
    КА КВАЛИТЕТНИЈИМ ЈАВНИМ ПОЛИТИКАМА 
ПРОГРАМ  ЈАЧАЊА КАПАЦИТЕТА ДРЖАВНИХ СЛУЖБЕНИКА ЗА УПРАВЉАЊЕ 

ЈАВНИМ ПОЛИТИКАМА 

На крају програма, 

полазници су: 

 разумели процес 
управљања јавним 
политикама  

 стекли знање о фазама 
планирања, креирања, 
анализи ефеката и 
координацији јавних 
политика 

 упознати са процесом 
прикупљања, обраде, 
анализе и употребе 
података  

 стекли увид у 
расположиву статистичку 
грађу у Србији и друге 
релевантне податке и 
изворе података који 
могу бити од користи у 
процесу планирања и 
анализа 

 оспособљени за 
самосталну израду 
докумената јавних 
политика  

 

 

Креирали смо овај Програм у циљу развијања знања и вештина државних 
службеника запослених на пословима планирања, анализе, координације, 
креирања, спровођења, праћења спровођења и вредновање ефеката јавних 
политика у државној управи. 

У октобру и новембру 2016. године, полазници ће имати прилику да кроз 
три модула, унапреде своја знања и вештине у области  креирања, праћења 
и спровођења јавних политика, као и у погледу прикупљања, анализе и 
коришћења података у сврху формулисања што бољих јавних политика. 
Програм је намењен државним службеницима који обављају ову врсту 
послова у министарствима, управама у саставу министарстава, службама 
Владе, посебним организацијама и стручним службама управних округа.  

 

Подршку у припремању и доношењу одлука у органима државне управе 
представљају детаљне аналитичке студије одређеног проблема и као такве 
оне су основа за формулисање јавних политика Владе и органа државне 
управе. У том смислу, унапређење студијско-аналитичких капацитета 
државних службеника који раде на пословима планирања и анализе у 
органима државне управе и у наредном периоду ће бити у фокусу. Велику 
важност у процесу креирања јавних политика има анализа ефеката јавних 
политика која доприноси томе да одлуке креатора јавних политика и мера за 
њихово спровођење буду засноване на објективним подацима.  

 
Подршку у реализацији Програма јачања капацитета државних службеника 
за управљање јавним политикама пружа Програм за правне и правосудне 
реформе. 
 

Центар за стручно усавршавање ОКТОБАР—НОВЕМБАР 2016. 



Модул 1. Јавне политике - креирање, спровођење и анализа ефеката  26-27. октобар 

Циљ: Развијање капацитета полазника за креирање јавних политика, њихово спровођење, праћење, координацију и анализу 

ефеката јавних политика  

Садржај: Дефиниција јавних политика, кључни термини и појмови; Документи јавних политика и мере (инструменти) за 
спровођење јавних политика; Фазе, елементи и актери укључени у циклус формулисања и израде јавних политика; Формулисање 
и израда јавних политика на основу „доказа” и чињеница – прикупљање и употреба података и информација у процесу израде 
јавних политика; Значај консултација у процесу формулисања и израде јавних политика; Значај, кораци и користи од спровођења 
ex ante анализе ефеката јавних политика; Праћење, преиспитивање и оцена постигнутих ефеката јавних политика (кораци и 
спровођење ex post анализе ефеката јавних политика); Координација јавних политика; ; Планирање за потребе јавних политика; 
Примери добре праксе. 

Тренер:  Ивана Вукашиновић, Републички секретаријат за јавне политике 

 

Модул 2. Израда докумената јавних политика                 7-8. новембар 

Циљ: Стицање знања и развој вештина за израду докумената јавних политика (стратегија, програма, акционих планова)  

Садржај: Врсте докумената јавних политика; Сврха, циљеви и период планирања по врстама докумената јавних политика; 
Структура докумената јавних политика; Израда и развој докумената јавних политика; Технике за елаборацију појединих делова 
докумената јавних политика; Инструменти за спровођење јавних политика (регулаторни, финансијски, институционални, 
информациони); Мерење и показатељи; Процес усвајања докумената јавних политика.  

Тренери: Сузана Стојадиновић и Ивана Вукашиновић, Републички секретаријат за јавне политике 

Модул 3. Прикупљање, анализа и коришћење података  у процесу праћења и              
вредновања јавних   политика              17-18. новембар 

Циљ: Развијање аналитичких капацитета полазника за праћење, извештавање и вредновање јавних политика, кроз адекватну 
обраду и тумачење података прикупљених из различитих извора, коришћење постојећих и креирање нових показатеља за 
праћење ефеката јавних политика. 

Садржај: Циклус управљања и праћење спровођења јавних политика; Елементи процеса и кораци у праћењу спровођења 
јавних политика; Значај и врсте показатеља; Значај и успостављање система за извештавање; Вредновање јавних политика; 
Значај и могућности коришћења статистичке грађе и других релевантних података; Стандарди квалитета и кодекс праксе; Како 
до ефикасног коришћења ресурса и унапређења сарадње између корисника и стваралаца података; Редовна статистичка и 
друга истраживања и коришћење статистичке грађе и других релевантних података, као и показатеља учинка у процесу 
стратешког планирања, анализе и извештавања; Статистичка и друга квантитативна и квалитативна истраживања и употреба 
релевантних база података; Креирање табела, графикона, мапа и показатеља. 

 

Тренери: Дијана Илић Зоговић, Републички секретаријат за јавне политике 

Драгана Ђоковић Папић, Владица Јанковић, Републички завод за статистику  



СЛУЖБА ЗА УПРАВЉАЊЕ 
КАДРОВИМА 

СЕКТОР ЗА ОДАБИР И 
РАЗВОЈ КАДРОВА 

ЦЕНТАР ЗА СТРУЧНО 
УСАВРШАВАЊЕ 

Палата Србија, источни 
улаз 

Булевар Михаила Пупина 2 

 
Координатор Програма 

Јелена Ђорђевић, Центар 
за стручно усавршавање 

јelena.djordjevic@suk.gov.rs 

Телефон:  

011/301 4237; 311 39 43 

Услови за похађање 
Полазници Програма морају бити државни службеници, и морају да доставе 
сагласност непосредног руководиоца за учешће у комплетном Програму. 

Начин пријаве 

Пријављивање за учешће у Програму врши се на интернет страници Службе за 
управљање кадровима, кликом на ПРИЈАВИ СЕ испод најаве Програма, 
попуњавањем обрасца и слањем скенираног обрасца који је потписан од 
стране непосредног  руководиоца, на  мејл: 

jelena.djordjevic@suk.gov.rs 

најкасније до среде, 19. октобра 2016. године  

У случају великог броја пристиглих пријава, предност ће имати они  државни 
службеници чије пријаве стигну раније. Обавештење о томе да ли сте на 
списку учесника Програма биће послато путем мејла, у року од два дана по 
завршетку могућности пријаве.  

Сертификати 

Током програма полазници ће радити на конкретној студији случаја 
(практичном примеру) и по завршетку програма добити сертификат о успешно 
завршеном Програму. 

Служба за управљање кадровима 


