Стратегија регулаторне реформе и унапређења система управљања јавним политикама
за период 2016-2020. године
Стратегија je усвојена 23. јануара 2016. године са циљем да се у периоду до 2020.
године спроведе свеобухватна реформа система управљања јавним политикама
(планирања, анализе, креирања, доношења, праћења спровођења, вредновања и координације
јавних политика), као и да се континуирано спроводе механизми регулаторне реформе у
циљу унапређења квалитета прописа као инструмената за спровођење јавних политика, а самим
тим унапређења квалитета и самих јавних политика.
Регулаторна реформа и реформа система управљања јавним политикама су битне
претпоставке реформе јавне управе фокусиране на успостављање правног и институционалног
оквира којим ће се омогућити грађанима и привреди окружење у којем ће моћи ефикасно да
остварују своја права и да извршавају своје обавезе. Ове реформе су такође у функцији
остваривања принципа јавности рада јавне управе кроз укључивање заинтересованих страна у
процесе управљања законодавним процесом и процесом управљања јавним политикама.
За праћење спровођења Стратегије одговоран је Републички секретаријат за јавне
политике, који је у обавези да на годишњем нивоу извештава Владу о реализацији Стратегије.
За реализацију стратешких циљева финансијска средства ће се обезбедити из буџета
Републике Србије и из средстава међународне помоћи.
Усклађена је са следећим важећим документима јавних политика: Стратегија
реформе јавне управе у Републици Србији, Акциони план за спровођење Стратегије реформе
јавне управе у Републици Србији за период 2015-2017. године, Стратегија за подршку развоја
малих и средњих предузећа, предузетништва и конкурентности за период од 2015. до 2020.
године и Aкциони план за спровођење Стратегије за подршку развојa малих и средњих
предузећа, предузетништва и конкурентности за 2015. са пројекцијом за 2016. годину,
Национална стратегија за борбу против корупције у Републици Србији за период од 2013. до
2018. године и Акциони план за спровођење Националне стратегије за борбу против корупције
у Републици Србији за период од 2013. до 2018. године.
Стратегија представља континуирни стратешки приступ регулаторној реформи који је
започет Стратегијом регулаторне реформе у Републици Србији за период од 2008. до 2011.
године и досадашњим ad hoc приступом у области регулаторне реформе и управљања
системом јавних политика који је преовладавао у појединачним документима јавних политика.
Достизање општег циља успостављање ефикасног и ефективног система управљања
јавним политикама и законодавног процеса базираног на подацима и чињеницама (енг.
evidence-baced policies) и другим начелима добре регулаторне праксе оствариће се путем:
 Унапређења система управљања јавним политикама;
 Унапређења законодавног процеса и квалитета прописа;
 Поједностављења административних процедура и успостављање система за континуирано
мерење и праћење административних трошкова привреде и грађана и
 Унапређења улоге грађана и привреде у систему управљања јавним политикама, доношењу
прописа и унапређењу квалитета административних процедура
Спровођење Стратегије заснива се на првом двогодишњем акционом плану који је
донет за период 2016–2017. године и њен је саставни део. Акционим планом предвиђене су
конкретне мере и активности које ће се предузети ради обезбеђења услова да се циљеви
Стратегије реализују, одређени су носиоци и партнери за спровођење тих мера, рокови и извори
финасирања, као и показатељи за праћење успешности остварења мера и циљева.
Цео текст стратегије можете наћи овде

