
3.6 ЕВАЛУАЦИЈА И НАДЗОР ПРИМЕНЕ 

 

1.  

• Преиспитати реалнпст ппстављених циљева 

• Анализирати имплементацију прпписа 

• Кпристити ппуздане индикатпре евалуације 

 
 

 

Да би се мпглп пценити да ли се циљеви испуоавају и у кпјпј мери, неппхпднп је 

усппставити систем евалуације и надзпра спрпвпђеоа. У случају да циљеви нису испуоени 

пптребнп је знати да ли је тп услед лпших прпписа или лпше имплементације. Нека питаоа на 

кпја је пптребнп пдгпвприти су:  

- Да ли је прпблем ташнп дефинисан и да ли су циљеви били реални и дпстижни?  

- Да ли је телп пдгпвпрнп за имплементацију ималп мптив да спрпведе регулатпрне 

мере? 

- Да ли је телп пдгпвпрнп за имплементацију ппседпвалп пптребне капацитете за 

спрпвпђеое регулатпрних мера?    

Приликпм разматраоа алтернатива непппднп је размптрити: 

- Да ли је реалнп претппставити наведени нивп ппштпваоа прпписа? 

- Какп ће се спрпвести прппис такп да се пн ппштује? 

- Да ли ће спрпвпђеое вршити ппстпјећи државни прган? 

- Акп ће се нпвим прпписпм увести дпдатна функција спрпвпђеоа ппстпјећем 

државнпм пргану, навести дпдатне ресурсе кпји ће бити неппхпдни какп би се спрпвпђеое 

успешнп спрпвпдилп? 

- Акп ће се телп кпје ће се старати п спрпвпђеоу тек креирати, навести иницијалне и 

текуће трпшкпве фпрмираоа и рада тпг тела? 

- Акп ппстпји више пд једнпг тела кпје ће се старати п спрпвпђеоу, какп ће се 

прпписи кпнзистентнп спрпвпдити и какп ће се пбезбедити адекватна кпмуникација пвих 

пргана? 

- Какп ће се пбезбедити пдгпвпрнпст и независнпст у спрпвпђеоу? 

Какп би надзпр мпгап несметанп да се спрпвпди, неппхпднп је дефинисати јасне и 

ппуздане индикатпре кпјима се мери дпстизаое жељених циљева.  Приликпм евалуације 

ппстпји разлика у зависнпсти да ли је реч п чистп регулатпрнпм предлпгу кпји превасхпднп 

утиче на специфичне циљеве или предлпгу кпји садржи и кпмппненту издатака, пднпснп где 

ппстпји финансираое и алпцираое нпвчаних средстава пп пснпву интервенције. У примеру у 

Табели, нпви закпн кпји регулише пбласт регистрације предузећа садржи и регулатпрну 

кпмппненту и кпмппненту издатака, у пвпм случају фпрмираоа и финансираоа Агенције, такп 

да је сет критеријума релативнп велик. 

Иакп сам предлпг прпписа честп садржи начин на кпји ће се вршити надзпр пднпснп на 

кпји ће се начин дпстављати извештаји, ппдаци ће махпм бити везани за индикатпре упптребе 

ресурса и исхпде пп питаоу ппсматраних величина. 



Кпд прпписа кпји са применпм изискују издатке, надзпр ппсебнп ппдразумева 

прикупљаое ппдатака п искпришћеним ресурсима и усклађенпсти са прпјектпваним 

трпшкпвима, прпцес имплементације, (нпр. брпј примљених захтева, време пптребнп за 

издаваое решеоа, итд.), аутпуте (нпр. брпј регистрпваних предузећа, итд.) и резултате 

(скраћеое прпцедура, смаоеое трпшкпва кприсника). Све пвп се мпже представити и у 

ппштем кпнтексту (нпр. ппраст приватнпг сектпра у БДП и сл.). Треба наппменути да усвајаое 

ппдзакпнских аката не треба да се кпристи кап индикатпр, иакп је оихпвп дпнпшеое пд 

круцијалнпг значаја за имплементацију закпна. 

 

ЦИЉЕВИ ИНДИКАТОРИ ДЕФИНИЦИЈА ПРИМЕР 

 РЕСУРСИ Инфпрмација п ресурсима 
(финансијским, људским, 
материјалним, прганизаципним и 
регулатпрним какп би се пбезбедила 
имплементација прпграма) 

Гпдищои бучет, брпј ангажпваних људи у АПР-
у, трпщак пп јединици. 

ОПЕРАТИВНИ АУТПУТИ Очекивани  исхпди спрпведенпг 
прпграма 

Пререгистрација хх привредних друщтава и 
предузетника, регистрација хх нпвих 
привредних друщтава и предузетника, 
прпцесуираое хх захтева за прпменпм статуса, 
имена итд., регистрација хх стешајних 
ппступака и ппступака ликвидације, ... 

СПЕЦИФИЧНИ РЕЗУЛТАТИ Неппсредни ефекти прпграма пп 
заинтереспване стране или 
кприснике 

Бржи и једнпставнији прпцес регистрације кпји 
се пгледа у смаоеоу брпја дана за хх и 
трпщкпва за хх динара. 

ОПШТИ ЕФЕКТИ Остали ефекти прпграма, ппред пних 
на неппсреднп заинтереспване 
стране и кприснике прпграма, кап и 
на пне кпји нису директнп ппгпђени 
укључујући и нежељене ефекте 

Преусмераваое ресурса Тргпвинских судпва са 
административних на судске ппслпве; Утицај на 
ппбпљщаое ппслпвне климе и имича државе; 
Ппвећаое ушещћа приватнпг сектпра и брпја 
нпвпфпрмираних предузећа,.... 

 КОНТЕКСТ Однпси се на целу пппулацију или 
пдређену категприју пппулације, 
без разликпваоа пних кпји су 
ппгпђени прпгрампм и пних на кпје 
прпграм нема утицаја 

Брпј заппслених у нпвпфпрмираним 
предузећима, итд. 

 


