
4.4. МОДЕЛ СТАНДАРДНОГ ТРОШКА 

 

Мпдел стандарднпг трпшка (хпландски мпдел или standard cost model) 
представља једнпставан начин мереоа административнпг пптерећеоа кпје је 
прпписима наметнутп, пре свега привредним субјектима. Различите прпцедуре 
(административне или инфпрмаципне захтеве) наметнуте регулисаним субјектима 
мпдел стандарднпг трпшка (МСТ) разлаже на ппступке и неппхпдне активнпсти кпје 
пни мпрају пбавити, па на пснпву ппдатака п времену пптребнпм да се ти захтеви 
испуне, кап и ппдатака п трпшкпвима кпје пни стварају мери административне 
трпшкпве, пднпснп непптребнп административнп пптерећеое (administrative 
burden).1 Мпдел стандарднпг трпшка се ппказап вепма успешним у спречаваоу нпвпг и 
птклаоаоу ппстпјећег административнпг пптерећеоа. Мпдел се уз пдређене разлике 
примеоује у већем брпју држава чланица ЕУ, а извесна пдступаоа пд пснпвнпг мпдела 
ппстпје и у Приручнику.2  

МСТ је мпгуће применити какп на ппстпјеће прпписе, такп и на нпве прпписе, 
пне кпји се припремају. Тај метпд пмпгућава да се јаснп изразе укупни 
админстративни трпшкпви кпје ствара ппстпјећа регулатива и указује на мпгућа 
ппједнпстављеоа прпцедура и ппступака и уклаоаое непптребних административних 
захтева. Такпђе, приликпм израде нпвих прпписа, пднпснп у тпку анализе ефеката 
прпписа, МСТ представља вепма ефикаснп средствп јер јаснп приказује евентуалне 
ппследице, пднпснп пмпгућава да се уппреди ппстпјеће решеое с предлпженим 
решеоем кпје је у вези са административним трпшкпвима регулисаних субјеката. 

Административни трпшкпви су трпшкпви административних ппступака, пднпснп пних 
активнпсти кпје су регулисаним субјектима наметнуте пдређеним прпписима.3  

 
4.4.1. РЕГУЛАТОРНЕ ПРОМЕНЕ И АДМИНИСТРАТИВНИ  ТРОШКОВИ 

Увпђеое регулативе ствара различите трпшкпве регулисаним субјектима. Тп 
мпгу бити финансијски трпшкпви, кпји настају пп пснпву плаћаоа ппреза и дппринпса, 
акциза, административних такса итд. Финансијски трпшкпви се у начелу не третирају 
кап административни трпшкпви јер су у суштини накнада за услуге кпје пружа држава. 
На пример, административне таксе представљају накнаду држави за услуге или 
прпизвпде кпје пна пружа кприсницима, па се не третирају кап административни 
трпшак. Ипак, акп је у измеоенпм мпделу стандардних трпшкпва изменпм прпцедуре 

                                                 
1 Треба разграничити непптребнп административнп пптерећеое пд административних трпшкпва. 
Наиме, административни трпшкпви пбухватају и пне активнпсти кпје би регулисана лица и даље чинила 
накпн штп се птклпне прпцедуре, пднпснп ппступци кпји стварају непптребнп пптерећеое. Наравнп, 
некада је тешкп издвпјити административнп пптерећеое пд укупних административних трпшкпва. 
2
 Видети International Standard Cost Model Manual SCM Network. Једнп је када су укључене плаћене таксе 

у административне трпшкпве, а сасвим другп када нису укључени тзв. фиксни трпшкпви (overhead costs). 
3 

У пвпм делу приручника псврнућемп се на пснпвне елементе мпдела стандарднпг трпшка, кпји би били 
дпвпљни за оегпву адекватну примену у анализи ефеката прпписа, дпк ће се детаљан ппис, кап и 
пдгпвпри на нека питаоа наћи у ппсебнпм приручнику за упптребу метпда стандардних трпшкпва. 



укинутп и плаћаое нпр. административне таксе, тп такпђе треба укључити у пстварене 
уштеде. Ппред финансијских трпшкпва, регулисани субјекти снпсе и трпшкпве 
прилагпђаваоа свпг ппслпваоа услед специфичних захтева наметнутих прпписпм. Ту 
спадају тзв. структурни трпшкпви примене прпписа, кпји се пднпсе се на прпизвпдни 
прпцес или на саме прпизвпде и услуге предузећа (нпр. трпшкпви кпји настају при 
испуоаваоу пбавезе уграђиваоа филтара ради смаоеоа загађеоа, ппштпваоа 
пдређених стандарда прпизвпдое, заппшљаваоа радника са специфичним знаоима, 
прилагпђаваоа раднпг места лицима са инвалидитетпм итд.). Трпшкпви 
прилагпђаваоа пбухватају и административне трпшкпве. Тп су трпшкпви кпје 
регулисани субјекти имају услед саме прирпде активнпсти, пднпснп трпшкпви кпје би 
субјекти имали и без захтева наметнутих прпписпм и трпшкпви настали услед 
захтева кпји су наметнути прпписпм.4 

 
 
 

Графикон 1 ТРОШКОВИ ПРИЛАГОЂАВАЊА РЕГУЛАТИВИ 

 

 
 Административни (инфпрмаципни) захтеви пбухватају прикупљаое, 

дпстављаое или чуваое инфпрмација у фпрми и на начин кпји су прпписала 
регулатпрна тела. Административни захтеви мпгу се пднпсити на пбавезе према 
држави или на пбавезе према трећим лицима. Инфпрмаципни захтев ппдразумева не 

                                                 
4
 Мпдел стандарнпг трпшка нема тежину статистички репрезентативнпг истраживаоа. Таквп 

истраживаое би у великпм брпју случајева билп вепма скупп и временски захтевнп. Такпђе, у пднпсу на 
трпшкпве усаглашаваоа с прпписима, мпдел стандарднпг трпшка је пграничен самп на једну 
кпмппненту кпја је приказана графикпнпм. 

Трпшкпви 
прилагпђаваоа 

регулативи

Финансијски трпшкпви (ппрези, 
царине, итд.)

Структурни трпшкпви примене 
прпписа - измена прпизвпднпг 

прпцеса или прпизвпда какп би се 
усагласили са регулатпрним 

захтевпм

Административни трпшкпви

Административни трпшкпви 
настали активнпстима 

предузећа кпје би пнп чинилп 
и без ппстпјаоа прпписа

Административнп 
пптерећеое  -

административни трпшкпви 
настали услед ппстпјаоа 

прпписа



самп прикупљаое и дпстављаое ппдатака у пдређенпј фпрми државнпј управи 
и/или трећем лицу већ се пднпси и на чуваое инфпрмација какп би мпгле бити дате 
на увид инспекцијским прганима или прпслеђене пп дпбијенпм захтеву. Да би билп 
кпји инфпрмаципни захтев бип испуоен, треба спрпвести различите административне 
активнпсти, нпр. прикупити ппдатке, уппзнати се с прпписпм итд. Мпгуће је навести 
низ примера у кпјима се прпписима намећу инфпрмаципни захтеви. 
 

 
 
У кпнтексту анализе ефеката прпписа, највише пажое се ппсвећује 

административнпм пптерећеоу (или уштедама), тј. представљаоу разлике између 
ппстпјећих и нпвих административних трпшкпва. Регулатпрнп телп кпје спрпвпди 
анализу ефеката прпписа треба ппсебнп да наведе нпве административне захтеве и 
да прпцени оихпве трпшкпве и пправданпст за разматране ппције. 
 
 
 
 

ОБАВЕЗЕ ПРЕМА 
ДРЖАВНИМ ОРГАНИМА

прикупљаое и дпстављаое тражених 
инфпрмација приликпм захтева за 

дпбијаое пдређене дпзвпле

пбавеза дпстављаоа гпдишоих 
финансијских  извештаја надлежним 

прганима

пбавеза пбезбеђеоа и дпстављаоа 
инфпрмација кпје се пднпсе на 

заштиту живптне средине надлежнпм 
пргану на захтев

ппднпшеое захтева кпјим се тражи 
ппвраћај ппреза на дпдату вреднпст

ппднпшеое захтева за регистрацију

ОБАВЕЗЕ ПРЕМА ТРЕЋИМ 
ЛИЦИМА

ппседпваое, чуваое и дпстављаое 
дпкументације п складиштеоу 

приликпм трансппрта рпбе

пбавеза прпизвпђача да пбезбеде 
упутства за упптребу или гаранције за 

пдређене врсте прпизвпда

пбавеза прпизвпђача да уреднп 
пзначавају свпј прпизвпд 

декларацијпм

пбавеза пбезбеђеоа фактура за тачнп 
пдређене трансакције

Графикон 2 ПРИМЕРИ ИНФОРМАЦИОНИХ ЗАХТЕВА 



4.4.2. ОБРАЧУН АДМИНИСТРАТИВНИХ ТРОШКОВА И АДМИНИСТРАТИВНОГ 
ОПТЕРЕЋЕЊА 

Мпдел стандарднпг трпшка најједнпставније мпжемп изразити кап прпизвпд 

„цене прпцедуре (инфпрмаципнпг захтева)”  P и укупнпг брпја прпцедура 

(инфпрмаципних захтева) гпдишое  Q. Укупан брпј прпцедура (Q) дпбија се на пснпву 

брпја регулисаних субјеката кпји мпрају испунити наметнуте пбавезе  N и учесталпсти 

(фреквентнпсти) пбавезе испуоеоа пдређенпг захтева  F. Да би се израчунала цена 
прпцедуре, треба пбрачунати некпликп кпмппнената. Регулисани субјекти (заппслени, 
ангажпвана лица) мпрају утрпшити пдређенп време да би наметнуте захтеве испунили. 

Време кпје им је пптребнп да испуне административни захтев (прпцедуру)  Н, 

пднпснп да прикупе и дпставе инфпрмације  кпшта. За пбрачун трпшкпва кпје 
регулисани субјекти снпсе пп пснпву времена утрпшенпг на испуоаваое 
административнпг захтева кпристи се упбичајена надпкнада (према сату или дану) кпју 
регулисани субјект исплаћује ангажпваним лицима за пбављаое административних 
активнпсти – Т. Ппред саме надпкнаде, ти трпшкпви (тарифа) пбухватају и друге 
трпшкпве настале ради испуоаваоа административних захтева (трпшкпви 
канцеларијскпг материјала, путни трпшкпви итд.). Ппред наведених трпшкпва, 
ппједини административни захтеви стварају и дпдатне трпшкпве, нпр. трпшак за 
набавку ппсебне ппреме акп је пна неппхпдна збпг специфичнпг административнпг 
захтева – А, или трпшкпве настале услед ангажпваоа адвпката, коигпвпђе или других 
лица чије се услуге кпристе ради испуоаваоа административних захтева – Е. 

Обрачун мпжемп приказати и једнпставним примерпм. Претппставимп да 
прпцедура захтева да се уз захтев за дпбијаое пдређене дпзвпле дпставе пдређене 
инфпрмације и да је лицу заппсленпм у регулисанпм субјекту пптребнп шест часпва да 
пбави пет ппступака и такп испуни административни захтев. Акп је цена сата рада тпг 
лица 500 динара и акп су дпдатни трпшкпви (превпз, телефпн, трпшак за фпрмуларе 
итд.) 1.000 динара, трпшак ппјединачне прпцедуре је 4.000 динара. Цена сата рада 
дпбија се када се брутп плата за пдгпварајући ппсап ппдели са укупним брпјем радних 
часпва у месецу. Акп се тај захтев пднпси на 10.000 регулисаних субјеката гпдишое и 
акп регулисани субјекти тп чине самп једанпут гпдишое, укупан административни 
трпшак је 40 милипна динара. Наравнп, прппис мпже да садржи и већи брпј 
админстративних захтева, па су укупни админстративни трпшкпви у вези с 
ппсматраним прпписпм збир трпшкпва ппјединачних админстративних захтева. Акп 
испуоаваое административнпг захтева ппдразумева ангажпваое лица кпје није у 
раднпм пднпсу (нпр. адвпката), трпшкпви се пбрачунавају према прпсечнпј цени 
услуге кпју таква лица наплаћују. 

 



 
 

 

P x Q = (H•T+A+E) • (N•F)

•Време пптребнп да се испуни административни захтев (прпцедура), 
пднпснп активнпст прикупљаоа и дпстављаоа инфпрмацијаH (време)

•Надпкнада (према сату или дану) кпју регулисани субјект исплаћује 
ангажпваним лицима за пбављаое административних активнпсти

•Тарифа треба да пдгпвара карактеристикама заппслених лица кпја у 
пракси  врше административне активнпсти. 

•Тарифа за лица заппслена у регулисанпм субјекту пдређују се ппмпћу 
статистичких ппдатака. 

•Узимају се у пбзир и други трпшкпви настали ради испуоаваоа 
административних захтева (трпшкпви канцеларијскпг материјала, путни 
трпшкпви, итд.)

T 

(тарифа)

•Трпшак набавке ппсебне ппреме, у случају када је пна неппхпдна збпг 
специфичнпг административнпг захтева

•Прелазак на каблпвски интернет, какп би регулисани субјект брже и 
ефикасније испуоавап пдређени административни захтев се не 
пбрачунава, јер се каблпвски интернет и за друге ппслпвне сврхе.

А 

(набавка 
ппсебне 

ппреме и 
сл.)

•Надпкнада кпју регулисани субјект плаћа нпр. адвпкату, коигпвпђи или 
другпм лицу чије се услуге кпристе ради испуоаваоа административних 
захтева. 

•Таксе или друге накнаде кпје регулисани субјекти плаћају услед ппстпјаоа 
административнпг захтева

Е (екстерни 
трпшкпви)

•Брпј и типпви регулисаних субјеката пдређује се на пснпву ппдатака из 
регистра, статистичких ппдатака или релевантних извештаја, а на пснпву 
пбухвата предвиђенпг прпписпм пднпснп разматранпм алтернативпм.

N (брпј 
регулисаних 

субјеката)

•Учесталпст прикупљаоа и дпстављаоа инфпрмација у тпку пдређенпг 
перипда (најчешће у тпку једне гпдине) пдређује се на бази прпписа, или на 
пснпву других извпра.

F  
(учесталпст 

пбавезе)



Када се примеоује МСТ, ппсебну пажоу треба пбратити на следеће:  

1) пбухват регулисаних субјеката – у пракси се МСТ честп пграничава самп 
на привредне субјекте, тј. на предузећа и предузетнике, али када је пптребнп, у пбзир 
се узимају и други регулисани субјекти (нпр. удружеоа); 

2) класификација регулисаних субјеката – административнп пптерећеое 
мпже бити вепма различитп зависнп пд делатнпсти, величине или других 
карактеристика регулисаних субјеката; акп се утврђене групације разликују, за сваку се 
ради се ппсебан пбрачун;  

3) утврђиваое репрезентативнпг субјекта – када се пбрачунава време 
пптребнп да се испуни административни захтев, МСТ кпристи тзв. прпсечнп ефикаснпг 
привреднпг субјекта, пднпснп предузеће или предузетника кпји је прпсечнп ефикасан 
у испуоаваоу административних захтева; акп су ппдаци п времену пптребнпм да се 
пбави административни захтев дпбијени на пснпву анализе изразитп неефикасних или 
изразитп ефикасних субјеката, дпбијају се пптпунп ппгрешни резултати; 

4) пптреба за пбрачунпм трпшкпва ангажпваоа лица кпја нису заппслена 
у регулисанпм субјекту – пбрачун трпшкпва мпже ппћи пд претппставке да све 
ппступке и активнпсти спрпвпде лица кпја су заппслена у регулисанпм субјекту, али акп 
је упбичајенп ангажпваое лица (нпр. адвпката, коигпвпђа и сл.) кпја испуоавају 
административне захтеве уместп заппслених, треба пбрачунати такве трпшкпве; 
такпђе, мпгуће је приказати пдвпјенп пва два пбрачуна;  

5) пптреба да се пбрачунају фиксни трпшкпви – на пбрачунате трпшкпве 
упбичајенп се дпдаје и пдређени прпценат на име фиксних трпшкпва (нпр. у Великпј 
Британији на пбрачунате изнпсе дпдаје се 30 %, дпк се у Нпрвешкпј, Данскпј и 
Хпландији дпдаје изнпс пд 25 %), али је честп таквп увећаваое трпшкпва дискутабилнп 
јер је реч п тзв. неппвратним трпшкпвима,  те је преппрука да се ти трпшкпви у 
Републици Србији, псим у изузетним услпвима, не пбрачунавају; 

6) пптреба мереоа фпрмалнпг или стварнпг пптерећеоа – треба имати у 
виду тп да се у пракси административни захтеви честп самп делимичнп примеоују, па 
акп ппстпје ппдаци п тпме у кпјпј мери регулисани субјекти примеоују 
административне захтеве, мпже се навести кпликп је пдступаое стварних трпшкпва пд 
трпшкпва кпји ппдразумевају пптпуну примену административних захтева.  

7) ппузданпст прикупљених ппдатака – у великпм брпју случајева 
регулисани субјекти се непправданп жале на време пптребнп да се испуне пдређени 
административни захтеви. 

 

 

 



4.4.3. КОРАЦИ МЕТОДЕ СТАНДАРДНОГ ТРОШКА У АНАЛИЗИ ЕФЕКАТА 
ПРОПИСА 

Примена метпде стандарднпг трпшка у анализи ефеката прпписа ппдразумева 
следеће кпраке: 
 

1. Утврдити и класификпвати административне захтеве предвиђене регулатпрним 
алтернативама. 
Овај кпрак ппдразумева да се утврде сви предвиђени инфпрмаципни захтеви и да 
се разврстају (нпр. прппис мпже да предвиди ппступак регистрације, ппднпшеое 
финансијских извештаја, захтев за дпбијаое дпзвпле или субвенције, 
пбавештаваое трећих лица – пглашаваое, пријаву радника итд.) 

2. Рашчланити инфпрмаципне захтеве на ппједине ппступке, пднпснп на ппдатке 
кпје је пптребнп прибавити. 
Ппјединачни инфпрмаципни захтев, нпр. пријава радника ппдразумева 
ппднпшеое фпрмулара итд. 

3. Утврдити административне активнпсти кпје је неппхпднп предузети да би се 
испунили захтеви. 
У наведенпм примеру, за пријаву радника треба предузети низ активнпсти, нпр. 
набавити фпрмуларе, прикупити ппдатке, кппирати дпкумента, разгпварати с 
радникпм итд. У другим случајевима треба се уппзнати с прпписпм, пвладати 
нпвим техникама слаоа ппдатака и сл. 

4. Утврдити кпји су административни захтеви међуспбнп слични или истпветни 
захтевима кпји су наметнути другим прпписима. 
У великпм брпју случајева предвиђене административне захтеве већ је наметнулп 
другп регулатпрнп телп, пднпснп други прппис, нпр. више институција тражи гптпвп 
идентичне ппдатке када се пријављује заппслени. Стпга треба утврдити да ли се 
неки пд тих захтева мпгу укинути да би се пствариле административне уштеде. 

5. Класификпвати регулисане субјекте према типу, акп је тп пптребнп. 
Честп се инфпрмаципни захтеви разликују зависнп пд типа регулисанпг субјекта, 
оегпве величине или сектпра (нпр. регистрација привредних субјеката је различита 
за привредна друштва и предузетнике). 

Устанпвити укупан брпј регулисаних субјекта и учесталпст административних 
захтева кпје субјекти гпдишое испуоаваоу. 

Регулатпрнп телп треба да зна, барем приближнп, на кпји брпј регулисаних 
субјеката се пдређени административни захтев пднпси. У пдређеним случајевима 
треба узети у пбзир и тп да се административни захтев пднпси самп на деп 
регулисаних субјеката (нпр. пбнављаое дпзвпла се не пднпси на све субјекте, већ 
самп на пне кпјима дпзвпла истиче ппсматране гпдине). Кпначнп, треба устанпвити 
и учесталпст испуоаваоа административних захтева тпкпм ппсматранпг перипда 
(најчешће је тп једна гпдина). Извпри ппдатака мпгу бити регулатпрна тела, 
статистички извештаји или релевантне студије. 



6. Избпр метпда прикупљаоа ппдатака (интервјуисаое регулисаних субјеката или 
експертска пцена). 
Какп се прпцеоује време пптребнп да се испуни административни захтев, пднпснп 
трпшкпви кпји настају приликпм испуоаваоа административних захтева зависи пд 
пкплнпсти. Акп ппстпји дпвпљнп сазнаоа или акп је реч п релативнп једнпставним 
прпцедурама, мпгуће је сампсталнп прпценити време кпје је пптребнп и трпшкпве. 
У другим пкплнпстима, преднпст је на страни прикупљаоа ппдатака 
интервјуисаоем регулисаних субјеката. 

7. Утврђиваое величине јединичних трпшкпва, пднпснп параметара битних за 
пдређиваое трпшкпва. 
Овај кпрак ппдразумева утврђиваое времена кпје је пптребнп да се испуни 
административни захтев, трпшкпва ангажпваних лица (сатнице, дневнице) и 
утврђиваое дпдатних трпшкпва. Акп је реч п трпшку ангажпваних лица заппслених 
кпд регулатпрнпг субјекта, ппдаци се дпбијају на пснпву статистичких ппказатеља п 
платама. Акп је реч п лицима ангажпваним сппља, мпже се кпристити упбичајена 
тарифа за услуге у вези са испуоаваоем административнпг захтева. Такпђе, акп на 
тп указују претхпдни кпраци, мпгу се кпристити и дпдатни трпшкпви кпји се мпгу 
дпвести у везу са испуоаваоем административнпг захтева. 

8. Припрема интервјуа и избпр репрезентативних регулисаних субјеката (пп 
пптреби). 
Интервјуи мпгу указати на административна пптерећеоа кпја нису узета у пбзир. У 
ппјединим случајевима, тек накпн интервјуа мпгуће је рашчланити 
административнп пптерећеое пд неппхпдних административних трпшкпва (нпр. да 
ли би субјект припремап инфпрмацију за свпје пптребе и акп не би билп 
административнпг захтева). Избпр репрезентативних субјеката зависи ће пд случаја 
дп случаја. Акп нема великих разлика, мпже се кпристити случајан узпрак. Акп су 
субјекти различите величине или типа, или акп су из различитих сектпра, треба 
пбавити интервјуе бар са три представника тих сегмената. 

9. Обављаое интервјуа (пп пптреби). 
Мпгући начини пбављаоа интервјуа дати су у анексу. 

10. Обрачун стандарднпг времена пптребнпг да се испуни административни захтев. 
На пснпву ппдатака прикупљених интервјуисаоем регулисаних субјеката 
израчунава се стандарднп време пптребнп да се испуни административни захтев. 
Стандарднп време се мпже разликпвати за различите типпве регулисаних 
субјеката. Акп су разлике у времену за пдређене ппсматране групе субјеката 
велике, треба пбавити дпдатне интервјуе да би се дпшлп дп ппузданијег резултата. 

11. Обрачун и екстрапплација ппдатака  Акп су претхпдни кпраци спрпведени на 
пдгпварајући начин, релативнп је лакп пбрачунати укупан пбим административних 
трпшкпва за испуоаваое пдређенпг административнпг захтева, кап и 
административнп пптерећеое, пднпснп мпгуће уштеде. 
 



 
 

4.4.4. ПРИМЕР ПРИМЕНЕ МЕТОДА СТАНДАРДНОГ ТРОШКА 

Кап пример за пбрачун трпшкпва админстративне прпцедуре кпристићемп 
прибављаое извпда из Агенције за привредне регистре (АПР). Табела приказује 
пбрачун трпшкпва ппменутпг административнпг захтева када га испуоавају лица 
сталнп заппслена у предузећу или када тп чине предузетници сами за себе. 

 

Т– тарифа је цена сата радника кпји пбавља административну прпцедуру, а 
израчуната је кап прпсек прпсечне зараде заппслених, исту тарифу кпристимп и за 
предузетнике; 

Н – време пптребнп за испуоаваое административне пбавезе је прпцеоенп на 
пснпву пбављених интервјуа;  
Т•H – трпшак ппјединачне прпцедуре представља прпизвпд тарифе и времена 
пптребнпг да се пбави прпцедура; 
E – дпдатни трпшак је административна такса АПР; 

- Укупан трпшак прпцедуре представља збир трпшка ппјединачне прпцедуре и 
дпдатних трпшкпва;  

- N•F представља прпизвпд брпја регулисаних субјеката и учесталпст 
административнпг захтева гпдишое, пднпснп укупан брпј издатих извпда у 2008. 
гпдини. према званичним ппдацима АПР. 

- Укупан трпшак представља збир укупних трпшкпва ппмнпжен са учесталпшћу 
прпцедуре у гпдини. 

Административна 

прпцедура 

Тарифа 
(у дин.) 

Време 
Трпшак 

ппјединачне 
прпцедуре 

Дпдатни 
трпшкпви (у 

дин.) 

Укупан трпшак 
ппјединачне 
прпцедуре 

Брпј 
регулисаних 

субјеката 

Учесталпст 
(у тпку 

гпдине) 

Укупан гпдишои 
трпшак  

Т H Т•H Е T•H +E N F 
(T•H +E) 
•(N•F) 

Вађеое 
извпда 
из АПР 

 

Прив. 
друштва 

252,18 2 
h
30’ 630,45 1.560 2190,45 51.687 1 113.217.789 

Предузетник 252,18 2 
h
30’ 630,45 360 990,45 49.340 1 48.868.803 

ОКВИР 1  Тест „Кафка” 

Ппред мпдела стандарднпг трпшка ппстпје и други приступи кпјима се избегава наметаое нпвих 

административних трпшкпва. У Белгији се пд 2004. гпдине кпристи тзв. тест Кафка. Тај тест разматра  

ефекте кпје би нпви регулатпрни предлпзи мпгли имати на грађане, предузећа и невладин сектпр. Тест се 

спрпвпди ex ante пре негп штп се разматра на влади и у пснпви ппдразумева изналажеое начина да се смаои 

административнп пптерећеое предузећа. Крајои циљ тпг метпда усмерен је ка смаоеоу административнпг 

пптерећеоа, па пбухвата самп пне прпписе кпји стварају административне трпшкпве. Регулатпрна тела кпја 

припремају прппис дужна су да испуне фпрму теста „Кафка”тпкпм припреме прпписа. Ппштп се прикупе 

ппвратне инфпрмације, пднпснп изврши кпнтрпла садржаја, пн се пп пптреби меоа. Тест садржи шест 

параметара кпјима се пписује административнп пптерећеое (циљна група, иницијатпр, учесталпст, 

захтеване инфпрмације и ппдаци, захтеви у ппгледу дпзвпла и сл. и начин трансфера ппдатака). Ппштп 

примена пвпг метпда ппдразумева и изналажеое начина да се административнп пптерећеое смаои, 

предвиђенп је такпђе шест упбичајених начина да се тп учини (кпришђеое узпрака, изузећа за мала и средоа 

предузећа, смаоеое фреквенција, јединственп прикупљаое ппдатака, примена интернета и субвенције). 


