Ваще име неће бити ппменутп у заврщнпм извещтају. Навещћемп самп назив институције у
кпјпј се пбавља интервју.
Правићемп белещке какп не бисмп прппустили ниједну важну инфпрмацију.

Претхпдна искуства у пбуци из пбласти јавне пплитике и пптребама за пбукпм (15
минута)
1. Да ли сте Ви или Ваще кплеге икада ппхађали пбуку из пбласти јавне пплитике? Акп је пдгпвпр
да, да ли су те пбуке биле једнпкратне или сте наставили да их ппхађате?
2. Кпје пд знаоа кпје сте стекли тпкпм пбуке је билп најкприсније, а кпје најмаое кприснп за Вас
и Ваще кплеге?
3. У кпјим пбластима јавне пплитике би Ващим сарадницима била пптребна дпдатна пбука?
(Пспба кпја спрпвпди интервју шита табелу у наставку и бележи пдгпвпре)
Екпнпмска и спцијална анализа прпблема на пснпву ппдатака и квалитативнпг увида ппмпћу
разлишитих аналитишких метпда и алата
Дефинисаое прпблема, ппщтих и ппсебних циљева
Избпр мера јавне пплитике, ппређеое разлишитих мпгућнпсти за ппстизаое циља
Рашунаое / прпцена ефеката ппјединашних мера или скупа ппјединашних мера на привреду и грађане
Рашунаое / прпцена пптребних финансијских (бучетских) средстава за спрпвпђеое мера
Кпмуникација и спрпвпђеое кпнсултација (избпр заинтереспваних страна, презентације, прганизација
фпкус група, интервјуи, пкругли стплпви, панели, пдржаваое кпнсултација пред већпм группм,
рещаваое сукпба тпкпм кпнсултација, анализа и пцена резултата кпнсултација)
Извещтаваое п напретку у спрпвпђеоу јавних пплитика
Припрема и писаое кратких синтеза на пснпву разних извпра (анализе, извещтаји) за дпнпсипце
пдлука на виспкпм нивпу
4. Кпји би метпд пбуке највище пдгпварап Вама и Ващим сарадницима?
a) Ментпрски рад (експерт из ваще или неке друге прганизације ппдушава заппслене какп да
унапреде свпј рад)
b) Интерни курсеви (кпје прганизују ваще кплеге)
c) Екстерни курсеви (пбуке, семинари)
d) Курсеви/прпграми прганизпвани пд стране академских институција
e) Струшни шаспписи и коиге
f) Е-ушеое (вебинари, Интернет презентације)
g) Рптација (ппсета другим институцијама кпје пбављају аналитишке ппслпве)
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Изазпви и прпблеми са кпјима се супчавате тпкпм рада у пбласти јавне пплитике?
(15 минута)
5. Мпжете ли нам у једнпј решеници пписати мисију и визију Ваще прганизације?
6. Кпји су највећи изазпви и прпблеми у кпмуникацији са институцијама са кпјима мпрате да
радите приликпм развпја пплитике? Кпји је највећи јаз у кпмуникацији?
7. Ппстпји ли неки прпблем у извещтаваоу - структура извещтаваоа, раздвајаоа важних
ппдатака пд пнпга щтп не представља ппдатке? Да ли сматрате да Вама и Ващим сарадницима
недпстаје таквп знаое? Акп је пдгпвпр да, мпжете ли да предлпжите какп да га ппбпљщамп?
8. Шта би билп пд нарпшите кпристи за Вас, а щтп је на распплагаоу у ващпј институцији, какп
бисте пбавили ex ante и ex post анализу на адекватан нашин (ппстпјаое аналитишара, пбука п
управљаоу ппдацима, пбука за статистишку анализу...).
9. Имате ли мрежу кплега у другим институцијама кпје мпжете да ппзпвете акп имате неких
сумои у свпј рад?
10. Каква дпдатна пбука/семинари (нашелнп) су Вам пптребни да бисте били успещнији на ппслу?
Закључак разгпвпра (5 минута)
11. Имате ли неке дпдатне кпментаре или нещтп щтп бисте желели да ппделите са нама а щтп вас
нисмп питали?
Акп немате дпдатних кпментара, желели бисмп да вам захвалимп на времену кпје сте нам
ппсветили и да нагласимп да ће Ваще мищљеое бити драгпценп у псмищљаваоу нпвих
пбука у пбласти јавне пплитике.
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Пптребе за пбукпм за управљаое јавним пплитикама
Впдиш за фпкус групу
Увпдни мпдул (10 минута)
Представљаое дпмаћина и кпнсултаната
Ппздрављамп вас и желимп вам дпбрпдпщлицу у нащу фпкус групу. У наредних 60-75 минута
ћемп пришати п пптребама за пбукпм у пбласти управљаоа јавним пплитикама. Ушествујемп у
„Ппдрщци рефпрми јавне управе у пквиру Сектпрскпг рефпрмскпг угпвпра п РЈУ“. Прпјекат
впди ЕУ, а нащ главни циљ је да испитујемп Ваще ставпве и мптиве за пптребе за пбукпм у
пбласти јавне пплитике.
Ваще мищљеое, кап пспбе кпја ради у пбласти јавне пплитике, пд великпг је знашаја, и
кпристимп пву прилику да Вам унапред захвалимп на времену и наппру кпје улажете.
Најважније инфпрмације из пвпг увпднпг мпдула су:
-

-

Планирамп да радимп 60-75 минута и мплили бисмп Вас да ушествујете у пвпј дискусији.
Имамп план какп да пбухватимп све теме кпје желимп, и ппнекад ћемп Вас прекинути акп
дискусија траје дуже негп щтп имамп времена.
Не мпрате да тражите дпзвплу да гпвприте, већ мпжете слпбпднп да дппринесете разгпвпру,
уз узајамнп ппщтпваое са другим ушесницима.
Није неппхпднп да свакп да пдгпвпр на сва питаоа.
Нема ташних и неташних пдгпвпра, а најважније је да шујемп ваща ппзитивна кап и негативна
искуства.
Ваще име неће бити ппменутп у заврщнпм извещтају. Навещћемп самп назив Ваще
институције.
Правићемп белещке какп не бисмп прппустили ниједну важну инфпрмацију.

Акп имате дпдатна питаоа, мплимп Вас да их ппставите пре негп щтп ппшнемп. У
супрптнпм, желели бисмп да се сваки пд ушесника представи и каже нам из кпје је
институције и кпји ппсап пбавља.
Општа питаоа из пбласти јавне пплитике (40 минута)
1. Шта је јавна пплитика?
2. Кпје врсте дпкумената сматрате важним за развпј Ваще пплитике?
3. Да ли сте шули за нпви Закпн кпји регулище щта и какп треба псмислити у пквиру јавних
пплитика? Знате ли п шему се ради? Шта је нпвп у пвпм закпну?
4. При изради нпве стратегије или нпвпг дпкумента п пплитици, какп дплазите дп ппдатака и
инфпрмација на кпјима заснивате ващ дпкумент?
5. Кпликп шестп у прпјектима сарађујете са међунарпдним експертима? Шта пни раде, а щта је
Ващ ппсап у таквпј сарадои?
6. Да ли сте шули за Јединствени инфпрмаципни систем? Акп јесте, щта је тп? Чему служи? Чему
служи у Ващем кпнтексту?
7. Да ли сматрате да је важнп кпнсултпвати се са другим службама или другим министарствима
при изради развпјних стратегија или других дпкумената п пплитици какп бисте развили
заједнишке циљеве и мере? Да ли је тп слушај у пракси?
8. Сматрате ли да је важнп да се, у изради стратегије или некпг другпг дпкумента п јавнпј
пплитици, кпнсултују предузећа и друге заинтереспване стране (нпр. наушна заједница, НВП)
при креираоу пплитике, и акп је пдгпвпр да, защтп?
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9. Сматрате ли да је јавна расправа дпвпљнп дпбар нашин да се дпбију те инфпрмације?
Сматрате ли да јавна расправа (кпја се пдвија ппщтп је дпкумент већ израђен) представља
прави тренутак да се ппкрећу питаоа п предлпженим рещеоима?
10. Да ли сматрате да сте спремни или нисте сигурни да ли желите да ступите у дискусију п
предлпзима пплитике? Да ли су Вас у Ващпј институцији питали за мищљеое и да ли га
ппщтују?
11. Да ли сматрате да сте спремни да прегпварате у име Ваще институције и да се кпнсултујете са
разним странама, и да ли мислите да су Вам пптребне дпдатне вещтине?
12. Какп се пдвијају кпнсултације између разлишитих институција у ппступку хармпнизације?
13. Кпји су највећи изазпви и прпблеми у кпмуникацији са институцијама са кпјима мпрате да
радите приликпм развпја пплитике?

Пптребе за пбукпм у пбласти јавних пплитика (10 минута)
14. Да ли сте Ви или Ваще кплеге икада ппхађали пбуку из пбласти јавне пплитике? Акп је пдгпвпр
да, щта је најважније щтп сте наушили?
15. У кпјим пбластима јавне пплитике би Вама и Ващим сарадницима билп пптребнп струшнп
усаврщаваое?
16. На кпји нашин сте се инфпрмисали п пбуци из пбласти јавних пплитика (Ви или Ващ
надређени)?
Закључак (5 минута)
17. Имате ли неке дпдатне кпментаре или нещтп щтп бисте желели да ппделите са нама а щтп вас
нисмп питали?
Акп немате дпдатних кпментара, желели бисмп да вам захвалимп на времену кпје сте нам
ппсветили и да нагласимп да ће Ваще мищљеое бити драгпценп у псмищљаваоу нпвих
пбука у пбласти јавне пплитике.
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Анекс 4: Демонстративна студија случаја за израду стратегије
SIGMA

Курс
Интеграција рефпрме јавне управе у сарадоу кпја се врщи прекп ИПА и Инструмента за еврппскп
суседствп (ENI): Дијалпг и интервенција
Ппвезиваое планираоа/прпграмираоа, праћеоа и пцеоиваоа

Демпнстративна студија слушаја за Мпдул 3 (Сектпр стратещкпг планираоа)
Пвај дпкумент није прави стратещки дпкумент! Пн представља пример кпји се кпристи искљушивп у
припреми пбука за интеграцију РЈУ.
Сектпрски кпнтекст:
Албанија је земља бпгата впдним ресурсима. Највећи впдни ресурс је ппврщинска впда - реке, језера,
лагуне и резервпари. Укупнп 631 резервпар са прпјектпваним капацитетпм пд пкп 5,6 милијарди m3,
изграђен дуж река, кпристи се за навпдоаваое, прпизвпдоу електришне енергије и защтиту пд
ппплава. Ппдземна впда шини 23% гпдищоег укупнпг прптпка. Највећи кприсник впдних ресурса је
енергетски сектпр. Пкп 90% укупне гпдищое електришне енергије кпја се прпизведе у земљи настаје у
хидрпенергетским ппстрпјеоима.
А. Пплитика Владе
Наципнална стратегија за развпј и интеграцију 2015-2020. (НСРИ), пдпбрена 2016. гпдине, устанпвила
је ппщту пплитику у пбласти впдппривреде на пснпву шетири кљушне ппд тематске теме: впда за људе,
впда за исхрану, впда за живптну средину и впда за привреду. Наципнални стратещки пквир се даље
разрађује у два валидна сектпрска планска дпкумента кпја су израђена у размаку пд седам гпдина.


Стратегија интегрисанпг управљаоа впдним ресурсима (СИУВР) 2017-2027. и оен Акципни план
за 2017-2019, Мастер план за канализацију и птпадне впде (из 2011. гпдине). Мастер план никад
није ревидиран.



Ппред тпга, Влада је израдила Наципнални сектпрски прпграм за впде за перипд 2018-2030, на
шије се усвајаое јпщ увек шека.

Сектпр впдппривреде се супшава са већим брпјем прпблема кпји се пдражавају у СИУВР. У пбласти
впдпснабдеваоа и канализације (ВК), сектпр карактерище низак капацитет за планираое и
прпграмираое, щтп дпвпди дп нискпг нивпа инвестиција у систем за впдпснабдеваое и сакупљаое и
третман птпадних впда. Сектпру впдппривреде су пптребне знашајне инвестиције. Мнпги прпјекти и
прпграми су у фази спрпвпђеоа, али нема мнпгп интегрисане међу-сектпрске припритизације или
разматраоа пдрживпг управљаоа ресурсима, збпг институципналне фрагментације и неппстпјаоа
ппщте стратегије. Припритети Мастер плана за канализацију и птпадне впде су застарели у пднпсу на

велику пптражоу кпја је прпцеоена у Стратегији ВК за перипд 2011-2017, кпјпј је истекап перипд
важеоа (868 милипна евра за капиталне инвестиције). Мнпги пд инвестиципни прпјеката касне у
пднпсу на планирану динамику.
Штп се тише управљаоа услугама ВК: самп 28 пд 57 впдпвпдних предузећа кпје је регистрпвап Прган
за регулацију впдпснабдеваоа (ERRU) нуде свепбухватне услуге. Мнпга кпмунална предузећа не мпгу
да ппкрију свпје пперативне трпщкпве (у прпсеку маое пд 70%) збпг ниских тарифа пп кпјима се
наплаћују кпмуналне услуге впдпснабдеваоа и канализације. Пвп успправа напредак ка пунпм
ппвраћају трпщкпва пружених услуга. Кад су у питаоу кпмуналне услуге, низак је капацитет у ппгледу
технишких вещтина и квалификпванпг пспбља, управљаоа системпм и оегпвпг пдржаваоа. Пвај
прпблем дпдатнп ппгпрщавају шесте прпмене пспбља.
На лпкалнпм нивпу ппстпји велика неиспуоена пптражоа за ппбпљщаоем ппвезанпсти станпвнищтва
са ппстрпјеоима за третман птпадних впда, нарпшитп у урбаним, припбалним и туристишким
ппдрушјима. Ппкривенпст канализацијпм у урбаним ппдрушјима је 2017. гпдине била 50,2% (75,4% у
урбаним ппдрушјима и 12,2% у руралним), а изграђенп је самп 8 ппстрпјеоа за третман птпадних впда,
пд кпјих је седам пперативнп и ппслужује самп 13% станпвнищтва. Четири ппстрпјеоа за третман
птпадних впда су у изградои и/или се санирају или прпщирују.
Услуге впдпснабдеваоа су непптпуне, ппщтп је ппкривенпст урбаних и руралних ппдрушја впдпвпдпм
и даље 81%. Нема дпвпљнп инфпрмација п пптребним капиталним инвестицијама кпјима би се
ппкрили трпщкпви изградое впдпвпдне инфраструктуре. Ппстпје нелегални впдпвпдни прикљушци,
низак нивп мераша прптпка (нащирпкп се кпристи паущална стппа), а кпнтинуиранп снабдеваое
впдпм је и даље у прпсеку 12 сати дневнп. Ппстпји самп један пд щест предвиђених планпва
управљаоа решним сливпм, и пн јпщ увек није спрпведен.
Праћеое квалитета впде, кпје врщи Наципнална агенција за живптну средину, не пбухвата
извещтаваое п квалитету впде за пиће и ппдземних впда. Делимишнп се извещтава п квалитету впде
за купаое, кпји је незадпвпљавајући, и у некпликп слушајева се ппгпрщава, при шему је пкп 40%
станица припбалних впда класификпванп кап впда нискпг квалитета према ревидиранпј Директиви ЕУ
п впди за купаое, на пснпву ппдатака за перипд 2012-2015. гпдине.
У пквиру СИУВР су утврђена два циља – ппбпљщаое услуга впдпснабдеваоа и ппбпљщаое
сакупљаоа и третмана птпадних впда. Ппказатељима се мери утицај стратегије - степен задпвпљства
кприсника услугама впдпснабдеваоа и третмана птпадних впда. Ппказатељи имају ппшетне
вреднпсти.
Уз СИУВР ппстпји акципни план за 2017-2019, кпји се фпкусира на три типа мера – развпј
инфраструктуре за впдпснабдеваое, сакупљаое и третман птпадних впда, кап и изградоу капацитета.
Активнпсти нису дпвпљнп усклађене са интервенцијама кпје су предвиђене у Мастер плану. Већина
активнпсти у вези са развпјем инфраструктуре касни у пднпсу на планирану динамику.
Прпцеоени трпщкпви се рашунају кап паущални изнпс за целу СИУВР. Ппмиое се некпликп извпра
средстава – бучет, зајам, дпнатпрска средства. Није јаснп кплики је финансијски јаз, тп јест, кпликп
нпвца је на распплагаоу у бучету, а кпликп треба тражити из других извпра.
Спрпвпђеое и праћеое СИУВР кппрдинищу Министарствп сапбраћаја и инфраструктуре и Агенција за
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управљаое впдним ресурсима. Пба пва пргана су задужена за израду гпдищоег извещтаја за
спрпвпђеое Стратегије и щестпмесешнпг извещтаја за спрпвпђеое акципнпг плана. Гпдищои извещтај
јпщ увек није израђен за нпву СИУВР. Уместп тпга, израђени су нацрти два извещтаја п спрпвпђеоу
акципнпг плана за 2017. гпдину.
Б. Правни пквир
У марту 2018. гпдине су ступиле на снагу измене закпна брпј 111/2012 п „интегрисанпм управљаоу
впдним ресурсима“ (Закпн брпј 6/2018). На пснпву тпга је устанпвљена Агенција за управљаое
впдним ресурсима (Пдлука Министарскпг савета 221 пд 26.04.2018). Заврщена је свепбухватна
прпцена утицаја за усвајаое пвпг закпна (в. у прилпгу).
Мада апрпксимација закпнпдавства са директивама ЕУ пплакп напредује: на пример, делимишнп
пренпщеое Пквирне директиве п впдама (WFD) 2000/60/ЕЗ и Директиве 91/271/EEЗ п третману
кпмуналних птпадних впда (UWWD), и даље има знатних неусаглащенпсти кпје је пптребнп уклпнити,
а и недпстаје секундарнп закпнпдавствп и прпписи. На регулатпрнпм нивпу, ппстпји пптреба да се
закпни и други прпписи даље ускладе са правним текпвинама ЕУ, нарпшитп са Директивпм п впди за
пиће (DW) и Директивпм п ппдземним впдама (GW).
В. Институципналнп уређеое (впдеће институције, агенције и друге институције)
Сектпрпм впдппривреде се дпсад управљалп на врлп фрагментиран нашин, збпг ппстпјаоа некпликп
институција кпје се баве впдппривредпм, а шије се пдгпвпрнпсти и дужнпсти шестп преклапају.
Најважнија тела пдгпвпрна за кппрдинацију, планираое, прпграмираое, бучетираое, финансираое и
праћеое питаоа впдппривреде укљушују:
 Наципнални савет впдппривреде, кпјим председава председник Владе, је централни прган
пдлушиваоа кпји пдређује наципналну пплитику п впдним ресурсима.
 Министарствп сапбраћаја и инфраструктуре - МСИ (впдећа улпга у ппд-сектпру впдпснабдеваоа
и канализације у ппгледу израде пплитике и смерница).
 Агенција за управљаое впдним ресурсима, пдгпвпрна за пплитику и управу за управљаое
впдним ресурсима.
 Генерална дирекција за впдпснабдеваое и канализацију, кпја ради у пквиру МСИ, пдгпвпрна за
кппрдинацију и праћеое активнпсти кпје пбезбеђују впдпснабдеваое, санитарне услуге и
третман птпадних впда шитавпг станпвнищтва, у сарадои са лпкалним властима.
 Министарствп ппљппривреде, руралнпг развпја и впдппривреде има впдећу улпгу у управљаоу
впдним ресурсима, навпдоаваоу, пдвпдоаваоу и управљаоу ппплавама.
 Прган за регулацију впдпснабдеваоа (ERRU), независни регулатпр за пдређиваое тарифа за
пптрпщоу впде и издаваое дпзвпла за впдпвпдна предузећа.
 Наципнална впдна инспекција.
 Пдбпри за пдвпдоаваое и Дирекција за рибарствп и аква културу.
 Савети за решне сливпве (6): прган пдлушиваоа на нивпу решних сливпва, кпјим председава
префект, кпји дпзвпљава црпеое впдних ресурса у разне сврхе.
 Агенције за решне сливпве (6): изврщни прган савета за решне сливпве, у пквиру Министарства
ппљппривреде, руралнпг развпја и впдппривреде, пдгпвпрнп за израду нацрта ппписа упптреба
впдних ресурса и израду систематских извещтаја.
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 Министарствп живптне средине (праћеое квалитета впде).
 Кпмунална предузећа пдгпвпрна за пружаое услуга впдпснабдеваоа и канализације.
 Јединице лпкалне управе (ппщтине): пдгпвпрне за услуге у урбаним и руралним ппдрушјима у
свпјпј надлежнпсти, укљушујући пдржаваое канала за навпдоаваое, сакупљаое птпада,
сакупљаое птпадних впда
Кљушне заинтереспване стране
Кљушне заинтереспване стране у сектпру впдппривреде су:
 Удружеое за впдпвпд и канализацију Албаније (SHUKALB);
 Наушне институције кап щтп су: Завпд за гепнауке, енергетику, впду и живптну средину
(IGJEUM), пдгпвпран за редпвнп праћеое квалитета и кплишине впде.
 Универзитети пдгпвпрни за истраживаое впдпснабдеваоа и канализације, укљушујући студије п
технплпгијама за ппстрпјеоа за третман птпадних впда.
 Приватни сектпр, кпји се сматра важнпм заинтереспванпм странпм кпја финансијски дппринпси
инвестицијама и дпнацијама.
 Прганизације цивилнпг друщтва (ПЦД), кпје представљају интересе грађана и разлишитих
кприсника впде.
Стратегија ппдрщке ЕУ сектпру
Ранија ппмпћ ЕУ је укљушивала разлишите пперације (технишка ппмпћ, ппрема и инвестиције) кпје су
дппринпсиле усклађиваоу земље са детаљним и слпженим регулатпрним пквирпм ЕУ и пбликпвале
пплитику у пбласти живптне средине/впда. Ппдрщка се у ппшетку фпкусирала на капацитет
централних и лпкалних институција за изврщеое релевантнпг закпнпдавства у пбласти живптне
средине и праћеое нивпа загађеоа. Ппмпћ је такпђе укљушивала известан брпј прпјеката
инфраструктуре за изградоу пбјеката за сакупљаое и третман птпадних впда дуж пбале Јадранскпг
мпра, какп би се пбезбедип квалитет мпрске впде. Чисте припбалне впде представљају циљ ппмпћи
кпју ЕУ пружа Албанији.
Све у свему, ппдрщка ЕУ сектпру впдппривреде у перипду 2007-2015. гпдине је већа пд 110 милипна
€, пд шега је пкп 80% за сакупљаое и третман птпадних впда у припбалним регипнима Албаније, пд
шега је 40% делегиранп другим развпјним партнерима. Разни развпјни партнери пбезбеђују ппмпћ
сектпру; међу оима су међунарпдне финансијске институције (МФИ), уз зајмпве Светске банке,
Еврппске инвестиципне банке (ЕИБ), ЕБРД и других дпнатпра кап щтп су Немашка, Италија, Јапан,
Аустрија, Шведска, Швајцарска и Уједиоенп краљевствп.
Ппщта бесппвратна средства ЕУ у изнпсу пд прекп 25 милипна € су пбезбеђена у сарадои са KfW и
Швајцарскпм канцеларијпм за сарадоу, за ппдрщку ппщтинскпј впдппривреднпј инфраструктури.
Напредак у ппгледу услуга и финансијске пдрживпсти впдпвпдних кпмуналних предузећа ппказује да
је пптребна ппсебна ппдрщка за капацитете впдппривредних услуга какп би се пбезбедилп да
инвестиције у пвај сектпр буду ефикасне и прпфитабилне. Пва кпмбинација „меке“ и „тврде“ ппдрщке
дпвпди дп успеха.
ЕУ планира за Албанију нпви инвестиципни прпграм за цеп сектпр, уз дппринпс у бесппвратним
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средствима у изнпсу дп 24 милипна евра, кпји су предлпжени у пквиру наципналнпг прпграма ИПА за
2018. гпдину за Албанију. Ппщтп су адекватни пперативни капацитети и вещтине кљушни састпјак за
ефикасне и пдрживе услуге впдпснабдеваоа и канализације, бесппвратним средствима ЕУ у изнпсу пд
4 милипна € ће се такпђе ппдржавати изградоа капацитета интегрисане впдппривреде кап и
управљаое птпадним впдама, у сарадои са Аустријпм и Немашкпм.
Важне лекције наушене из прпщлих интервенција ИПА: а) за изградоу капацитета и инвестиције је
пптребан минимум људских ресурса у ппгледу вещтина и брпја заппслених; б) усклађиваое са
правним текпвинама и развпј пплитике треба да се изврще на инклузиван нашин заснпван на
дпказима, какп би се на бпљи нашин пбезбедилп спрпвпђеое и изврщеое нпвпг закпнпдавства и
пплитика; в) власнищтвп над инвестицијама ЕУ је угрпженп акп пне нису ппвезане са сектпрским
стратегијама и бучетима релевантних министарстава; г) развпј инфраструктуре захтева снажну и
ефикасну кппрдинацију међу министарствима на централнпм нивпу и са институцијама лпкалне
власти; д) недпстатак дпступнпг земљищта за изградоу представља пзбиљан прпблем; ђ) пснпви
услпви за грађевинске дпзвпле, регистрацију власнищтва над земљищтем и управљаое и пдржаваое
ресурса, мпрају да буду испуоени какп би се пбезбедила пдрживпст. Кпнашнп, будуће студије
пдрживпсти би требалп да се ппдрпбнп баве институципналним детаљним анализама.
У пвпм сектпру ппстпје вищеструки изазпви. Припритетне пптребе укљушују даљи развпј капацитета на
централнпм и лпкалнпм нивпу за развпј и спрпвпђеое пплитика, и пбезбеђиваое управљаоа и
пдрживпсти инвестиција. Пптребе за инвестицијама су пд сущтинске важнпсти, и сматра се да је
најмаое 2,4 милијарде € неппхпднп за изврщеое Директиве п градским птпадним впдама, дпк је 52
милипна € гпдищое неппхпднп за пперативне трпщкпве.

Кпментари самп за тренере!!!
Најважнији недпстаци су следећи:
Пплитика Владе
 Неппстпјаое усклађенпг стратещкпг пквира пплитике. Ппстпје три најважнија дпкумента п
пплитици и бучету кпји су израђени у разлишитп време: Мастер план из 2011. гпдине: СИУВР и
оен акципни план из 2017; Нацрт Наципналнпг сектпрскпг прпграма за впде из 2018. гпдине,
кпји јпщ увек није усвпјен.
 Неппдудараое између припритета и трпщкпва из Мастер плана за канализацију и птпадне впде
и акципнпг плана СИУВР.
 Недпстаци лпгике интервенције. СИУВР садржи сплидан преглед и анализу прпблема, али оени
циљеви нису свепбухватни. Циљеви СИУВР пбухватају два пбласти - впдпснабдеваое и
сакупљаое и третман птпадних впда. Праћеое квалитета впде, развпј капацитета,
транспарентнпст и пдгпвпрнпст нису пбухваћени циљевима.
 Недпстатак прпписнпг пквира за мереое ушинка. Ппказатељи су углавнпм пгранишени на
мереое утицаја - степена задпвпљства кприсника услуга - такп да се јавља недпстатак мереоа
успещнпсти бављеоа прпблемима у вези са недпстацима инфраструктуре и развпјем
капацитета. Недпстају циљне вреднпсти ппказатеља.
 Фрагментирана структура за управљаое и изврщеое. Две институције су задужене да впде
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праћеое и извещтаваое. Нема јаснпг механизма за извещтаваое пд стране институција
ушесница. Израда извещтаја није у складу са услпвима - ниједан извещтај п напретку није
израђен пд усвајаоа СИУВР.
 Недпстатак прпписних финансијских прпцена. СИУВР и оен акципни план садрже самп
паущални изнпс прпцеоених трпщкпва. Акципни планпви не садрже прпцене трпщкпва пп
мерама. Нема ппузданих инфпрмација п финансијскпм јазу и нашину какп да се пн пребрпди.
 Нереалнп планираое мера. Већина мера касни у пднпсу на планирану динамику.
Правни пквир
 И даље има неусклађенпсти, и пптребнп је ускладити закпне и друге прпписе са Директивпм п
впди за пиће и Директивпм п ппдземним впдама.
Изазпви кпје представља РЈУ
 Прпблеми кпји су идентификпвани у сектпру впдппривреде пдражавају ппщте слабпсти
албанске државна управе. Пни су истакнути у пдељку п рефпрми јавне управе (РЈУ) у извещтају
п прпщиреоу ЕУ за Албанију из 2015. гпдине, и детаљније пписани у извещтају п ппшетнпм
стаоу OECD/SIGMA, у кпм су пдређене референтне вреднпсти централне управе Албаније у
пднпсу на нашела јавне управе.
 Фрагментација пплитике, нејасне линије пдгпвпрнпсти између институција, пплитизација
управе, низак административни капацитет уппщте и пп питаоу развпја пплитике и
закпнпдавства, су нарпшитп шести изазпви са кпјима се супшава државна управа Албаније.
Ризици недпстатка интеграције РЈУ
 Слаба усклађенпст мера ЕУ са пплитикама Владе збпг фрагментиранпг пквира пплитике.
 Неутемељена расппдела ппмпћи ЕУ, збпг пгранишених циљева.
 Кащоеое у спрпвпђеоу прпјеката инфраструктуре кпји финансира ЕУ, збпг недпстатка других
финансијских средстава.
 Кащоеоа у прпцесу пдлушиваоа збпг слпженпг институципналнпг уређеоа са задужеоима кпја
се преклапају. Пвп мпже да пмета ппстизаое резултата.
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Анекс 5: Теренско истраживање – визуелна презентација одговора
на упитнике
1. Да ли сте ушествпвали у
изради дпкумената јавне
пплитике?
нема
пдгпвпра
1%

НЕ
26%

ДА
73%

ДА

НЕ

нема пдгпвпра

2. Kпје пбласти планираоа и спрпвпђеоа јавних
пплитика бисте истакли кап најзнашајније у Ващем раду?
нема пдгпвпра
п. (Псталп)
п. Људска права и грађанскп друщтвп, укљушујући…
о. Култура
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м. Ппљппривреда и рурални развпј
љ. Пбразпваое
л. Пмладина
к. Сппрт
ј. Здравствп
и. Заппсленпст и спцијална защтита
з. Сапбраћај и кпмуникације
ж. Защтита живптне средине
е. Минералне сирпвине, рударствп и енергетика
ђ. Кпнкурентнпст
д. Урбанизам, прпстпрнп планираое и…
г. Јавна управа
в. Пдбрана
б. Јавна безбеднпст
а. Правпсуђе и правни систем
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3.1. Степен лишне
псппспбљенпсти:
Екпнпмска и спцијална
анализа

3.2. Степен лишне
псппспбљенпсти:
Дефинисаое прпблема,
ппщтих и ппсебних
циљева

100
50
42
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80
46
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4

60

нема
пдгпвпра

40

0
1

2
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4

20

70
47

45
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3.3. Степен лишне
псппспбљенпсти: Избпр
мера јавне пплитике
73
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20
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6
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4

нема
пдгпвпра
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3.6. Степен лишне
псппспбљенпсти:
Кпмуникација и
спрпвпђеое кпнсултација

80
60

38

0

3.5. Степен лишне
псппспбљенпсти:
Рашунаое/прпцена
пптребних финансијских
(бучетских) средстава

40

нема
пдгпвпра
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50

0
2

4

100
50

1

3

3.4. Степен лишне
псппспбљенпсти:
Рашунаое/прпцена
ефеката

80
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2
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4
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3
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3.7. Степен лишне
псппспбљенпсти:
Извещтаваое п напретку у
спрпвпђеоу јавних
пплитика
80
60
40
20
0
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3.8. Степен лишне
псппспбљнпсти:
Припрема и писаое
кратких синтеза
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2

44

1

2
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44

6

4

нема
пдгпвпра

0
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1

16

3

4

3

6
нема
пдгпвпра

3. Степен лишне псппспбљенпсти:
6

Припрема и писаое кратких синтеза

44
44

16
6

Извещтаваое п напретку у спрпвпђеоу ЈП

39

6

40

5
6

Рашунаое/прпцена ефеката

17

31

10

60
60
38
40

6

Избпр мера ЈП

62

51

14
Рашунаое/прпцена пптребних финансијских средстава

63

49

16
Kпмуникација и спрпвпђеое кпнсултација

63

79

23

50

73

21
5

Дефинисаое прпблема ппщтих и ппсебних циљева

45
47

6
4

Екпнпмска и спцијална анализа прпблема
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65

42
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4 = у великпј мери ппседујем знаоа

3 = ппседујем дпвпљнп знаоа

2 = ппседујем знаоа у малпј мери

70

80

90

1 = не ппседујем пптребна знаоа
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4.2. Пптребна дпдатна
знаоа: Дефинисаое
прпблема, ппщтих и
ппсебних циљева

4.1. Пптребна дпдатна
знаоа: Екпнпмска и
спцијална анализа
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4.4. Пптребна дпдатна
знаоа: Рашунаое/прпцена
ефеката

4.3. Пптребна дпдатна
знаоа: Избпр мера јавне
пплитике
60

80
60

70

40

53
9
1

6
3

4

21

4

0
1

нема
пдгпвпра

2

3

76

60

21

41

40

47
18

0
1

2

3

4

нема
пдгпвпра

80

60
46

4

4.6. Пптребна дпдатна
знаоа: Кпмуникација и
спрпвпђеое кпнсултација

4.5. Пптребна дпдатна
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Рашунаое/прпцена
пптребних финансијских…
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4.7. Пптребна дпдатна
знаоа: Извещтаваое п
напретку у спрпвпђеоу
јавних пплитика

4.8. Пптребна дпдатна
знаоа: Припрема и
писаое кратких синтеза

100
50
10
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4.9. Пптребна дпдатна
знаоа: Страни језик
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49
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4.10. Пптребна дпдатна
знаоа: Писана
кпмуникација
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4.11. Пптребна дпдатна
знаоа: Усмена ппслпвна
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4.12. Пптребна дпдатна
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вещтине
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4.13. Пптребна дпдатна
знаоа: Лидерске вещтине
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4. Идентификација дпдатних знаоа за успещнп пбављаое
ппсла
4
25 37
4 11
52
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5
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15
34
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14
3
3
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7 13
49
34
5
4
57
33
4 10
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11 18 30
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4
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6
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4
4
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Лидерске вещтине
Усмена ппслпвна кпмуникација
Страни језик
Извещтаваое п напретку у спрпвпђеоу ЈП
Рашунаое/прпцена пптребних финансијских средстава
Избпр мера ЈП
Екпнпмска и спцијална анализа прпблема
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4 = важнп у великпј мери за мпј ппсап

3 = важнп делимишнп за мпј ппсап

2 = важнп за мпј ппсап у малпј мери
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1 = није важнп за мпј ппсап
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5.2. Усвајаое нпвих
знаоа: Интерни курсеви

5.1. Усвајаое нпвих
знаоа: Ментпрски рад
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5.6. Усвајаое нпвих
знаоа: Е-ушеое
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5.5. Усвајаое нпвих
знаоа: Струшни шаспписи
и коиге
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5.4. Усвајаое нпвих
знаоа: Курсеви/прпграми
прганизпвани пд стране
академских институција

5.3. Усвајаое нпвих
знаоа: Екстерни курсеви
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5.7. Усвајаое нпвих
знаоа: Рптација (ппсета
другим институцијама
кпје се баве
истим/слишним
ппслпвима)
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5. Нашини усвајаоа нпвих знаоа:
5

Рптација

7

Е-ушеое

Курсеви/прпграми прганизпвани пд стране академских…
Екстерни курсеви

4

Интерни курсеви
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46
45

65
51

60

89

56

17

10

42
44

24
25
20

80

58

21

10

Ментпрски рад

нема пдгпвпра
3 = делимишнп пдгпвара
1 = најмаое пдгпвара

10

8
9
7
7
7

Струшни шаспписи и коиге

91

43

27

34

30

40

47
50

53
57
60

70

80

90

100

4 = у великпј мери пдгпвара
2 = у малпј мери пдгпвара
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6.1. Мптивација за
дпдатнп усаврщаваое:
Ппдрщка пд стране
рукпвпдства

6.2. Мптивација за
дпдатнп усаврщаваое:
Знашајније вреднпваое
100
80

150

80

60

100
50

11

17

56

40

99
42

20

4

0

11

21

1

2

5

0
1

2

3

4

нема
пдгпвпра

6.3. Мптивација за
дпдатнп усаврщаваое:
Мпгућнпст напредпваоа

3

4

нема
пдгпвпра

6.4. Мптивација за
дпдатнп усаврщаваое:
Лишни каријерни развпј

100

150

80

88

40

48
13

122

100

60
20

Република Србија

50

19

5

0

5

8

33

1

2

3

5

0
1

2

3

4

нема
пдгпвпра

4

нема
пдгпвпра

6. Мотивација за додатно усавршавање:
5
5
45
33

3 = делимишнп сам мптивисан(а)
8

122

80 88 99

4 = у великпј мери сам мптивисан(а)
48
42 56

19
1721
5 13
11
11

2 = у малпј мери сам мптивисан(а)
1 = нисам мптивисан(а)
0

20

40

60

80

100

120

140

Лишни каријерни развпј
Мпгућнпст напредпваоа укпликп се даље усаврщавате
Знашајније вреднпваое пд стране рукпвпдипца укпликп се усаврщавате
Ппдрщка пд стране рукпвпдства да вас щаљу на пбуке
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Анекс 6: Коришћена литература и извори
1. Извештај п ппчетнпј прпцени за Србију (Baseline Assessment Report, SERBIA), 2015. - SIGMA
2. Извештај п праћеоу за Србију (The Monitoring Report, SERBIA), 2017. - SIGMA
3. Извештај п праћеоу: Начела јавне управе, СРБИЈА (The Principles of Public Administration, SERBIA), мај
2019. - SIGMA
4. Хпризпнтални функципнални преглед „Какп на најбпљи начин искпристити централну управу
Србије за ппбпљшаое управљаоа јавним сектпрпм - Пбједиоени извещтај“ (Getting the Most out
of Serbia’s Central Administration for Improved Public Sector Management – Synthesis Report) – Група
Светске банке, 2016.
5. Прпцена пптреба за пбукпм за управљаое јавним пплитикама (Training Needs Assessment for Public
Policy Management), др Снежана Субптић, 2017. – извещтај припремљен у пквиру прпјекта
„Ппдршка рефпрми јавне управе“, уз ппдрщку Савезнпг министарства за екпнпмску сарадоу и
развпј Немашке, GIZ.
6. Извештај п стаоу људских ресурса за пбављаое припритетних функција јавне управе у пбласти
управљаоа јавним пплитикама (Report on the State of Human Resources for Performing the Priority
Functions of Public Administration in the Field of Public Policy Management), март 2016, Фпнд за дпбру
управу (GGF) финансиран пд стране Пдељеоа за међунарпдни развпј Владе Уједиоенпг
краљевства (DFID)
7. Предлпг припритетних прпграма (Proposal for Priority Programs), март 2016, Фпнд за дпбру управу
(GGF) финансиран пд стране Пдељеоа за међунарпдни развпј Владе Уједиоенпг краљевства (DFID)
8. Прпцена пптреба за стручним усавршаваоем државних службеника на пплпжају НАЈУ (NAPA
Senior Civil Service TNA), 2018 – SIGMA
9. Анализа пптреба за пбукпм за 2017, Центар за струшнп усаврщаваое Службе за управљаое
кадрпвима, Влада Републике Србије
10. Анализа пптреба за пбукпм за 2018, Центар за струшнп усаврщаваое Службе за управљаое
кадрпвима, Влада Републике Србије
11. Закпн п планскпм систему, Влада Републике Србије, усвпјен 19. априла 2018.
12. Уредба п метпдплпгији управљаоa јавним пплитикама, анализи ефеката јавних пплитика и
прпписа и садржају ппјединачних дпкумената јавних пплитика, Влада Републике Србије, усвпјена
31. јануара 2019.
13. Уредба п метпдплпгији за израду средопрпчних планпва, Влада Републике Србије, усвпјена 7.
фебруара 2019.
14. Уредба п oдређиваоу кпмпетенција за рад државних службеника, Влада Републике Србије,
усвпјена 2. фебруара 2019
15. Акципни план за спрпвпђеое прпграма Владе (АПСПВ), Влада Републике Србије
16. Прпграм екпнпмских рефпрми (ЕРП), Влада Републике Србије
17. Упутствп п метпдплпгији за утврђиваое пптреба за стручним усавршаваоем у прганима јавне
управе, Савет НАЈУ, мај 2019.
18. Ппдсетник за практичнп ппступаое при утврђиваоу пптреба за стручним усавршаваоем
заппслених у прганима јавне управе, Савет НАЈУ, мај 2019.
19. Материјали за пбуку НАЈУ / РСЈП и PwC
20. Прпграм пбуке „Тренери за активнп учеое у Еврппи“ (Trainers for Active Learning in Europe - TALE) Партнерствп Еврппске кпмисије и Савета Еврппе у пбласти пмладинске пплитике
21. https://www.britishcouncil.rs/sites/default/files/7_maja_ljubic_regional_approach_to_developing_entrepreneurship_as_a_key_competence.pdf
22. http://suk.gov.rs/sr/strucno_usavrsavanje/obuke_po_temama.dot?id_obuke_oblast=sve
23. Јавне пплитике - креираое, спрпвпђеое и анализираое ефеката
(http://suk.gov.rs/sr_latin/strucno_usavrsavanje/obuka_program.dot?id_obuke=2180)
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24. Израда нацрта дпкумената п јавним пплитикама
(http://suk.gov.rs/sr_latin/strucno_usavrsavanje/obukaprogramobrazac.dot?id_obuke=1480)
25. Праћеое спрпвпђеоа и пцеоиваоа прпцеса управљаоа јавним пплитикама
(http://www.suk.gov.rs/sr_latin/strucno_usavrsavanje/obukaprogramobrazac.dot?id_obuke=2240);
Средопрпшнп планираое
(http://www.suk.gov.rs/sr/strucno_usavrsavanje/obuka_program.dot?id_obuke=1873
26. https://www.cdc.gov/healthyschools/trainingtools.htm
27. https://www.sessionlab.com/blog/train-the-trainer/
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Анекс 7: Пример радне свеске за обуку
(Примери у PDF фпрмату су прилпжени кап ппсебне датптеке)
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Анекс 8: Предлог програма обуке за државне службенике у
области управљања јавним политикама
Назив прпграма
Сврха прпграма *

Циљ прпграма *

Ошекивани утицај у
ппдизаоу нивпа вещтина
и знаоа тренера *

Опис прпграма и
тематских јединица *

Јавне пплитике – Циклус јавних пплитика за државне службенике
Јашаое аналитишких капацитета државних службеника кпји раде на
планираоу и анализи у прганима државне управе.
Развпј капацитета пплазника пбуке у пбласти развпја јавних пплитика,
спрпвпђеоа, праћеоа, кппрдинације и анализе утицаја, извещтаваоа,
ппвезиваое са бучетираоем ппмпћу средопрпшнпг планираоа и
пбрашуна трпщкпва пплитике, кап и за кпнсултације с јавнпщћу и јавне
расправе и извещтаваое п свим елементима тпг прпцеса.
На крају пвпг прпграма, пплазник пбуке ће мпћи да:
- Кпристи терминплпгију у вези са системпм управљаоа
пплитикама;
- Разуме тренутнп стаое у пбласти управљаоа јавним пплитикама
и ппвезује управљаое јавним пплитикама са кпмплементарним
рефпрмама (РЈУ, УЈФ, укљушујући прпграмскп бучетираое,
еврппске интеграције итд.);
- Навпди фазе, елементе и заинтереспване стране у
псмищљаваоу и развпју јавних пплитика, оихпвпм спрпвпђеоу,
праћеоу и пцеоиваоу;
- Кпристи нашела у идентификпваоу и дефинисаоу предлпга
пплитике;
- Да се тпкпм фпрмулисаоа и израде дпкумената п јавним
пплитикама труди да ушествује у кпнсултацијама са важним
заинтереспваним странама и буде уппзнат са алатима кпјима
мпже да пптппмпгне прпписнп извещтаваое п пбављаоу
кпнсултација и јавних расправа;
- Наведе важнпст, кпраке и кпристи ex ante прпцене утицаја;
- Ушествује у праћеоу, прпцени и пцеоиваоу утицаја, укљушујући
ex post анализу;
- Ппкаже разумеваое кппрдинације међу ушесницима планскпг
система тпкпм управљаоа јавним пплитикама;
- Разликује мереое утицаја пд ппказатеља успещнпсти рада;
- Буде фпкусиран на извещтаваое п утицају (уместп извещтаваоа
п активнпстима и резултатима).
ДАН I – Увпд у управљаое циклуспм јавних пплитика
 Дефиниције пснпвних термина у пбласти система управљаоа
пплитикама (плански систем - елементи, ушесници и
кпмплементарне рефпрме);
 Фазе, елементи и услпви прпцеса управљаоа јавним
пплитикама (кпнсултације, извещтаваое итд.)
 Важнпст кппрдинације и кпнсултација у пбласти управљаоа
пплитикпм.
ДАН II – Увпд у управљаое циклуспм јавних пплитика (наставак)
 Увпд у типпве, ппступке и елементе прпцене утицаја;
 Увпд у пбрашун трпщкпва пплитике и бучетираое;
 Увпд у средопрпшнп планираое;
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Праћеое пцеоиваоа, укљушујући ппказатељ успещнпсти рада,
управљаое ппдацима и извещтаваое.
ДАН III – Ex-ante/Ex-post ПУП/ПРУ
Улпга и типпви прпцене утицаја;
Кпраци и елементи ex-ante прпцене утицаја, анализа стаоа,
идентификација жељених прпмена и прпблема, дефинисаое
циљева, ппказатељ успещнпсти рада, мере и ппције;
ДАН IV – Ex-ante/Ex-post ПУП/ПРУ (наставак)
Метпди, технике и аспекти прпцене утицаја
Идентификација мпгућнпсти пплитике
Прпцена и ппређеое мпгућнпсти пплитике
Извещтаваое п пбављенпј прпцени утицаја
Праћеое утицаја јавних пплитика и прпписа
Ex-post прпцена утицаја
ДАН V – Обрашун трпщкпва пплитике
Сврха пбрашуна трпщкпва пплитике
Кљушни кпнцепти кпји се кпристе у пбрашуну трпщкпва пплитике
Метпди и приступ пбрашуну трпщкпва пплитике (укупни и
дпдатни трпщкпви)
Разлике и слишнпсти између прпцене финансијскпг утицаја,
пбрашуна трпщкпва пплитике са фпкуспм на везама са
средопрпшним планираоем, пбрасцима ПФЕ и бучетпм.
ДАН VI – Обрашун трпщкпва пплитике (наставак)
Идентификација трпщкпва јавних пплитика (предмет пбрашуна
трпщкпва, динамика трпщкпва, једнпкратни и перипдишни
трпщкпви, стандардни трпщкпви итд.)
Матрица трпщкпва, елементи и развпј
Пренпс ппдатака у ПФЕ пбрасце
ДАН VII – Средопрпшнп планираое
Увпд у средопрпшнп планираое
Кљушни аспекти пптимизације и усклађиваоа пквира
пплитике/стратещкпг пквира
Везе елемената средопрпшнпг планираоа са елементима
дпкумената п јавним пплитикама (ппщти и ппсебни циљеви,
мере, активнпсти и ппказатељи);
Материјални, људски и финансијски ресурси за спрпвпђеое
активнпсти и мера;
Пснпвни елементи бучета прпграма и везе са елементима
средопрпшнпг планираоа;
ДАН VIII – Средопрпшнп планираое (наставак)
Пбједиоени календар за средопрпшнп планираое и
бучетираое.
Припритизација
(укљушујући
припритетне
пбласти
финансираоа) и ппнпвна припритизација у слушају бучетских
пгранишеоа
Праћеое и извещтаваое спрпвпђеоа средопрпшнпг планираоа

ДАН IX- X – Лишне вещтине у циклусу управљаоа јавним пплитикама
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Облици, метпди и технике
спрпвпђеоа прпграма *

Трајаое прпграма

Ваща улпга у рефпрми јавних пплитика (унутар и изван
институција)
 Улпге ушесника планскпг система и циљних и заинтереспваних
група и улпга јавнпсти
 Презентација, визуелизација ппдатака и јавни гпвпри
 Управљаое прпменама (прганизаципне прпмене, прпмена
прганизаципне културе, мптивација)
 Прегпварашке вещтине (какп и са ким ћете прегпварати п
припритетима, бучету, ппцијама пплитике итд.), вещтине
утицаоа, мпдели прегпвараоа
 Асертивна кпмуникација (птвпрена кпмуникација, избегаваое
несппразума, спрешаваое сукпба, изградоа ппвереоа,
управљаое примедбама);
 Управљаое сукпбима (врста сукпба, ппнащаое тпкпм сукпба,
ппступак рещаваоа сукпба, препреке и нашини да се пне
превазиђу).
Прганизаципни пблик: пбука.
Метпди и технике: предаваоа, панел дискусије (впђене), дискусије,
демпнстрације, групни рад, играое улпга, студије слушаја.
Наппмена: Предвиђенп је да се ппсле пвпг прпграма пбуке пдрже
ментпрске сесије тпкпм израде дпкумената п јавним пплитикама.
Десет дана (60 сати).
Наппмена: Пбуке тпкпм дана се не извпде кпнсекутивнп, тп јест, дан за
данпм. Ппстпји пауза пд бар недељу дана између пдржаваоа пбука
тематских група, какп се ушесници не би превище пптеретили и какп не
би били примпрани да пдсуствују са ппсла некпликп дана заредпм.
Ппред тпга, предвиђене су ментпрске сесије ппсле пдржаваоа
прпграма пбуке (тпкпм израде дпкумената п јавним пплитикама).

Време пптребнп за
припрему прпграма

/

Циљна публика *

Државни службеници кпји раде на планираоу, анализи, кппрдинацији
спрпвпђеоа, праћеоу, пцеоиваоу и извещтаваоу п јавним
пплитикама.

Брпј ушесника *

Пд 15 дп 20 ушесника

Метпд пцеоиваоа *

Није предвиђен.

Метпд верификације
ушещћа *

Ппсле успещне пбуке, пплазницима се издају сертификати п ппхађаоу
пбуке.

Предуслпви за
укљушиваое службеника
у прпграм

Није предвиђен.
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Анекс 9: Предлог програма обуке о управљању јавним политикама
за тренере и менторе
Назив прпграма

Сврха прпграма *

Циљ прпграма *

Ошекивани утицај у ппгледу
ппдизаоа нивпа вещтина и
знаоа тренера *

Обука за тренере и ментпре п управљаоу јавним пплитикама
Јашаое кпмпетенција тренера и ментпра, кап спрпвпдилаца прпграма
струшнпг усаврщаваоа - ппбпљщаое знаоа, вещтина и ставпва
тренера за спрпвпђеое пбука кпје су предвиђене прпграмима
струшнпг усаврщаваоа за намещтенике у прганима државне управе.
Сврха прпграма је развпј нпвих и јашаое капацитета ппстпјећих
тренера у пбласти управљаоа циклуспм јавних пплитика или оегпвим
сегментима, кап и развпј ментпрских вещтина тренера на нашин кпји
ће пмпгућити знашајнп ппвећаое брпја пплазника пбука у пбласти
управљаоа пплитикама на средои и дужи рпк.
Пбављена анализа пптреба за пбукпм ппказује да је брпј државних
службеника кпји раде на изради дпкумената п јавним пплитикама
знатнп већи пд брпја државних службеника кпји су раније ппхађали
пбуке из пве пбласти. Иста анализа је ппказала да државни
службеници сматрају да би, псим пбуке, ментпрски рад тпкпм израде
дпкумената п јавним пплитикама представљалп најбпљи вид
ппдрщке. С пбзирпм на тп да Закпн п планскпм систему Републике
Србије и пратећа рещеоа садрже детаљне пдредбе п управљаоу
јавним пплитикама и, на тај нашин, изврщавају нпве задатке за
државне службенике и званишнике, сматра се да је јашаое капацитете
тренера и ментпра неппхпднп какп би се пмпгућилп усклађиваое са
пдредбама пвпг правнпг пквира, кап и да би се пбезбедип вищи
квалитет јавних пплитика у Републици Србији.
Јашаое капацитета ппстпјећих и пбука нпвих тренера и ментпра у
пбласти управљаоа јавним пплитикама, ппшевщи пд развпја пплитика,
оихпвпг усвајаоа и спрпвпђеоа, прекп јавних расправа, ментпрскпг
рада, анализе утицаја и пцеоиваоа, кппрдинације, пбрашуна
трпщкпва пплитике и средопрпшнпг планираоа (везе са прпграмским
бучетираоем) и извещтаваоа.
На крају пвпг прпграма, пплазник пбуке мпже да:
- Сампсталнп пбавља пбуку или ментпрски рад у пбласти
циклуса управљаоа јавним пплитикама и/или оегпвих
сегмената.
- Пбјасни кљушне термине кпји су важни за прпцес ушеоа.
- Приликпм планираоа пбуке, анализира и ппвезује
импликације теприја ушеоа п ушеоу пдраслих;
- Планира активнпсти какп би задпвпљип разлишите стилпве
ппдушаваоа тренера;
- Разматра специфишнпсти ушеоа пдраслих у ппређеоу са
ушеоем деце;
- Разуме улпгу тренера у ушеоу пдраслих;
- Планира пбуку имајући на уму циклус пбуке;
- Навпди некпликп техника за прпцену пптреба пдраслих
пплазника;
- Псмищљава циљеве пбуке;
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-

Опис прпграма и тематских
јединица *

Псмищљава детаљну структуру садржаја;
Лакп спрпвпди псмищљену пбуку;
Кпристи разлишите метпде пцеоиваоа пбуке;
Успещнп кппрдинира прпцес ушеоа;
Пстварује дпбру кпмуникацију са тренерима и усппставља
пријатну атмпсферу;
- Прилагпђава гпвпр и гпвпр тела садржају пбуке;
- Примеоује технике интерактивнпг ушеоа тпкпм псмищљаваоа
прпграма пбуке;
- Успещнп дели улпге са другим тренерима;
- Разуме групни рад и прилагпђава динамику пбуке пптребама
групе;
- Успещнп уклаоа птппр неких тренера;
- Преппзнаје кпмпетенције успещних тренера и мпже да врщи
самппрпцену сппствених вещтина и знаоа;
- Разуме функције кпнтрплне листе пбављаоа пбуке и има
ппзитиван став према оенпм кприщћеоу;
- Успещнп пплпжи излазни тест.
ДАН I – Увпд у управљаое циклуспм јавних пплитика
 Пснпве управљаоа јавним пплитикама:
o Правни пквир,
o Улпге и пдгпвпрнпсти ушесника планскпг система, кпнсултације
са јавнпщћу
o Типпви и хијерархија планских дпкумената и кпраци у оихпвпм
развпју
o Детаљи п кпрацима у развпју, праћеоу и извещтаваоу п
спрпвпђеоу прпцене утицаја јавних пплитика и избпру ппција
пплитике; Идентификација трпщкпва пплитике и ппвезанпст за
средопрпшним планираоем и бучетираоем; праћеое,
вреднпваое и извещтаваое.
ДАН II – Ex-ante/Ex-post ПУП/ПРУ
 Анализа ситуације
 Прпцеси и технике за идентификацију жељених прпмена и
прпблема
 Дефинисаое циљева и активнпсти
 Дефинисаое мера и активнпсти
ДАН III – Ex-ante/Ex-post ПУП/ПРУ (наставак)
 Метпди, технике и аспекти анализе утицаја
 Идентификација мпгућнпсти пплитике
 Прпцена и ппређеое мпгућнпсти пплитике
 Презентација мпгућнпсти и извещтаваое п прпцени утицаја
 Псмищљаваое и метпди ex-post анализе
ДАН IV – Обрашун трпщкпва пплитике
 Сврха пбрашуна трпщкпва пплитике
 Кљушни кпнцепти кпји се кпристе у пбрашуну трпщкпва пплитике
 Метпди и приступ пбрашуну трпщкпва пплитике (укупни и
дпдатни трпщкпви)
 Разлике и слишнпсти између прпцене финансијскпг утицаја,
пбрашуна трпщкпва пплитике са фпкуспм на везама са
средопрпшним планираоем, пбрасцима ПФЕ и бучетпм.
ДАН V – Обрашун трпщкпва пплитике (наставак)
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Идентификација трпщкпва јавних пплитика (предмет пбрашуна
трпщкпва, динамика трпщкпва, једнпкратни и ппнпвљени
трпщкпви, стандардни трпщкпви итд.)
Матрица трпщкпва, елементи и развпј
Пренпс ппдатака у ПФЕ пбрасце
ДАН VI – Средопрпшнп планираое
Увпд у средопрпшнп планираое
Кљушни аспекти пптимизације и усклађиваоа пквира
пплитике/стратещкпг пквира
Везе елемената средопрпшнпг планираоа са елементима
дпкумената п јавним пплитикама (ппщти и ппсебни циљеви,
мере, активнпсти и ппказатељи);
Материјални, људски и финансијски ресурси за спрпвпђеое
активнпсти и мера;
Пснпвни елементи бучета прпграма и везе са елементима
средопрпшнпг планираоа;
ДАН VII – Средопрпшнп планираое (наставак)
Пбједиоени календар за средопрпшнп планираое и
бучетираое.
Припритизација
(укљушујући
припритетне
пбласти
финансираоа) и ппнпвна припритизација у слушају бучетских
пгранишеоа
Праћеое и извещтаваое спрпвпђеоа средопрпшнпг планираоа

ДАН VIII-Х – Лишне, ментпрске и тренерске вещтине у рефпрми јавне
управе













Ваща улпга у рефпрмама јавне управе (унутар и изван
институција)
Управљаое прпменама (прганизаципне прпмене, прпмена
прганизаципне културе, мптивација)
Улпга тренера у прпцесу ушеоа пдраслих;
Циклус пбуке, пдређене фаза и улпга тренера;
Дефинисаое циљева пбуке, припрема за пбуку и развпј прпграма
пбуке;
Структура и садржај пбуке (кљушне ташке ушеоа, псмищљаваое и
агенда пбуке, метпди и технике пбуке);
Спрпвпђеое пбуке сампсталнп или са другим тренерима (ппдела
ризика, улпга и пдгпвпрнпсти у прпцесу пбуке);
Пцеоиваое пбуке;
Лпгистика (пре, тпкпм и накпн пбуке); Кпнтрплна листа пбуке
Кпмуникаципне вещтине, асертивна кпмуникација (птвпрена
кпмуникација, избегаваое несппразума, спрешаваое сукпба,
изградоа ппвереоа, управљаое примедбама);
Вещтине јавнпг наступа/држаоа гпвпра (гестпви, кпнтакт
ппгледпм, језик, хумпр, глас);
Интерактивна пбука (ангажман ушесника, управљаое временпм
пбуке и смернице за успещну презентацију);
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Облици, метпди и технике
спрпвпђеоа прпграма *

Трајаое прпграма

„Тещки" ушесници и управљаое сукпбима (врста сукпба,
ппнащаое тпкпм сукпба, ппступак рещаваоа сукпба, препреке и
нашини да се пне превазиђу).
 Знаое и вещтине за самппрпцену тренера.
Прганизаципни пблик: пбука.
Метпди и технике: предаваоа, панел дискусије (впђене), дискусије,
демпнстрације, групни рад, играое улпга, студије слушаја и вежбе.
Десет дана (60 сати).
Наппмена: Пбуке тпкпм дана се не извпде кпнсекутивнп, тп јест, дан за
данпм. Ппстпји пауза пд бар недељу дана између пдржаваоа пбука
тематских група, какп се ушесници не би превище пптеретили и какп не
би били присиљени да пдсуствују са ппсла некпликп дана заредпм.

Време пптребнп за
припрему прпграма

/

Циљна публика *

Државни службеници са искуствпм у управљаоу циклуспм јавних
пплитика
у
ппследое
две
гпдине,
и/или
ушесници
радних/кппрдинаципних група за Акципни план за спрпвпђеое
прпграма Владе (АПСПВ), ппстпјећи спрпвпдипци пбука у пвпј пбласти
или слишним или кпмплементарним пбластима (кап щтп је прпграмскп
бучетираое, ИПА или другп дпнатпрскп/МФИ прпграмираое итд.)

Брпј ушесника *

Пд 15 дп 20 ушесника

Метпд пцеоиваоа *

Излазни тест је предвиђен за крај пбуке какп би се пдредила
спремнпст кандидата да сампсталнп пбавља пбуку и ментпрски рад.

Метпд верификације
ушещћа *

Ппсле успещне пбуке, пплазницима се издају сертификати п ппхађаоу
пбуке.

Предуслпви за укљушиваое
службеника у прпграм

Предвиђенп је да се избпр кандидата врщи крпз улазни тест, кпји се
заснива на материјалу кпји се припрема у пве сврхе.
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Анекс 10: Предлог програма обуке за више државне службенике у
области управљања у јавним политикама
Назив прпграма

Сврха прпграма *

Циљ прпграма *

Ошекивани утицај у
ппдизаоу нивпа вещтина
и знаоа тренера *

Опис прпграма и
тематских јединица *

Управљаое јавним пплитикама за рукпвпдипце
Јашаое капацитета рукпвпдилаца у прганима јавне управе у вези са
захтевима за правни пквир кпји регулище управљаое јавним
пплитикама и средопрпшнп планираое, кап и ппвезаним прпписима и
агендама рефпрме у циљу ппбпљщаоа квалитета пдлука кпје дпнпсе
ушесници у планскпм систему тпкпм планираоа, развпја, усвајаоа,
спрпвпђеоа, праћеоа, пцеоиваоа и извещтаваоа п јавним пплитикама
и да би се пбезбедила бпља ппвезанпст са бучетираоем. Прпграм је
псмищљен такп да пбухвата све кљушне аспекте управљаоа јавним
пплитикама, а истпвременп пдгпвара времену кпје рукпвпдипци на
пплпжају мпгу да издвпје. Пвај прпграм такпђе ппдразумева развпј
кљушних лишних вещтина кпје шине прпцес управљаоа, у свим оегпвим
сегментима, ефикаснијим и делптвпрнијим.
Унапређеое знаоа и вещтина рукпвпдилаца на пплпжају у прганима
јавне управе у ппгледу оихпве улпге и пдгпвпрнпсти у пквиру
управљаоа пплитикама, пд планираоа, усвајаоа, спрпвпђеоа,
праћеоа, дп пцеоиваоа и извещтаваоа.
На крају пвпг прпграма, пплазник пбуке мпже да:
- Кпристи терминплпгију у вези са системпм управљаоа
пплитикама;
- Преппзна оегпву улпгу и пдгпвпрнпсти у циклусу управљаоа
пплитикама;
- Разликује фазе циклуса управљаоа пплитикама и разуме
дпкументе кпји су израђени тпкпм тпг прпцеса и кпји ће бити
пптребни за пдлушиваое;
- Дефинище циљеве и пцеоени утицај у складу са нашелима
заснпваним на резултатима:
- Разуме важнпст ex-ante и ex-post анализе утицаја и ппдстише
оенп кприщћеое;
- Кпристи инструменте за управљаое спрпвпђеоем и праћеоем
јавних пплитика;
- Идентификује и анализира трпщкпве јавних пплитика и разуме
механизме и нашела ппвезиваоа јавних пплитика са
бучетираоем.
- Управља прпцеспм кпнсултација и јавним расправама.
- Кпристи напредне кпмуникаципне вещтине у сарадои са другим
ушесницима планскпг система, заинтереспваним странама и
циљним групама, у прегпвприма, спрешаваоу и рещаваоу
сукпба, врщеоу измена у тимпвима и управљаоу тимпвима.
ДАН I – Увпд у управљаое циклуспм јавних пплитика
 Дефинисаое пснпвних термина и захтева у пбласти управљаоа
пплитикама (плански систем, хијерархија планских дпкумената,
анализа утицаја, извещтаваое, кпнсултације с јавнпщћу и
кпмплементарне рефпрме),
 Ушесници у планскпм систему, кппрдинацији и пбавезним

94

Анализа пптреба за пбукпм државних службеника у пбласти управљаоа јавним пплитикама

Еврппска унија

Заврщни извещтај 27.9.2019.




Република Србија

кпнсултацијама с јавнпщћу и јавним расправама
Фазе и кљушни мпменти прпцеса пдлушиваоа, важни календари
(припритетне пбласти финансираое, средопрпшнп планираое,
бучетираое, гпдищои план рада Владе, АПСПВ),
Јединствени инфпрмаципни систем кап алат за рукпвпдипце

ДАН II – Кљушни аспекти управљаоа јавним пплитикама п кпјима се
пдлушује
 Предмет пдлушиваоа у управљаоу пплитикама (щта ће Вам
државни службеници ппднети у пквиру дпнпщеоа пдлука?)
o Пптимизација стратещкпг/планскпг пквира и припритизација
o Кљушни ппказатељи успещнпсти у пбласти праћеоа,
дефинисаое жељених прпмена и прпблема, мпгућнпсти и
мере пплитике.
o Прпцена утицаја и кпнцепт пплитике
o Пцеоиваое мпгућнпсти и избпр најбпље мпгућнпсти
o Кпнсултације с јавнпщћу и јавна расправа - изврщеое и
извещтаваое
o Извещтаваое п утицају јавних пплитика.
ДАН III – Финансијски аспекти управљаоа пплитикама
 Типпви, елементи и резултати прпцене утицаја, са усмереоем на
прпцену финансијскпг утицаја;
 Пбрашун трпщкпва пплитике и бучетираое;
 Средопрпшни план кап алат за управљаое;
 Разлике и слишнпсти између прпцене финансијскпг утицаја,
пбрашуна трпщкпва пплитике са усмереоем на везе са
средопрпшним планираоем, пбрасцима ПФЕ и бучетпм.




Облици, метпди и технике
спрпвпђеоа прпграма *

ДАН IV – Вещтине управљаоа пплитикама
Дефинисаое стратещкпг правца и развпј стратещких вещтина
(управљаое према циљевима и резултатима, каскадираое
стратегије)
Управљаое прпменама (прганизаципне прпмене, прпмена
прганизаципне културе, мптивација)
Лишна ефикаснпст у раду и управљаое тимпм (лидерствп и кпучинг)
крпз циклус управљаоа пплитикама.

ДАН V – Напредне кпмуникаципне вещтине у управљаоу пплитикама
 Прегпварашке вещтине (какп и са ким ћете прегпварати п
припритетима, бучету, мпгућнпстима пплитике итд.), вещтине
утицаоа, мпдели прегпвараоа
 Асертивна кпмуникација (птвпрена кпмуникација, избегаваое
несппразума, спрешаваое сукпба, изградоа ппвереоа, управљаое
примедбама);
 Управљаое сукпбима (врста сукпба, ппнащаое тпкпм сукпба,
ппступак рещаваоа сукпба, препреке и нашини да се пне
превазиђу).
Прганизаципни пблик: пбука.
Метпди и технике: предаваоа, панел дискусије (впђене), дискусије,
демпнстрације, групни рад, играое улпга, студије слушаја.
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Трајаое прпграма

Пет дана (30 сати).
Наппмена: Пбуке тпкпм дана се не извпде кпнсекутивнп, тп јест, дан за
данпм. Ппстпји пауза пд бар недељу дана између пдржаваоа пбука
тематских група, какп се ушесници не би превище пптеретили и какп не
би били примпрани да пдсуствују са ппсла некпликп дана заредпм.

Време пптребнп за
припрему прпграма

/

Циљна публика *

Државни секретари, ппмпћници министра пдгпвпрни за израду
дпкумената п јавним пплитикама и други рукпвпдипци и оихпви
ппмпћници у институцијама пдгпвпрним или задуженим за
кппрдинацију или израду дпкумената п јавним пплитикама

Брпј ушесника *

Пд 15 дп 20 ушесника

Метпд пцеоиваоа *

Није предвиђен.

Метпд верификације
ушещћа *

Ппсле успещне пбуке, пплазницима се издају сертификати п ппхађаоу
пбуке.

Предуслпви за
укљушиваое службеника
у прпграм

Није предвиђен.
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