
ПРИЛОГ Х 

X.1. Детаљна листа питања према областима 

X.1.1. Преглед питања за прописе са економским ефектима. 

ЕФЕКТИ КЉУЧНА ПИТАЊА 

Кпнкурентнпст привреде, 
сппљна тргпвина и 
инвестиције 

Да ли ппција има ефектне на кпнкурентнпст Републике Србије у ппређеоу с другим земљама? Да ли ппдстише инвестиције? Да ли 

је предлпженп рещеое неппхпднп да би се избегли нежељени тржищни исхпди? 

Кпнкурентнпст на тржищту 
Републике Србије 

Да ли ппција утише на кпнкуренцију на тржищту Републике Србије? Да ли смаоује пптрпщашев избпр или ствара препреке уласку 

нпвих прпизвпђаша на тржищте, пмпгућава мпнппплскп ппнащаое или сегментираое тржищта? 

Оперативни трпщкпви 
ппслпваоа 

Да ли ппција ствара дпдатне трпщкпве прилагпђаваоа нпвим прпписима (набавка нпве ппреме и сл.)? Да ли ппција смаоује 

распплпживпст ресурса или утише на оихпву цену (сирпвине, ппрема, радна снага, енергија итд.)? Да ли утише на приступ 

финансираоу? Да ли утише на инвестиципни циклус? Да ли ће изазвати ппвлашеое пдређених прпизвпда са тржищта? Да ли ће 

рекламираое пдређенпг прпизвпда бити пгранишенп или забраоенп? Да ли се намеће стрпжа регулација пдређених сектпра 

ппслпваоа? Да ли ће изазвати затвараое предузећа у пдређеним сектприма? Да ли ће неки прпизвпди или предузећа бити 

третирани другашије пд других у слишним ситуацијама? 

Административни трпщкпви 
Да ли ппција ствара дпдатне административне трпщкпве? Да ли трпщкпви падају у релативнп већпј мери на мала и средоа 

предузећа? Да ли је неппхпднп ангажпвати трећа лица да би се испуниле предвиђене пбавезе?  

Свпјинска права 
Да ли се утише на свпјинска права (земљищте, интелектуална свпјина итд.)? Да ли се стицаое, прпдаја или кприщћеое свпјине 

пгранишава? 

Инпвације 

Да ли ппција ппдстише или дестимулище истраживаое и инпвације? Да ли се пмпгућава увпђеое и кприщћеое нпвих прпизвпда, 

прпизвпдних метпда и технплпгија? Да ли се утише на интелектуална свпјинска права (патенте, тргпвинске марке итд.)? Да ли 

се пгранишавају наушна и индустријска истраживаоа? Да ли се прпмпвище бпља упптреба ресурса? 

Пптрпщаши и дпмаћинства 

Да ли ппција утише на цену кпју пптрпщаши плаћају? Да ли утише на квалитет и дпступнпст прпизвпда и услуга и на пптрпщашев 

избпр?  Да ли се утише на инфпрмисанпст и защтићенпст пптрпщаша? Да ли ппстпје финансијске ппследице пп ппјединце или 

дпмаћинства? Да ли утише на екпнпмски пплпжај ппјединих група? 

Специфишни сектпри 
Да ли ппција има ппсебнп знашајне ефекте на ппједине сектпре? Да ли ће ппција имати знашајне ефекте на пдређене регипне (нпр. 

у вези са заппсленпщћу)? Да ли ппстпје специфишне ппследице пп мала и средоа предузећа? 

Међунарпдни пднпси и 
пкружеое 

Да ли ппција утише на тргпвинску пплитику, међунарпдне пбавезе, укљушујући прикљушиваое СТО, ЕУ или има ппследице пп 

тргпвинске сппразуме?  

Државна управа 
Да ли ппција има ефекте на бучет? Кпји нивпи власти су ппгпђени? Да ли треба усппставити нпву или рефпрмисати ппстпјећу 

устанпву?  

Макрпекпнпмскп пкружеое 
Кпје су ппщте ппследице ппције пп привредни раст и заппсленпст? Да ли се ппбпљщавају услпви за инвестираое и несметанп 

функципнисаое тржищта? Да ли узрпкује директнп или индиректнп инфлацију? 

 



X.1.2. Преглед питања за прописе са ефектима по животну средину. 

ЕФЕКТИ КЉУЧНА ПИТАЊА 

Квалитет ваздуха 
Да ли ппција утише на емисију загађиваша кпјима се утише на здравље, пщтећују принпси или се ппгпрщава живптна средина 

(загађиваое тла, река, и сл.) 

Квалитет впде 

Да ли ппција утише на квалитет или кплишину распплпживих извпра ппдземних впда и впде за пиће? Да ли утише емитпваое 

птпада, тещких метала, нафте или других загађиваша, а тиме и на квалитет впде решних сливпва? Да ли утише на квалитет 

пијаћих впда?  

Квалитет земљищта 
Да ли ппција утише на прпмену квалитета земљищта, кпнтаминацију или салинитет тла или ерпзију тла? Да ли се губи 

распплпживп земљищте (нпр. прпщиреоем грађевинскпг земљищта) или се распплпживп пбрадивп земљищте увећава? 

Клима Да ли ппција утише на емисију супстанци кпје стварају ефекат стаклене бащте? 

Обнпвљиви и непбнпвљиви 

ресурси 

Да ли ппција увећава кприщћеое пбнпвљивих ресурса? Да ли се кприщћеое непбнпвљивих ресурса увећава или смаоује?  

Бипдиверзитет, флпра и 

фауна 

Да ли ппција утише на пдређене биљне и живптиоске врсте, тј. да ли утише на смаоеое биплпщкпг диверзитета? Да ли утише 

на защтићене или угрпжене врсте, на оихпву живптну средину или на екплпщки псетљива ппдрушја? Да ли утише на миграципне 

руте, екплпщке кпридпре? Да ли утише на вреднпст кпја се придаје крајплику? 

Кприщћеое земљищта 

Да ли ппција впди другаијем и бпљем кприщћеоу земљищта? Да ли утише на кприщћеое земљищта намеоенпг за ппсебне 

(екплпщке) намене? Да ли се меоа намена земљищта (нпр. да ли се ппљппривреднп земљищте претвара у грађевинскп или се 

меоа тип ппљппривреднпг земљищта)? 

Прпизвпдоа птпада и 

рециклажа 

Да ли ппција утише на прпизвпдоу птпада (и кпг)? Да ли утише на уклаоаое, прераду или кприщћеое птпада? 

Верпватнпћа и велишина 

екплпщких ризика 

Да ли ппција утише на верпватнпћу или превенцију ппжара, експлпзија, слушајних емисија или друге врсте щтете? Да ли утише на 

ризик пд недпзвпљенпг или ненамернпг кприщћеоа тпксишних материја или генетски мпдификпваних прганизама? Да ли увећава 

или смаоује верпватнпћу ппследица елементарних неппгпда?  

Видпви трансппрта и 

кприщћеое енергената  

Да ли ппција утише на пптрпщоу енергије? Да ли утише на пбим трансппрта (путника и терета)? Да ли увећава или смаоује 

емисију щтетних гаспва?  

Екплпщке ппследице привредне 

активнпсти предузећа  

Да ли ппција увећава кприщћеое прирпдних ресурса пп јединици прпизвпда? Да ли дпвпди дп енергетски интензивне прпизвпдое? 

Да ли се увећава прпизвпдоа екплпщки щтетних прпизвпда и услуга или се оихпва прпизвпдоа шини јефтинијпм изменама у 

пппрезиваоу, сертификацији, псигураоу итд?  Да ли ће предузећа у већпј или маопј мери загађивати живптну средину када се 

измени нашин и технплпгија прпизвпдое? 

Здравље живптиоа и биљака 

и исправнпст хране 

Да ли ппција утише на здравље живптиоа и биљака? Да ли се утише на адекватан третман живптиоа? Да ли се утише на 

безбеднпст и исправнпст хране?  

 

 

 

 



X.1.3. Преглед питања за прописе са социјалним ефектима 

ЕФЕКТИ КЉУЧНА ПИТАЊА 

Заппсленпст и тржищте рада 

Да ли ппција пмпгућава ствараое нпвих радних места или директнп узрпкује губитак радних места? Да ли има негативне 

ппследице пп пдређене прпфесије, групације или сампзаппслене? Да ли утише на пптражоу за раднпм снагпм? Да ли утише на 

тржищте рада? 

Стандарди и правп на рад 

Да ли ппција утише на квалитет пбављаоа ппсла и мпгућнпст усаврщаваоа? Да ли се утише на безбеднпст и здравље радника? 

Да ли се утише на ппстпјећа права и пбавезе радника? Да ли се утише на местп специфишних група на ппслу? Да ли се пмпгућава 

или пгранишава реструктурираое, кприщћеое технплпщких инпвација на раднпм месту?  

Защтита пдређених 

друщтвених групација и 

оихпвп укљушиваое у друщтвп 

Да ли ппција утише на приступ тржищту рада? Да ли пмпгућава једнак третман разлишитих спцијалних групација? Да ли утише 

на једнак приступ прпизвпдима и услугама? Да ли је јавнпст бпље инфпрмисана п пдређенпм питаоу? Да ли утише на пдређене 

спцијалне групације? Да ли се угрпжавају припадници наципналних маоина, пспбе са инвалидитетпм, стари или друге спцијалнп 

раоиве групе?  

Једнак третман и 

недискриминација 

Да ли ппција утише на једнак третман и једнаке мпгућнпсти за све? Да ли утише на једнакпст пплпва? Да ли пмпгућава разлишит 

третман на бази разлике у пплу, нацији или другим разликама? Да ли узрпкује индиректну дискриминацију? 

Приватнпст и  ппрпдица 
Да ли ппција утише на приватнпст (укљушујући станпваое и кпмуникације) или правп на слпбпду кретаоа? Да ли утише на правну, 

екпнпмску и спцијалну защтиту ппрпдице? Да ли укљушује прпцесираое лишних ппдатака или утише на правп приступа ппдацима? 

Јавна управа, приступ 

правишнпм суђеоу, медији, 

јавни мпрал 

Да ли ппција укљушује заинтереспване? Да ли су заинтереспвани имали једнак третман? Да ли утише на културне и језишке 

разлике? Да ли утише на права кплективнпг прегпвараоа или на мпгућнпст кплективне акције? Да ли утише на аутпнпмију 

спцијалних партнера у пбластима оихпве кпмпетенције? Да ли примена предлпжених мера утише на функципнисаое јавне управе 

у ппгледу оихпве пдгпвпрнпсти? Да ли се утише на права ппјединаца спрам државне управе? Да ли утише на приступ правишнпм 

суђеоу? Да ли једна пд страна стише преднпст када су у питаоу прибављене инфпрмације? Да ли се утише на слпбпду медија и 

слпбпду изражаваоа? Да ли се предлпг тише етишких питаоа (тестираоа, истраживаоа, кприщћеоа генетскпг материјала)? 

Јавна безбеднпсти и 

здравствп 

Да ли ппција утише на здравље и безбеднпст, укљушујући пшекиванп трајаое живпта, смртнпст или на спцијалнп-екпнпмскп 

пкружеое (раднп пкружеое, дпхпдак, пбразпваое, исхрану)? Да ли ппција утише на верпватнпћу злпупптребе материја кпјима се 

угрпжава живпт или здравље људи? Да ли утише на здравље услед утицаја на звушнп загађеое или загађеое ваздуха, впде или 

земљищта у насељеним ппдрушјима? Да ли утише на здравље услед прпмена у кприщћеоу извпра енергије или пдлагаоа птпада? 

Да ли утише на прпмену кпнзумираоа алкпхпла или дувана? Да ли ппсебнп утише на пдређене ризишне групе?  

Криминал, терпризам и 

безбеднпст 

Да ли ппција утише на безбеднпст државе и мпгућнпст терпристишких напада? Да ли утише на верпватнпћу хватаоа 

ппшинилаца или на кприст пд шиоеоа кривишних дела? Да ли се утише на брпј кривишних дела? Да ли утише на капацитет 

спрпвпђеоа закпна? Какп утише на пднпс између сигурнпсних интереса и права псумоишених? Да ли утише на права жртава или 

сведпке? 

Приступ систему 

здравственпг, и спцијалнпг 

псигураоа и пбразпвнпм 

систему  

Да ли ппција утише на квалитет и дпступнпст услуга? Да ли утише на приступ ппјединаца систему државнпг/приватнпг 

пбразпваоа? Да ли се утише на мпгућнпст финансираоа приступа здравственпм систему или пбразпваоу?  

 


