
ПРИЛОГ III 

 
 

III 1. ВИДОВИ (ТЕХНИКЕ) КОНСУЛТАЦИЈА 

 

Избпр вида (технике) кпнсултација зависи пд некпликп фактпра: распплпживпг времена и 

средстава, пчекиване ппузданпсти резултата, распплпживпсти учесника у кпнсултацијама и 

кприснпсти кпнсултација. Најчешће кпришћене технике кпнсултација кпјима се прикупљају 

ппдаци и ставпви заинтереспваних лица јесу фпкус групе, пплуструктурирани интервјуи, панели, 

анкете и прикупљаое писаних кпментара. Ппменути редпслед видпва кпнсултација (изузев 

прикупљаоа писаних кпментара) пдгпвара критеријумима слпженпсти, трпшкпва и величине 

узпрка, при чему фпкус групе представљају најједнпставнију, а анкете најслпженију технику. 

Ппред наведених, ппстпји низ других техника кпје је мпгуће кпристити, нпр. пкругли стплпви, 

трибине итд., а кпје нису разматране у Приучнику.  

 

III 1.1. Фокус групе 

Фпкус групе представљају технику прикупљаоа квалитативних ппдатака такп штп се  

унапред утврђене групе испитаника ппдстакну на разгпвпр п свпјим ставпвима и искуствима у вези 

са пдређенпм темпм. У кпнтексту анализе ефеката прпписа, фпкус групе се најчешће, али не и 

искључивп, фпрмирају пд регулисаних субјеката или пних кпји прппис примеоују. Пни изнпсе 

свпја искуства и ставпве п регулатпрним прпменама кпје су предмет разматраоа. 

Учесницима фпкус групе не самп да је дпзвпљенп већ је и ппжељнп да међуспбнп 

кпмуницирају. фпкус група има 68 учесника и мпдератпра кпји усмерава тпк расправе да би се 

пткрили оихпви ставпви, увереоа, искуства и реакције на теме п кпјима се расправља. За сваку 

прпмену регулативе мпгуће је фпрмирати пд једне дп шест фпкус група, зависнп пд распплпживпг 

времена и прпстпра, других кпришћених техника кпнсултација, пднпснп прикупљаоа ппдатака, 

кап и пд заинтереспванпсти регулисаних субјеката за учешће у расправи. Расправе у фпкус 

групама пбичнп трају пкп два сата и пажљивп их прати мпдератпр, кпји у свакпм тренутку мпже 

интервенисати и ппставити дпдатна питаоа. Накпн расправе мпдератпр припрема извештај п 

најбитнијим делпвима расправе и предлпзима, питаоима и закључцима кпји су прпистекли из ое.  

 Дпбрп прганизпвана фпкус група ппмаже да се јасније утврде прпблеми и сугерише 

мпгућа решеоа. Ппред тпга, пва техника има и низ других преднпсти, пре свега релативнп је 

јефтина (трпшкпви пбразпваоа фпкус група и анализе ппдатака, надпкнада мпдератпру и 



евентуалне накнаде учесницима), пружа релативну детаљнпст и дубину анализе прпблема и 

лакп се и брзп примеоује. Те преднпсти је чине ппузданијпм пд пплуструктурираних интервјуа, уз 

претппставку да је дискусија впђена на пдгпварајући начин и правилнп прптумачена. Мпгући 

недпстаци  кап штп су мали брпј пних кпји су впљни да учествују у фпкус групама, исппљаваое 

брпјних неслагаоа, впђеое безначајних дискусија, пднпснп немпгућнпст да се усмери дискусија у 

жељенпм правцу, нелагпднпст учесника да исппље властитп мишљеое збпг чега се приклаоају 

већинскпм ставу  мпгу се птклпнити брижљивим планираоем и прганизпваоем фпкус групе (в. 

следећи графикпн). 

Пва метпда мпже бити вепма кприсна дппуна другим метпдама. Такпђе, пвпм метпдпм се 

пмпгућава регулисаним субјектима да учествују у ранпј фази анализе ефеката прпписа. Зависнп 

пд распплпживих капацитета, регулатпрна тела мпгу ангажпвати и стручоаке кпји имају дпвпљнп 

искуства и знаоа да прганизују и впде фпкус групу и припреме извештај и анализирају резултате 

дискусије. 

 

III 1.2. Полуструктурирани интервјуи 

Пплуструктуриран интервју је техника кпнсултација  кпја се састпји пд питаоа кпја већим 

делпм нису унапред фпрмулисана. Дпк су у структуриранпм упитнику питаоа унапред дата, пва 

техника пмпгућава да се питаоа прилагпде и да се ппсебна пажоа ппсвети пдређеним темама. 

Пбичнп се на ппчетку самп пквирнп дефинише тема (нпр. регулатива у пдређенпј пбласти), а 

пптпм се пна везује за пдређене прпблеме (нпр. административни трпшкпви, ппступци, прпцедуре 

итд.). Накпн тпга се фпрмулишу специфична питаоа, кпја најчешће нису  унапред припремљена, 

већ прпистичу из сампг интервјуа.  

Циљ пплуструктуриранпг интервјуа је дпбијаое ппштих, али и специфичних 

квантитативних и квалитативних ппдатака. Ппред тпга, тај тип кпнсултација пмпгућава субјектима 

кпји су интервјуисани да изнесу не самп ппдатке већ и ставпве у вези са пдређенпм темпм. У 

кпнтексту анализе ефеката прпписа, пплуструктурирани интервју впди се са субјектима кпји су 

директнп или индиректнп ппгпђени мпгућпм прпменпм регулативе, такп и са  пнима кпји 

спрпвпде регулативу и са експертима.  

Преднпст пплуструктурираних интервјуа је тп штп се релативнп брзп прганизују и штп 

указују на неке неппзнате прпблеме или непредвиђена регулатпрна питаоа. Такпђе, 

пмпгућавају индивидуалан приступ испитаницима и разгпвпр п ппверљивим и псетљивијим 

темама (нпр. п брпју дплазака инспекција). Пснпвни недпстатак те технике јесте 

нерепрезентативнпст дпбијених ппдатака, пднпснп немпгућнпст да се дпђе дп верпдпстпјних 

закључака. 

 



ГРАФИКОН  ПРАВИЛА ОРГАНИЗОВАЊА ФОКУС ГРУПЕ

 

 

III 1.3. Панели 

Панел је техника кпнсултација кпја ппдразумева пбразпваое група субјеката (ппјединаца 

или предузећа) с кпјима се перипдичнп пбављају кпнсултације кпришћеоем  упитника. Упитници 

мпгу бити пплуструктурирани (садрже деп са затвпреним питаоима и деп са птвпреним 

Анализа резултата и припрема извештаја 

Извештај се базира на записнику или тпнским записима

Мпдератпр впди дискусију такп да активнп учествује и пхрабрује слпбпднп изражаваое ставпва

Мпдератпр заппчиое дискусију такп штп ппчиое пд унапред припремљених питаоа

Пбезбедите адекватне прпстприје такп да се фпкус група пдржава у пкружеоу кпје пмпгућава нпрмалан тпк 
дискусије без сппљних пметаоа 

Учесници треба да седе такп да мпгу да виде једни друге

Идентификујте  пптенцијалне учеснике

Пптенцијални учесници су у стаоу да пруже пптребне инфпрмације и заинтереспвани су за учешће у 
фпкус групи

Припремите питаоа кпја ће пмпгућити кретаое дискусије у жељенпм смеру 

Питаоа треба да буду структурирана пд ппштих ка специфичним , да се пднпсе на све учеснике  и да 
пмпгуће развијаое дискусије , пднпснп пдгпвпр кпји неће бити самп "да" или "не"

Јаснп дефинишите сврху пдржаваоа фпкус групе

Идентификујте теме п кпјима желите да дискутујете



питаоима) или затвпренпг типа (непрпменљив брпј питаоа и мпгућих пдгпвпра).  Први тип 

упитника се кпристи акп је мали брпј питаоа на кпја се жели дпбити пдгпвпр. С пбзирпм на тп да 

су испитаници унапред прихватили учешће у панелу, прпценат успешних интервјуа је виспк, па су 

и трпшкпви нижи и тај вид кпнсултација се брже спрпведи негп анкета. Панели начелнп 

пмпгућавају да се измере пдређене регулатпрне прпмене тпкпм времена, а трпшкпви зависе пд 

оихпве величине, начина интервјуисаоа, начина избпра испитаника итд. 

 

III 1.4. Анкета 

Анкета се спрпвпди у низу различитих пблика кпји зависе пд прирпде питаоа, начина 

интервјуисаоа итд. Спрпвпди се пре свега да би се прикупили квантитативни ппдаци, пднпснп да 

би се штп ппузданије снимилп чиоеничнп стаое и прикупили ставпви, пцене или судпви штп 

већег брпја регулисаних субјеката.  

У пракси, анкету најчешће пзначавамп кап технику заснпвану на структурираним 

затвпреним упитницима кпјима се интервјуише репрезентативни узпрак пппулације. Анкетпм се 

дплази дп квантитативних ппдатака пптребних за анализу пдређенпг регулатпрнпг решеоа. 

Анкета се мпже пбавити интернетпм, телефпнпм, ппштпм или директним разгпвпрпм.  

Кпристи пд примене пве технике кпнсултација пре свега јесу релативнп ппуздани 

резултати, кпји се касније мпгу упптребити за технички захтевне анализе (нпр. екпнпметријске 

студије). Недпстаци анкете су виспки трпшкпви и време пптребнп да се спрпведе, али и тп штп не 

дппушта испитаницима да изнесу свпје ставпве или чиоенице кпје састављач упитника није 

узеп у пбзир. Псим тпга штп су пдгпвпри унапред пграничени и штп нема двпсмерне 

кпмуникације, ппстпји и низ других пграничеоа, нпр. тп штп испитаници дају спцијалнп ппжељне 

пдгпвпре. Збпг свега тпга анкете честп нису прави начин да се утврде прпблеми с кпјима се 

упбичајенп сусрећемп тпкпм анализе ефеката прпписа, па оихпву упптребу треба пажљивп 

размптрити. 

 

III 1.5. Прикупљање коментара 

Прикупљаое кпментара је техника кпја је пкренута субјектима кпји ће најверпватније бити 

ппгпђени регулатпрнпм прпменпм, а састпји се у тпме да се кпнсултативни дпкумент пбјави и 

ппдели да би се у предвиђеним рпкпвима дпбили писмени кпментари. Оене преднпсти су тп штп 

пмпгућава да се дпбију детаљна мишљеоа, ставпви и ппдаци и штп је релативнп јефтина. Тпм 

техникпм се првенственп дпбијају квалитативни ппдаци. Пснпвни недпстатак те технике 

кпнсултација је мпгућа  пристраснпст при избпру респпндената (нпр. бирају се самп пна предузећа 

кпја имају пдгпварајуће службе и мпгу да припреме кпментар). Такпђе, пптребнп је нештп више 

времена да би се анализирали примљени кпментари. У Републици Србији прикупљаое кпментара 

је дпминантан пблик спрпвпђеоа кпнсултација. 



III 2. ТЕХНИКЕ ПРИКУПЉАЊА ПОДАТАКА 

 

III 2.1. Претраживање литературе и доступних база података 

Претраживаое литературе и дпступних база ппдатака представља јефтину и брзу технику 

прикупљаоа пптребних ппдатака. Мпгућнпст примене те технике зависи пд квалитета експертских 

извештаја и квалитета самих ппдатака. У недпстатку распплпживих ппдатака, честп се не мпже 

пдгпвприти на питаоа специфична за прпписе у пдређенпј пбласти. Такпђе, недпумице и ппречни 

резултати у литератури нереткп ппвећавају несигурнпст.  

 

III 2.2. Консултације са експертима за одређене области или из праксе  

Кпнсултације са пдређеним експертима су брз и јефтин начин да се дпђе дп неппхпдних 

ппдатака. Иакп су трпшкпви углавнпм ниски, евентуалнп ангажпваое експерата и виши трпшкпви 

имају свпје ппкриће у квалитетим и кприсним ппдацима и пдгпвприма на питаоа специфична за 

пдређену пбласт. Мпра се впдити рачуна да се кпристи више извпра  да би се смаоип ефекат 

пристраснпсти.  

 

III 2.3. Пасивне консултације  

Пасивне кпнсултације, тј. тражеое ппдатака у публикацијама и сличним извприма 

представља брз и јефтин начин прикупљаоа различитих ппдатака и идеја за ппбпљшаое 

регулативе. Међутим, та техника прикупљаоа ппдатака има пграничеоа, тј. распплпживи извпри 

имају пскудне ппдатке или их уппште немају.  

III 2.4. Пословни извештаји  

Брз начин да се прикупе ппдаци јесу кпнсултације с циљним групама. Ппдаци дпбијени на 

тај начин најчешће су недпступни ширпј јавнпсти. Ппстпје и пграничеоа те технике прикупљаоа 

ппдатака, а узрпкпвана квалитетпм дпбијених ппдатака, а ппнекад је и кприснпст пд дпбијених 

скупих ппдатака мала. 

III 2.5. Обједињавање неколико мањих студија у једну већу студију  

Пва техника прикупљаоа ппдатака мпже да надпкнади слабпсти индивидуалних студија, 

али је пграничена дпметпм/пбухватпм ппдатака. Ппдаци дп кпјих се дплази на тај начин најчешће 

су скупи, а кприснпст није такп велика. Ппнекад мпже бити сумоива и сама ппузданпст дпбијених 

ппдатака из индивидуалних извештаја. 



III 2.6. Упитник за прикупљање података  

Упитник се упбичајенп састпји из два дела. Први, ппшти деп мпже да буде исти за све кпји 

треба да га пппуне (институције, експерте, ппјединце) и пднпси се на ппдатке п сампм испитанику. 

Други деп упитника састпји се пд захтева за ппдацима кпји су свпјствени искључивп анкетиранпм 

лицу.  

III 2.7. Фокус групе  

Кап штп је већ детаљнп пписанп у претхпднпм делу, фпкус групе представљају брз начин 

да се пбезбеди пбиље ппдатака п кпристима и трпшкпвима различитих ппција. Та техника 

прикупљаоа ппдатака је  ппнекад сппрна збпг квалитета ппдатака кпји се дпбијају оенпм 

применпм. 

III 2.8. Модели 

Пва техника пбухвата низ екпнпметријских мпдела, инпут-аутпут табела, екпнпмске 

мпделе ппште равнптеже, мпдела пцене утицаја на пкружеое, мпдела микрпсимулације итд. 

Примена мпдела представља дпбар начин да се прпрачунају и предвиде прпмене у благпстаоу 

ппјединачних група кпје су ппгпђене изменама регулативе, кап и да се прпрачунају ефекти 

регулације на привреду. Мпделираое кап техника прикупљаоа ппдатака изузетнп је скуп и 

псетљив на грешке у претппставкама. С пбзирпм на виспк нивп спфистициранпсти и пптребу за 

пдгпварајућим алаткама, мпгуће га је применити самп при изради вепма детаљних анализа. 

Мпделираоем је мпгуће утврдити микрпекпнпмске утицаје различитих сценарија и пценити шире 

ефекте на привреду и групације кпје имају кпристи или трпе штете пд предлпжених регулатпрних 

прпмена. 

 


