ПРИЛОГ II

II.1. Логички оквир (Logframe)

У трећпј глави пбјаснили смп какп се фпрмира „прпблемскп стаблп” и „стаблп циљева”
„Прпблемскп стаблп” и „стаблп циљева” мпгуће је сппјити у тзв. логички оквир (Logical
Framework или Logframe). Лпгички пквир је метпд циљнпг впђеоа прпјекта (у нашем случају
прпмене прпписа). Примена „лпгичкпг пквира” има некпликп преднпсти. Пре свега, лпгички
пквир једнпставнп ппвезује циљеве, регулатпрну прпмену и пкружеое у кпме треба да се
спрпведе регулатпрна прпмена. Изузетнп је кпристан када, ппред регулатпрне прпмене, треба
предузети и низ других активнпсти (нпр. усппставити нпву институцију, унапредити
технплпшки прпцес итд.). Примена „лпгичкпг пквира” захтева да се претхпднп утврде
прпблеми, циљеви и пчекивани резултати, а ппштп се тп чини на начин кпји је пписан у
приручнику (у сампм регулатпрнпм телу, нпр. на састанцима радне групе), нећемп се
задржавати на детаљима.
„Лпгички пквир” је најједнпставније пбјаснити на кпнкретнпм примеру. Претппставимп
да разматрамп прпмену система регистрације привредних субјеката. Првп треба да направимп
једнпставну матрицу „лпгичкпг пквира” кпја ппвезује циљ регулатпрне прпмене, специфичне
циљеве и резултате с регулатпрним мерама (в. графикпн).
Првп се питамп заштп уппште желимп регулатпрну прпмену, пднпснп каква је лпгика
интервенције. Циљеви прпмене система регистрације привредних субјеката (регулатпрна
прпмена) различитих су нивпа. Лпгика интервенције ппдразумева да циљеве ппсматрамп пд
ппштих (тј. сврхе пдређене пплитике), прекп ппсебних (специфичних) циљева дп пперативних
циљева, тј. резултата кпји се желе ппстићи. Нпви систем регистрације привредних субјеката
треба да ппкрене прпмене кпје впде пствареоу ппштег циља  у пвпм случају тп је
ппбпљшаое ппслпвне климе. Тп се ппстиже пствареоем ппсебних (специфичних) циљева, а
пни настају кап директан резултат регулатпрне прпмене и претппставка су за пствареое циља
пплитике регулатпрне рефпрме. У пвпм случају ппсебан (специфичан) циљ је ствараое
приступачнпг, ппузданпг и јавнпг система регистрације привредних друштава и предузетника.
Ппред специфичних циљева, пперативни циљеви, тј. резултати, такпђе су директна
ппследица регулатпрних прпмена и предузетих активнпсти и лакп се мпже утврдити да ли су
пстварени. У нашем примеру тп су: смаоеоп време, трпшкпви и брпј кпрака регистрације,
сачиоена јединствена база ппдатака п привредним субјектима и ствпрена мпгућнпст да се тпј
бази приступа интернетпм. Оперативни циљеви, тј. резултати изражавају се у релевантним
јединицама кпје настају услед интервенције (у нпвцу, времену или испуоеоу некпг кпнкретнпг
циља). Насупрпт специфичним и пперативним циљевима, напредак у пствареоу циља
регулатпрних прпмена најчешће се мери ппштим ппказатељима (у пвпм случају тп би билп

учешће приватнпг сектпра у БДП-у, ппвећаое заппсленпсти, рангираое ппслпвнпг пкружеоа
Србије у међунарпдним публикацијама итд.).
У следећем кпраку навпдимп неппхпдне активнпсти кпје се предузимају, кап и
неппхпдне ресурсе. У ппље предвиђенп за активнпсти уписујемп кључне активнпсти, пне кпје
је неппхпднп предузети. У пвпм случају тп су: изменити ппстпјећа закпнска решеоа такп да
регистрација привредних друштава ппстане административни ппступак, ствприти интегрисан
систем регистрације и јединствену базу верпдпстпјних ппдатака, пререгистрпвати привредне
субјекте да би се разграничила активна и неактивна предузећа итд. У ппље намеоенп
ресурсима уписујемп: распплпжива нпвчана средства, пспбље, услуге итд., кпја пбезбеђују
држава, дпнатпри итд. Пптребни ресурси треба да буду реалнп планирани да би се мпгле
спрпвести предвиђене активнпсти.
Ппштп утврдимп циљеве, треба да сагледамп претппставке и ризике кпји мпгу утицати
на исхпд мпгућих регулатпрних прпмена. Претппставке су вепма важне јер ппдразумевају
пкплнпсти кпје су ппред предузетих активнпсти пптребне да би се пстварили циљеви. За
регулатпрне прпмене претппставке се најчешће пднпсе на пплитичку ппдршку, распплпживе
капацитете и став заинтереспваних страна према регулатпрним прпменама. Акп је
претппставка кпја се пднпси на сппљне пкплнпсти важна и акп су те пкплнпсти извесне, та
верпватнпћа се у „лпгичкпм пквиру” узима кап предуслпв. У наведенпм примеру, наведенп је
некпликп таквих предуслпва.
Ппштп се пдреди лпгика интервенције, треба утврдити ппказатеље (индикатпре) кпје је
мпгуће пбјективнп пптврдити да би се мпглп ефективнп надзирати ппстизаое свакпг
наведенпг циља. Пре свега, треба пдгпвприти на два важна питаоа: на пснпву кпјих
критеријума ће се пдредити да ли је предлпг дпследнп спрпведен и кп ће вршити пцеоиваое?
Ппказатељи служе да се утврди ппстигнути напредак и кпристе се у ппследоем кпраку анализе
ефеката прпписа, тј. када се надзире примена регулатпрнпг решеоа. Без пдгпварајућих
ппказатеља није мпгуће пратити испуоаваое циљева. Требалп би да ппказатељи буду
изражени кпличински, квалитативнп и временски. Они мпгу бити и вепма детаљни, на
пример за сваку циљну групу Трпшкпви прикупљаоа ппдатака на пснпву кпјих се дпбијају
ппказатељи треба да буду разумни. За сваки ппказатељ треба утврдити пдгпварајући извпр
ппдатака. Тај извпр ппдатака треба да буде дпступан и да се перипдичнп пбнавља.

ПРИМЕР ЛОГИЧКОГ ОКВИРА
Логика интервенције

Показатељи

Ппбпљшаое ппслпвне климе.

Сврха
политике

Циљеви

Резултати

1

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

Бржа регистрација предузећа и предузетника;
Нижи трпшкпви регистрације;
Тачни ппдаци п привредним друштвима и
предузетницима;
Дпступни ппдаци п привредним друштвима и
предузетницима.

Изменити ппстпјећа закпнска решеоа такп да
регистрација привредних друштава буде
административни ппступак;
Регулаторне Ствприти јединствен систем регистрације и
мере и друге пбезбедити јединствену праксу;
активности Сачинити јединствену базу верпдпстпјних
ппдатака;
Пререгистрпвати привредне субјекте да би се
разграничила активна и неактивна предузећа.

2

3

Учешће приватнпг сектпра у БДП-у;
Ппвећаое заппсленпсти;
Рангираое ппслпвнпг пкружеоа у
међунарпдним публикацијама.

Брпј нпвппснпваних и активних
предузећа;
Задпвпљствп кприсника услугпм
регистрације.

Брпј дана пптребних да се региструје
привреднп друштвп;
Нпвчанп изражен трпшак регистрације
привреднпг друштва;
Брпј кпрака пптребних да се региструје
привредни субјект;
Ппстпјаое интегрисане базе ппдатака;
Приступ бази ппдатака интернетпм.

Извори података

9

11

13

Статистички завпд;
Центар за бпнитет;
Анкета;
Ппдаци из регистра.

WB Bank Doing Business;
Ппдаци из регистра;
Респрнп министарствп
Адвпкатске
канцеларије.

Претпоставке и ризици

10

12

14

Месечни извештаји п
трпшкпвима, извештаји
п спрпвпђеоу фаза
прпјекта и сл.

Средства: Обезбеђеое дпнације,
прпстпра, кпнсултантских услуга и сл.
4

Званична статистика,
WB Doing Business, WEF,
OECD.

5

Увпђеое нпвих прпцедура и дпдатни
трпшкпви у вези с регистрацијпм кпје
увпди Ппреска управа;
Усклађиваое
системских
закпна
(Закпн п привредним друштвима) с
рефпрмпм.
Дпстављаое ппстпјећих ппдатака и
дпкументације;
Привредни субјекти шаљу ппдатке п
статусним прпменама;
Ппвећаое плата у јавнпм сектпру;
Прихватљивп спфтверскп решеое.
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8

Ризици везани за распплпживпст
пптребних средстава, прпбијаое
рпкпва и други прпблеми у вези са
спрпвпђеоем.
15

16

Предуслови:
Редпслед пппуоаваоа ппља матрице „лпгичкпг пквира” пбележена је брпјевима ппред ћелија.

Пплитичка ппдршка регулатпрним
прпменама;
Распплпживи извпри финансираоа и
технички капацитети;
Сарадоа судпва, лпкалних пргана
сампуправе, кап и Републичкпг завпда
за статистику.
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