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Упутство за израду МСП теста 
 
Основ 
 
Тест утицаjа на мала и средња предузећа (МСП тест) врши процену нових регулаторних 
решења на мала и средња предузећа како би се избегло несразмерно оптерећење малих и 
средњих предузећа. Од јуна 2008. године, Европска унија примењује Акт о малим 
предузећима (Small Business Act) као нови оквир политике развоја МСП. С обзиром да 
представља део acquis communautaire, Акт о малим предузећима има велику важност и за 
земље кандидате за чланство у Европској Унији. МСП тест је интегрални део анализе 
ефеката Европске комисије, док је употреба теста присутна и у великом броју чланица ЕУ. 
 
Иако је одредбом члана 40. став 2. Пословника Владе предвиђено да АЕП (Анализа Ефеката 
Прописа), која се доставља уз законе, треба да садржи информацију о трошковима које ће 
примена закона створити малим и средњим предузећима, таква мера није довољна и 
свеобухватна, па је потребно прописати да МСП тест треба да буде интегрални део АЕП у 
Републици Србији, пре свега у оквиру анализе користи и трошкова разматраних 
регулаторних опција. МСП тест, пре свега, треба да омогући: 

1) разматрање да ли су алтернативна законска решења одговарајућа за мала предузећа; 
2) разматрање да ли мала предузећа могу делимично или у потпуности бити изузета од 

увођења нових захтева; 
3) квантификовање годишњих трошкова предложених решења на микро, мала и 

средња предузећа. 
 

На кога се односи 
 
Израда МСП теста је обавеза обрађивача прописа. МСП тест је начелно саставни део Анализе 
ефеката прописа (АЕП), која се прилаже уз Нацрт прописа и Образложење прописа. 
Канцеларија за регулаторну реформу и АЕП (У даљем тексту Канцеларија) даје своје 
мишљење на АЕП коју прилаже обрађивач прописа, при чему утврђује да ли испоштована 
форма израде АЕП и да ли је МСП тест урађен тамо где је то неопходно, тј. за прописе за које 
се утврди да утичу на мала и средња предузећа, њихове купце и конкуренцију. Сходно 
Стратегији регулаторне реформе у Републици Србији за период од 2012. до 2014. године, у 
надлежности Канцеларије је израда пилот МСП тестова који ће бити доступни обрађивачима 
прописа као примери добре праксе. 

 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2008:0394:FIN:en:PDF�


 



МСП тест 

УПИТНИК 
 

A. У раној фази израде  Анализе ефеката прописа треба извршити 
прелиминарну оцену утицаја закона на мала и средња предузећа: 
 

� Да ли се пропис односи на мала и средња предузећа или утиче на 
пословно окружење у којем она делују? У случају да је одговор 
потврдан, полазна претпоставка је да су трошкови у 
диспропорционалном односу на МСП и процес треба наставити 
преласком на одељак Б.  

� На које карактеристике МСП-а ће пропис највероватније утицати? На 
пример: број предузећа, величина предузећа, врста предузећа 
(предузетник, доо, ад итд.), географска распрострањеност...? 
 

Почетна фаза у изради МСП теста је утврђивање да ли одређени пропис има 
директног или индиректног утицаја на МСП. Начелно, израда МСП теста је обавезна 
за било који нови пропис који смањује или повећава цену пословања или 
функционусање МСП на било који начин.  
 
Пример 1: Уколико нова или измена постојеће регулативе за резултат има увођење 
новог пореза за све привредне субјекте, неопходно је урадити МСП тест, јер увођење 
новог пореза представља директан трошак и повећава цену пословања МСП.  
 
Пример 2: Уколико нова или измене постојеће регулативе за резултат има увођење 
додатног стандарда у обавештавању пореских органа или других државних 
институција, то представља индиректан утицај по МСП, јер морају да утроше рад и 
капитал да би се прилагодили новом стандарду, и самим тиме је обавезно извршити 
МСП тест. 
 

 

 

 



Б.  Размотрити алтернативне начине за регулисање положаја МСП 
 

� Размотрити да ли би неки алтернативни начин регулисања МСП био 
погоднији, који нужно не доводи до промене правне регулативе  

� Размотрити да ли би делимично или потпуно изузимање МСП из 
примене прописа било адекватно. 

Уколико се утврди да нова регулатива или измена постојеће регулативе ствара 
директне или индиректне трошкове које диспропорционално сносе предузећа, а на 
штету малих и средњих предузећа, потребно је размотрити алтернативе  регулисања 
МСП-a на начин који не угрожава примену прописа у целини. Као основна 
алтернатива се разматра могућност да се МСП делимично или у потпуности изузму 
из примене прописа. 

При разматразу потенцијалних алтернатива издвајају се као најчешће: 

o Потпуно или делимично изузимање МСП (Пример: На предузећа одређене 
величине се не примењују одређене прописане обавезе, МИКРО), 

o Привремене олакшице или ослобађања (Пример: Уводи се транзициони 
период у коме се МСП ослобађају од прописаних обавеза), 

o Смањење пореског оптерећења или директна финансијска помоћ у циљу 
компензације новонасталих обавеза или зарад прилагођавања новим 
стандардима и прописима,  

o Смањење накнада (Пример: Смањују се директни фиксни трошкови МСП-а, а 
у циљу финансијског растерећења сектора МСП), 

o Поједностављење система извештавања за МСП (Пример: У области 
извештавања државних органа, размотрити могућност да се обједине 
извештаји како би се смањили трошкови израде и подношења извештаја за 
МСП), 

o Специфичне информационе кампање, правилници, организовани 
тренинг (Пример: Формирање правилника и тренинг за МСП у примени новог 
стандарда, система извештавања и сл. ) и 

o Системско разматрање поједностављења процедура (Пример: Свуда где је 
могуће, размотрити поједностављења процедура које могу директно 
олакшати рад МСП, као што су on-line извештавања, приступ информацијама, 
поједностављење инспекција и сл.). 

 



В. Размотрити релевантна питања уз помоћ репрезентативног 
узорка МСП 

� Ступити у контакт са одговарајућим бројем репрезентативних 
предузећа (нпр. 10). 

� Прикупити информације о вероватним ефектима предложеног решења 
• У којој би мери предложено решење довело до настанака 

негативних последица по МСП?  
• Које мере би МСП морала да предузму у циљу прилагођавања? 
• Да ли постоји могућност да ће предложено решење имати веће 

последице у односу на МСП него у односу на друга предузећа?  
• Који су потенцијални трошкови и користи за МСП који би могли 

настати? 
• Да ли би изузимање из примене МСП (делимично или потпуно) 

имало материјалне последице у односу на потенцијалне добити 
примене правног прописа? 

• Да ли су могући алтернативни приступи у односу на МСП, a који не 
би имали материјалне последице у односу на потенцијалне добити 
примене прописа 

У даљој анализи утицаја на МСП, неопходно је ступити у консултације са 
заинтересованим странама како би се прикупили све неопходне информације за 
даљу анализу алтернативних опција. У консултацијама би требало да учествују 
представници МСП и њихова удружења. Консултације се могу организовати на 
различите начине, а као репрезентативне се извајају: фокус групе, панел дискусије, 
анкете, on-line анкете и панели. Консултације се могу вршити и на друге начине, али 
оно што је најбитније јесте да се у оквиру одељка Анализа ефеката прописа, наведу 
све заинтересоване стране које су учествовале у консултацијама, које су биле њихове 
сугестије и примедбе, и да ли су уврштене у текст прописа. Извештај о обављеним 
консултацијама се такође може уврстити у АЕП. 

 

 

 

 



Г. Утврдити да ли је у изгледу настанак последица већих размера по 
пословање и перформансе МСП од последица које ће предложено 
решење произвести у односу на остала предузећа   

� У случају да је одговор потврдан, наставити поступак преласком на 
следећи степен анализе малих и средњих предузећа, засноване на 
информацијама прикупљеним на одговарајућем узорку предузећа и 
осталим истраживањима, када је то могуће. (Обратити пажњу на то да је 
утицај мера доста већи у односу на мала предузећа обзиром да је реч о 
економијама малог обима.)  

� Ако то није случај, потребно је израдити нацрт анализе ефеката прописа 
ради одржавања јавних консултација, укључујући појединости 
иницијалних саслушања. Имајте у виду да ће и даље бити потребно 
размотрити: 

• да ли би неки алтернативни начин регулисања МСП био погоднији, 
који нужно не доводи до промене правне регулативе  

• да ли би делимично или потпуно изузимање МСП из примене 
прописа било адекватно. 

 

Одговор на ово питање се може добити из предходних налаза, при чему се 
предпоставља да смо прикупили све информације од заинтересованих страна и да 
смо урадили прелиминарну анализу ефеката које законска решења имају по 
привреду и грађане. 

 

Д. Прикупити детаљне податке о могућим ефектима на МСП као 
резултат опсежнијих консултација укључујући и трошкове: 

� Консултовати већи узорак репрезентативних предузећа. 
� Прикупити повратне информације о вероватним ефектиме предложеног 

решења, укључујући и процене о трошковима и користима, које су 
транспарентно представљене широј јавности.  Поново размотрити да ли 
ће предложено решење имати веће последице на МСП.  

� Размотрити алтернативне приступе за регулисање МСП. 

У напредној фази израде МСП теста потребно је добити сугестије и примедбе од 
ширек узорка репрезентативних предузећа како би се потврдиле предходне 
предпоставке. У овој фази се такође врши вредновање трошкова и упоређивање са 



очекиваним користима. Трошкови могу бити финансијски (директни трошкови 
плаћања накнада, такси и сл.), материјални (трошкови адаптирања МСП на нове 
стандарде, набавку опреме и сл.) и административни (трошкови извештавања 
државних органа, информисања о новом пропису и сл.). 

Тек након целокупне анализе користи/трошкова имамо јасну слику какве ће ефекте 
решења у пропису имати по МСП и потребно је формирати и размотрити 
алтернативе које би могле имати ублажавајући ефекат на МСП.  

 
Ђ. Побринути се да Анализа ефеката садржи анализу утицаја на МСП 

� МСП тест треба сматрати саставним делом израде Анализе ефеката 
прописа, који ће помоћи обрађивачу прописа у процени трошкова за 
самозапослене,  мала, средња и велика предузећа, који ће бити интегрисан 
у образац анализе ефеката прописа. Обрађивач прописа треба да обједини 
податке добијене на основу МСП теста и интегрише их у Анализу ефеката. 
Нарочито треба обухватити: 

• Структура привреде (број предузећа, величина предузећа итд.) 
• Спроведене консултације 
• Процена користи и трошкова сваке опције 
• Проблеми примене (имплементације прописа) 

� Пружити повратне информације учесницима у консултацијама 
• Како су утицали на промене настале у тексту прописа, и ако није 
било промена, зашто? 
• Како у будућности могу учествовати у регулаторном процесу 

Коначна верзија одељка АЕП би требало да садржи све податке до којих смо дошли 
кроз консултације са заинтересованим субјектима и кроз анализу трошкова и 
користи, све време имајући у виду постојећа законска решења и привредну 
структуру и амбијент. Код финалног извештаја се као круцијални део истиче 
вредновање опција и подаци на основу којих процењено да је конкретна опција 
наједакватнија за решење конкретног проблема. 

Повратене информације се транспарентно и правовремено прослеђују 
заинтересованим странама. Пожељно је формирати механизам сталних 
консултација, при чему би се предлагачима прописа и након усвајања, пружале 
информације о адекватности примене прописа и другим питањима од значаја које је 
привреда у стању да идентификује у краћем року од надлежних тела. 



Анекс 1- Помоћни алати 
1. Модел стандардног трошка 

Модел стандардног трошка представља једноставан начин мерења 
административног оптерећења које је прописима наметнуто, пре свега привредним 
субјектима. Различите процедуре (административне или информационе захтеве) 
наметнуте регулисаним субјектима, модел стандардног трошка (МСТ) разлаже на 
поступке и неопходне активности које они морају обавити, па на основу података о 
времену потребном  да се ти захтеви испуне,  као и података о трошковима које они 
стварају  мери административне трошкове, односно непотребно административно 
оптерећење. 
 
МСТ је могуће применити како на постојеће прописе, тако и на нове прописе, оне који 
се припремају. Тај метод омогућава да се јасно изразе укупни административни 
трошкови које ствара постојећа регулатива и указује на могућа поједностављења 
процедура и поступака и уклањање непотребних административних захтева. Такође, 
приликом израде нових прописа, односно у току анализе ефеката прописа, МСТ 
представља веома ефикасно средство јер јасно приказује евентуалне последице, 
односно омогућава да се упореди  постојеће  решење с  предложеним решењем које је 
у вези са административним трошковима регулисаних субјеката. 

 

Директни трошкови

Трошкови 
прилагођавања 

регулативи

Финансијски трошкови 
(порези, царине, итд.)

Материјални трошкови 
примене прописа - измена 

производа или производног 
процеса како би се 

ускладили са регулаторним 
захтевима

Административни трошкови

Административни трошкови 
настали активностима 

предузећа које би оно чинило и 
без нове регулативе

Административно оптерећење –
трошкови настали услед 

прописа

Индиректни трошкови



 
Калкулатор за израчунавање трошкова путем модела стандардног трошка се налази 
на интернет страници Канцеларије (http://www.ria.gov.rs/kalkulator) и доступан је 
нормативцима на пословима израде АЕП. 

Примере примене МСТ, можете преузети овде: http://www.ria.gov.rs/primer-mst  

 

2. Мултикритеријумска анализа 

Постоје различити методи мултикритеријумске анализе (МКА), али се сви користе 
ради анализе и рангирања опција, односно да би се одредиле прихватљиве опције 
или издвојила најбоља  опција.  Опције се рангирају на основу  критеријума,  који се 
одређују на основу претходно утврђених циљева и који омогућавају поређење 
опција. МКА се уобичајено спроводи пошто се одреде критеријуми тако да се оцењује 
свака опција по сваком одређеном критеријуму. Општи критеријуми могу имати 
различит значај и могуће им је  приписати различит степен важности (пондерисати 
их). 
 
Примена МКА подразумева да су спроведене предходне фазе анализе ефеката и МСП 
теста као његовог интегралног дела, при чему МКА вршимо из четири основна 
корака: 
 

1) одређивање критеријума и подкритеријума на основу којих ће се разматрати 
опција; 

2) бодовање опција спрам постављеним критеријумима; 
3) критеријуми се рангирају по значају (пондеришу се); 
4) разматрају се резултати  (која од опција је према постављеним критеријумима 

и њиховом рангирању најеадекватнија). 
 
Примере примене МКА, можете преузети овде: http://www.ria.gov.rs/prirucnik-za-
analizu-efekata-propisa  

 
3. Анализа трошкова користи 
 
Анализа трошкови и користи (АТК) се може дефинисати као поступак у коме се 
сагледавају и пореде трошкови и користи које потенцијално ствара нова регулатива. 
У АТК треба у обзир узети утицаје што већег броја финансијских, економских и 
других фактора, а све у циљу процене исплативости увођења нових индиректних и 
директних трошкова. У контексту МСП теста, АТК је оријентисана ка процени односа 

http://www.ria.gov.rs/kalkulator�
http://www.ria.gov.rs/primer-mst�
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трошкова које МСП сносе и потенцијалних користи које остварују заузврат. Утицај 
свих фактора је неопходно монетаризовати, тј. новачано представити како би били 
међусобно упоредиви. 
 
Финансијска анализа омогућава да се на основу процењених новчаних токова 
израчунају жељени показатељи. У том смислу, два финансијска показатеља су 
нарочито значајна: 
 

1) Финансијска нето садашња вредност (Financial Net Present Value) и 
2) Финансијска интерна стопа приноса (IRR) 

 
Ова два показатеље се израчинавају применом метода дисконтованих новчаних 
токова и битно је јасно дефинисати временски рок у коме се врши анализа. 
 
Економска анализа има за циљ да процени допринос увођења нове регулативе на 
економске благостање јесте привреде и идентификовању потенцијалних штета које 
могу настати, и њиховог вредновања. 
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