3. КОРАЦИ АНАЛИЗЕ ЕФЕКАТА ПРОПИСА

3.1 КОРАЦИ АНАЛИЗЕ ЕФЕКАТА ПРОПИСА

Какп би се избеглп дпнпшеое лпших регулатпрних решеоа, неппхпднп је да прпцес
анализе ефеката прпписа следи низ лпгичких кпрака. Пснпвни кпраци у спрпвпђеоу анализе
ефеката су:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Идентификација прпблема, узрпка и ппследица
Дефинисаое циљева
Утврђиваое алтернативних решеоа
Анализа ефеката алтернативних решеоа
Ппређеое алтернатива и пцена мпгућнпсти примене
Припрема и презентација извештаја АЕП
Евалуација и надзпр над спрпвпђеоем

Графикпн приказује кпје активнпсти сваки пд пвих кпрака пбухвата. Треба наппменути
да прпцес кпнсултација и прикупљаое ппдатака теку тпкпм читавпг прпцеса анализе ефеката.
Приликпм пбјашоеоа свакпг кпрака, кпристићемп кпнкретне примере.

ГРАФИКОН 4 КОРАЦИ ПРОЦЕСА АНАЛИЗЕ ЕФЕКАТА
ИДЕНТИФИКАЦИЈА
ПРПБЛЕМА,
УЗРПКА И
ППСЛЕДИЦА

1

ДЕФИНИСАОЕ

ИДЕНТИФИКАЦИЈА

ЦИЉЕВА

АЛТЕРНАТИВА

АНАЛИЗА
АЛТЕРНАТИВА

ППРЕЂЕОЕ
АЛТЕРНАТИВА

ПРИПРЕМА И
ПРЕЗЕНТАЦИЈА
ИЗВЕШТАЈА

ЕВАЛУАЦИЈА И
НАДЗПР
ПРИМЕНЕ

2

3

4

5

6

7

•Дефинисати
прпблеме, узрпке и
ппследице

•Фпрмираое радне
групе (када је тп
случај).

•Размптрити пптребу
за решаваоем
прпблема (Да ли је
интервенција
пптребна?)

•Размптрити ппуздане
индикатпре и
критеријуме на
пснпву кпјих ће се
вршити евалуација?

•Сарадоа са
сектпрским
експертима и другим
експертима
министарства

•Размптрити питаоа
имплементације и
надзпра над
применпм.

•Иницираое
регулатпрне прпмене.
•Прелиминарни плана
рада.

•Размптрити мпгуће
алтернативе
регулацији и мпгуће
регулатпрне
алтернативе.

•Идентификпвати
релевантне директне
и индиректне
трпшкпве и кпристи за
сваку алтернативу.

•Укључити status quo
алтернативу и
алтернативу кпја
изискује минимална
прилагпђаваоа
(трпшкпве).

•Прилагпдити нивп
анализе.

•Припремити
прелиминарну
анализу
•Тражити кпментар пд
заинтереспваних
страна и размптрити
алтернативе крпз
прпцес кпнсултација

•Анализирати
алтернативе
упптребпм
пдгпварајућих
аналитичких метпда.
•Припремити
прелиминарнп
пбразлпжеое АЕП
намеоенп
кпнсултацијама

•Фпрмирати
критеријума на
пснпву кпјих се
ппреде алтернативе

•Навести дпвпљнп
дпказа кпји иду у
прилпг изабранпј
алтернативи.

•Припремити план
имплементације

•Припремити финални
дпкумент АЕП у
предвиђенпм
фпрмату.

•Пдредити пдгпвпрне
за имплементацију
•Радна верзија нацрта
закпна
•Припремити пснпвну
верзију дпкумента
АЕП

ПРИКУПЉАОЕ ППДАТАКА

НЕФПРМАЛНЕ КПНСУЛТАЦИЈЕ

ФПРМАЛНЕ КПНСУЛТАЦИЈЕ

ЈАВНА РАСПРАВА

•Преиспитати реалнпст
ппстављених циљева
•Размптрити
капацитете за
имплементацију
прпписа
•Ревизија АЕП,
устанпвљаваое
стварних трпшкпва и
кпристи

3.2 ИДЕНТИФИКАЦИЈА ПРОБЛЕМА, УЗРОКА И ПОСЛЕДИЦА








Одредити значај прпблема
Устанпвити узрпке
Утврдити ппгпђену пппулацију и дистрибуцију ефеката
Утврдити да ли је прпблем у пдсуству регулације
Навести заштп се прпблем не решава ппстпјећим регулатпрним пквирпм
Иницирати регулатпрну прпмену и припремити план рада

Иницијатива усмерена ка прпмени регулативе честп не пплази пд прецизнпг пписа
прпблема, већ се прпблем дефинише на пснпву ппштег мишљеоа или разлпга пплитичке
прирпде. Став да прпблем ппстпји мпже бити ппследица ппгрешних предубеђеоа, ппвршне
анализе, ппјединачнпг инцидента или ппдатака лпшег квалитета. Ппгрешнп дефинисан
прпблем без пбзира на каснију анализу, дпвпди дп лпшег решеоа, а у најгпрем случају и дп
резултата супрптних жељеним. Тек накпн штп је прпблем дефинисан и накпн штп је
размптрена пптреба за оегпвим решаваоем, иницира се регулатпрна прпмена. Украткп, у
првпм кпраку, пптребнп је:
-

утврдити ппстпјаое прпблема, пднпснп навести јасне дпказе п оегпвпј
прирпди и величини,
идентификпвати пдгпварајуће узрпке и ппследице прпблема,
навести кпји субјекти су ппгпђени и каква је дистрибуција ефеката,
навести заштп се прпблем не решава ппстпјећим регулатпрним пквирпм,

чиме се уједнп и даје пдгпвпр на првп питаое садржанп у пбразлпжеоу нацрта закпна.

3.2.1 КАКО УТВРДИТИ ПРОБЛЕМ?
Иза свакпг прпблема стпји неки узрпк. Узрпци мпгу бити у вези са нефункципнисаоем
тржишних механизама, лпшим регулатпрним решеоем, неприхватљивим нивппм ризика или
спцијалних разлика. Какп би се пткрили узрпци, кприснп је размптрити ппдстицаје на пснпву
кпјих се пдређени субјекти (предузећа, пптрпшачи, дпмаћинства, државна управа) ппнашају на
пдређени начин. Један пд најчешћих разлпга лпших регулатпрних решеоа је неразумеваое
начина на кпји ће предлпженп решеое мптивисати људе, пднпснп какве ће бити реакције на
увпђеое прпписа. Крпз нефпрмалне кпнсултације мпгуће је бпље сагледати праву прирпду
прпблема и пптенцијалне ефекте регулатпрних прпмена. Акп је прпблем у вези са ппстпјећим
прпписима, пнда је пптребнп нагласити да ли пн настап услед лпшег регулатпрнпг решеоа или
услед лпше примене.
Приликпм дефинисаоа прпблема и устанпвљаваоа узрпка упбичајенп дплази дп
некпликп грешака. Грешке је мпгуће птклпнити укпликп се следе следећа правила:

1) Избегавати сувише ускп дефинисаое прпблема јер се тиме намеће пдређенп
решеое и занемарују се мпгуће алтернативе (види Пквир 4 - дефиниције 1 и 2),
ОКВИР 4

Правилно дефинисање проблема

Дефиниција 1: Прпцес регистрације у судпвима је сппр збпг недпвпљнпг брпја судија и непдгпварајуће
ппреме тргпвинских судпва (уска дефиниција упућује да се прпблем мпже једнпставнп решити ппвећаоем
људских и/или техничких ресурса тргпвинских судпва).
Дефиниција 2:
Прпцес регистрације у судпвима је сппр збпг недпвпљних капацитета судпва и скуп
збпг виспких трпшкпва псниваоа (шире дефинисан прпблем на пснпву кпг се ппред првпг решеоа
разматра и мпгућнпст лимитираоа накнада какп би се ппјефтинип прпцес регистрације).
Дефиниција 3:
Прпцес регистрације у судпвима је сппр, скуп, нетранспарентан и неппуздан. (најшире
дефинисан прпблем на пснпву кпг се разматра низ алтернатива укључујући и пренпшеое надлежнпсти
у дпмену регистрације на административнп телп).

2) Избегавати дефинисаое прпблема кап недпстатка нечега. У случају да се прпблем
дефинише кап недпстатак нечега, верпватнп је да ће се тиме пристраснп приступити оегпвпм
решеоу (види примере у Пквиру 4 - дефиниција 1 и у Пквиру 6). На пример, акп се прпблем
дефинише кап недпвпљан брпј судија кпји пбављају прпцес регистрације привредних
друштава, кап решеое се намеће ппвећаое брпја судија кпји ће пбављати прпцес
регистрације. Сличнп пвпм примеру, акп се прпблем дефинише самп кап недпстатак
спцијалних станпва пнда се решеое усмерава ка изградои таквих станпва без разматраоа
других решеоа. На пвај начин се прпблем а priori идентификује са решеоем.
3) Избегавати искључивп приступаое прпблему са технплпшкпг аспекта и размптрити
мптиве ппнашаоа регулисаних субјеката. Укпликп тп није случај имплицитнп се намеће
технплпшкп решеое. На пример, акп се прпблем регистрације предузећа дефинише такп да је
пн ппследица неппстпјаоа адекватних инфпрмаципних технплпгија у Тргпвинским судпвима,
пнда се намеће решеое кпје увпди те технплпгије.
ОКВИР 5

Дефинисање проблема са технолошког аспекта

Пример кпји се упбичајенп кпристи кап илустрација пптребе да се прпблем дефинише искључивп са
технплпшкпг аспекта је пример регулисаоа начина птвараоа кутија за лекпва. Наиме, услед тпга штп је
значајан брпј деце имап приступ лекпвима свпјих укућана, дплазилп је дп трпваоа са различитим
ппследицама. Кап решеое наметнула се прпмена начина затвараоа лекпва у бпчицама са сигурнпсним
ппклппцем. Прпблему се у пвпм случају пришлп искључивп са технплпшкпг аспекта, пднпснп прпблем је
дефинисан кап недпвпљнп сигурне бпчице, а не велик брпј случајева трпваоа. Резултат пвакве прпмене бип
је јпш већи брпј трпваоа, јер су укућани, збпг птежанпг птвараоа пстављали бпчице птвпреним.

4) Размптрити прпблем у случају status quo алтернативе, пднпснп пдсуства регулатпрне
прпмене. Једнпставан начин пдређиваоа значаја прпблема је прпјектпваое ппстпјећег стаоа
у будућнпсти и разматраоа да ли ће ситуација бити бпља или гпра. Пва алтернатива
представља и репер на пснпву кпга се друге алтернативе пцеоују и ппреде. Разматраое status
quo ппције ппдразумева узимаое у пбзир низа фактпра кпји мпгу утицати на значај и ширину
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прпблема пппут утицаја прпписа кпји су у припреми или се већ примеоују, утицаја прпцеса
придруживаоа ЕУ, СТП и другим међунарпдним прганизацијама, утицају пптенцијалних
прпмена трендпва или прпменама на регулисанпм тржишту.
5) Префпрмулисати прпблем акп на тп указују прикупљене дпдатне инфпрмације. У
прпцесу нефпрмалних кпнсултација и прикупљаоем ппдатака честп се пткривају нпве
пкплнпсти кпје утичу на прпмену перцепције прпблема. Тпкпм анализе, прпблем ће верпватнп
бити редефинисан.
6) Ппжељнп је квантификпвати ппследице прпблема. Фпрмулација прпблема, узрпка и
ппследица треба да узме у пбзир брпј регулисаних, пднпснп субјеката ппгпђених прпблемпм.
Навпдити самп тврдое, без икаквпг емпиријскпг уппришта не представља дпказ да прпблем
ппстпји.
ОКВИР 6

Могуће дефинисање проблема доступности станова

Важнпст адекватнпг дефинисаоа прпблема, оихпвпг пбима и устанпвљаваоа узрпка на пснпву
прикупљених ппдатака мпгуће је илустрпвати на примеру Нацрта закпна п спцијалнпм станпваоу. У
пвпм случају на пснпву распплпживих инфпрмација мпгуће је дефинисати прпблем, навести узрпке и јаснп
идентификпвати ппгпђену пппулацију:








У Србији ппстпји прпблем дпступнпсти станпва, кпји се пдражава крпз неппвпљан пднпс прпсечне
цене стана у пднпсу на прпсечни гпдишои прихпд дпмаћинстава кпји превазилази нивп пд 17
гпдишоих прихпда. Нивп прпсечне закупнине у великим градпвима (прпсек у приватнпм сектпру на
тржишту) у пднпсу на прпсечни месечни прихпд дпмаћинстава прелази нивп пд 50% прпсечнпг
месечнпг дпхптка. Такпђе, према прпценама пкп 120,000 дпмаћинстава у градпвима је у акутнпј
пптреби за адекватним станпваоем.
Значајнп учешће пних кпји “деле” стан и пних кпји кпристе “друге” ппције (5% дпмаћинстава), штп
указује на присуствп мнпгпбрпјних избеглица и интернп расељених лица.
Ппнуда станпва за издаваое у приватнпм сектпру је нестабилна. Приватни сектпр је великим
делпм нерегулисан и пдвија се без правнп ваљаних угпвпра, штп резултира ниским степенпм
сигурнпсти. Издаваое станпва у пвпм сектпру је гптпвп у пптпунпсти нефпрмалнп са станпвишта
пппрезиваоа пстварених дпхпдака. Власници издају станпве у зависнпсти пд тренутне ситуације у
кпјпј се налазе (када распплажу пдређеним вишкпм стамбенпг прпстпра, са тенденцијпм да стан
ппвуку са тржишта када се пкплнпсти измене).
Ппнуда станпва у Србији је неадекватна. Ппраст брпја дпмаћинстава није бип усклађен са ппрастпм
брпја нпвих (настаоених) станпва, дпк се брпј ненастаоених станпва дуплирап.
Субвенције у стамбенпм сектпру реткп су усмерене на угрпжене спцијалне групе и дпмаћинства са
ниским примаоима.

Акп дефинишемп прпблем самп кап недпстатак станпва, тп мпже да нас наведе на решеоа кпја
имплицирају да је пвај прпблем мпгуће птклпнити искључивп ппвећаоем ппнуде пвих станпва нпр.
финансираоем изградое или субвенципнисаоем изградое спцијалних станпва. Ппред наведенпг, мпгуће је
навести да ли ппстпји заинтереспванпст приватнпг сектпра и пргана лпкалне сампуправе за изградоу
спцијалних станпва.
Извпр: Прпблем дефинисан према нацрту Закпна п спцијалнпм станпваоу и М. Петрпвић
„Дпступнп станпваое ппд закуп“ у „Четири стратешке теме стамбене пплитике у Србији“ Прпграм
станпваоа и трајне интеграције избеглица у Србији, СИРП
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3.2.2 МЕТОДИ ДЕФИНИСАЊА ПРОБЛЕМА
Приликпм дефинисаоа прпблема мпгуће је кпристити некпликп метпда. Један пд
најједнпставнијих је тзв. „прпблемскп стаблп“ (problem tree).5 Пвај приступ ппдразумева
некпликп кпрака:
-

набрајаое свих мпгућих прпблема у вези разматране пбласти, при чему се
разматрају стварни, а не пптенцијални или будући прпблеми;
идентификација пснпвнпг прпблема;
пдредити кпји су прпблеми „узрпци“ а кпји „ппследице“;
хијерархијски уредити „узрпке” и „ппследице”- утврдити какп се пни пднпсе
једни спрам других и на кпји начин су ппвезани.

Преднпсти пвпг метпда су у бпљем разумеваоу прпблема и једнпставнпм ппвезиваоу
прпблема са циљевима кпји се желе ппстићи. Ппред тпга, пвај приступ указује на пптребу за
дпдатним инфпрмацијама и дпказима п значају прпблема, фпкусиран је на ппстпјеће, а не на
пптенцијалне или прпблеме из прпшлпсти. И у случају када неки прпблем изгледа кап вепма
кпмплекснп, пвај приступ пмпгућава разграничеое и ппједнпстављеое прпблема на узрпке и
ппследице. У склппу разматраоа регулатпрне измене, метпд ппдразумева кпришћеое фпкус
групе нпр. са експертима унутар сектпра министарства на кпјем се ппстављају питаоа п:
-

реалнпсти пдређене ситуације;
екпнпмским, пплитичким, спцијалним и другим аспектима прпблема;
најзначајнијим ппследицама;
ппследицама кпје је најједнпставније пднпснп најтеже санирати, итд.

Графикпн 5. даје једнпставан пример „прпблемскпг стабла“ кпришћенпг приликпм
првпг кпрака у анализи ефеката рефпрме системе регистрације привредних субјеката у
Републици Србији, кпје је претхпдилп изради Нацрта закпна п регистрацији привредних
субјеката. Графикпн илуструје пднпс узрпка, пснпвнпг прпблема и ппследица.

5

Ппред пвпг термина честп се кпристе и термини situational analysis или problem analysis.
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ГРАФИКОН 5 ПРИМЕР ПРОБЛЕМСКОГ СТАБЛА КОРИШЋЕНОГ У АНАЛИЗИ ЕФЕКАТА РЕФОРМЕ СИСТЕМА РЕГИСТРАЦИЈЕ ПРИВРЕДНИХ
СУБЈЕКАТА

Малп нпвпфпрмираних
привредних субјеката

Виспкп учешће
сиве екпнпмије

Отежан приступ
финансираоу

Прпцес регистрације привреднпг
друштва траје 71 дан и кпшта
прекп 200 US$

Скупп пдржаваое ппстпјећег
система база ппдатака

Отежан приступ ппдацима п
привредним друштвима и
предузетницима

Неупптребљивпст ппдатака за
статистичке сврхе и впђеое сектпрских
пплитика

Од 60 дп 80% ппдатака п
привредним друштвима је
нетачнп или застарелп

ПОСЛЕДИЦЕ

Сппр, скуп, неппуздан и нетранспарентан
систем регистрације привредних друштава
и предузетника

ПРОБЛЕМ

УЗРОЦИ
Оптерећенпст тргпвинских
судпва регистрацијама (8%
укупнпг раднпг времена)

Неппхпднп кпришћеое
адвпкатских услуга

Ограничени капацитети
тргпвинских судпва

Регистрација предузећа кап судски,
а не административни ппступак

Различити стандарди
регистрације и примена у
пракси

Одвпјен систем регистрације
привредних друштава судпви) и
предузетника (ппштине)

Стандарди ппверљивпсти
инфпрмација су различити у
различитим регистраципним телима

Слаба кппрдинација и
размена ппдатака
различитих
регистраципних пргана

Слпжен систем пргана надлежних за
регистрацију предузећа и предузетника

Предузећа игнпришу
пбавезу пбавештаваоа п
статусним прпменама

ОКВИР 7

Пример разграњавања „проблемског стабла“

„Прпблемскп стаблп“ се мпже применити гптпвп кпд сваке пптенцијалне регулатпрне прпмене.
На пример, приликпм разматраоа прпблема везаних за заппшљаваое пспба са инвалидитетпм пснпвни
прпблем мпгуће је фпрмулисати на следећи начин: „Оспбе са инвалидитетпм у Србији учествују на
тржишту рада у вепма малпм брпју“. Према распплпживим ппдацима пд 300.000 пспба са
инвалидитетпм раднпг узраста (15-65 гпдина) у раднпм пднпсу је самп пкп 21.000 пспба. Дакле, стппа
заппсленпсти пспба са инвалидитетпм је изузетнп ниска и изнпси 13%. Једна пд ппследица мпже бити
фпрмулисана кап „губитак мпгућнпсти заппшљаваоа пспба са инвалидитетпм“. Узрпк мпже бити и тп
штп: „предузећа реткп заппшљавају пспбе са инвалидитетпм“ или тп штп: „пспбе са инвалидитетпм
нису спремне да се укључе на тржиште рада“. Сваки пд пвих узрпка заппчиое нпву вертикалу
прпблемскпг стабла. У идућпј итерацији мпгуће је размптрити узрпке кпји дпвпде дп тпга да „предузећа
реткп заппшљавају пспбе са инвалидитетпм.“ Тп мпгу бити нпр. „виспки трпшкпви прилагпђаваоа
услпва рада за заппшљаваое пспба са инвалидитетпм“ или „пдсуствп ппдстицаја за заппшљаваое пспба
са инвалидитетпм“.

Ниска стппа заппсленпсти
пспба са инвалидитетпм

Оспбе са инвалидитетпм
учествују на тржишту рада у
вепма малпм брпју

Оспбе са инвалидитетпм нису
спремне да се укључе на
тржиште рада

Виспки трпшкпви прилагпђаваоа
услпва рада за заппшљаваое
пспба с инвалидитетпм

Предузећа реткп
заппшљавају пспбе са
инвалидитетпм

Одсуствп ппдстицаја за
заппшљаваое пспба са
инвалидитетпм

На сличан начин, мпжемп да анализирамп и узрпке кпји дпвпде тп тпга да: „Оспбе са
инвалидитетпм нису спремне да се укључе на тржиште рада“. Дп тпга мпже дпвести тп штп „не
ппстпји адекватан систем прпфесипналне рехабилитација“, или тп штп „пспбе са инвалидитетпм не
верују у свпју мпгућнпст интеграције“. Дпдатнпм анализпм узрпка и ппследица мпжемп ствприти
знатнп кпмплексније прпблемскп стаблп. Врлп честп ће пдређени чланпви или чак главе нацрта закпна
адресирати наведене узрпке, какп би „прпблеми“ били решени.

3.2.3 ПЛАН РАДА
Накпн штп је утврђенп ппстпјаое прпблема и инициранп разматраое регулатпрне
прпмене, ппжељнп је утврдити прелиминарни план рада. Прелиминарни план рада ће свакакп
бити предмет измена, али је битнп да се на сампм ппчетку јаснп дефинише временски пквир,

кап и да се штп детаљније наведу све активнпсти кпје ће бити предузете тпкпм анализе
ефеката. Пример плана рада дат је у анексу.

3.3 ДЕФИНИСАЊЕ ЦИЉЕВА



Фпрмулисати циљеве, резултате и регулатпрне мере такп да
пдгпварају прпблему, ппследицама и узрпцима




Ограничити брпј циљева и јаснп навести припритете
Циљеви су у складу са стратегијама и прпгрампм владе

Други кпрак у прпцесу анализе ефеката ппдразумева јаснп дефинисаое циља кпји се
жели ппстићи предлпженим мерама. Експлицитнп навпђеое циљева пмпгућава једнпставнији
надзпр над применпм и евалуацију кпришћеоем јаснп дефинисаних индикатпра.
У случају кпришћеоа „прпблемскпг стабла“, прпблем, ппследице и узрпци релативнп
лакп се трансфпрмишу у циљ, резултате и регулатпрне мере. На пвај начин, на пснпву
„прпблемскпг стабла“ дпбија се „стаблп циљева“. Графикпн 6. кпристи једнпставан приказ
преласка са „прпблемскпг стабла“ на стаблп циљева“. Пптребнп је претхпднп прпверити
валиднпст и пптпунпст пвакп дпбијенпг стабла, пдбацити нереалне и непптребне циљеве или
дпдати нпве акп је тп пптребнп. Накпн пвпга релативнп је лакп дати пдгпвпр на другп питаое
садржанп у пбразлпжеоу нацрта закпна.

Према приручнику Еврппске кпмисије циљеви мпрају бити:
-

-

прецизни – такп да их није мпгуће интерпретирати на различите начина и
такп да их сви мпгу схватити на сличан начин;
мерљиви – пписују будуће стаое такп да је оихпвп испуоеое мпгуће
мерити и пптврдити, пднпснп циљеви су или квантитативнп пписани или
су дати кап кпмбинација пписних и бпдпвних скала;
прихватљиви – акп циљеви утичу на ппнашаое, пнда мпрају бити
прихваћени пд свих кпји преузимају пдгпвпрнпст за оихпвп ппстизаое;
реалистични – такви да их је мпгуће пстварити са распплпживим
ресурсима, при чему их треба амбиципзнп ппставити;
временски пдређени – са фиксираним рпкпм испуоеоа.

Кпристећи акрпним дпбијен пд ппчетних слпва ппжељних пспбина циљева (specific,
measurable, accepted, realistic и time-dependent) дпбија се енглеска реч SMART, пднпснп
Приручник Еврппске кпмисије такп фпрмулисане циљева назива „паметним“ циљевима.
Све пвп важи и за индикатпре кјима се прати пствареое наведених циљева.
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Акп су циљеви и резултати такви да их је пптребнп пстварити у пквиру пдређенпг
временскпг перипда, тп треба јаснп назначити. Кпначнп, честп ппстпји више циљева кпји су
прптивуречни. У тпм случају треба јаснп навести кпји пд пвих циљева има припритет и заштп.

ГРАФИКОН 6 ОД ПРОБЛЕМА КА ЦИЉЕВИМА
Ппследице:

Резултат:

Прпцес регистрације привреднпг
друштва траје 71 дан и кпшта
прекп 200 US$

Прпцес регистрације привреднпг
друштва траје маое пд 15 дана и
кпшта маое пд 100 US$

Приступ ппдацима п привредним
друштвима и предузетницима
птежан

Приступ ппдацима п привредним
друштвима дпступан прекп
интернета

Од 60 дп 80% ппдатака п привредним
друштвима нетачнп или застарелп

Маое пд 5% ппдатака п привредним
друштвима нетачнп или застарелп

Прпблем:

Циљ:

Сппр,скуп, неппуздан и
нетранспарентан систем
регистрације привредних друштава и
предузетника

Кратак, приступачан, ппуздан и
транспарентан систем регистрације
привредних друштава и
предузетника.

Узрпци:

Мере:

Прпцес регистрације привредних
друштава је судски прпцес штп
дпвпди дп пптерећенпсти
привредних судпва и неппхпднпсти
кпришћеоа адвпкатских услуга
Слпжен систем пргана надлежних за
регистрацију предузећа и
предузетника штп дпвпди дп слабе
кппрдинације и примене различитих
стандарда регистрације и
ппверљивпсти инфпрмација
Привредна друштва игнпришу
пбавезу павештаваоа п статусним
прпменама

Измене ппстпјећих закпнских
решеоа такп да је регистрација
привредних друштава
административни ппступак
Фпрмираое интегрисанпг система
регистрације и пбезбеђеое
јединствене примене у прпкси
Фпрмираое јединствене базе
верпдпстпјних ппдатака и
пререгистрација какп би се
разграничила активна и неактивна
предузећа
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