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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. 

 

 

Калкулатор МСТ 

 

Канцеларија за регулаторну реформу и анализу ефеката прописа (у даљем тексту: 

Канцеларија) развила је алат за употребу МСТ приликом израде анализе ефеката 

прописа од стране регулаторних тела, а у циљу унификације и аутоматизације 

извештаја о вредновању административног оптерећења путем МСТ. Примена 

калкулатора МСТ, као помоћног алата,  има за циљ да олакша корисницима унос 

свих података потребних за обрачун административних трошкова и елиминише 

потенцијалне математичке грешке  које могу настати у раду на МСТ.  

Калкулатор МСТ доступан је путем интернет сајта Канцеларије на адреси  

http://www.ria.gov.rs/kalkulator 

 

 

http://www.ria.gov.rs/kalkulator


 

Пример израде извештаја   

 

Да би могли да приступите on line калкулатору потребно је прво да се 

региструјете као корисник. Пријава за регистрацију се налази на почетној 

страници. 

 

 

 

 

 

Притиском на поље ͼ̪̐̑̉́̃́ͼ отвара се нови прозор који нуди две опције: ̪̔̌̏̄̔̆ 

̒̆ ̉ ̗̪̑̆̄̉̒̓̑́̉́. Потребно је да кликнете на поље ͼ̗̪̑̆̄̉̒̓̑́̉́ͼ и да попуните 

понуђене податке. Након попуњеног формулара, потребно је штиклирати поље за 

потврду услова коришћења и поступак регистрације завршава се кликом на поље 

ͼ̪̑̆̄̉̒̓̑̔ ̒̆ͼ. 

 

 

Пријава 

Жељена шифра мора да 

садржи најмање пет карактера 

 

Преписати у празно поље 

сигурносну шифру 



Уноси се пун назив прописа за који 

се обрачунавају административни 

трошкови 

 

 

Након успешне регистрације добићете обавештење путем електронске поште коју 

сте одредили приликом регистрације.  У поруци се налази обавештење о успешној 

регистрацији и подаци о корисничком имену и шифри, као и линк на који је 

потребно да се кликне како би се извршила потврда регистрације.  

Као регистрован корисник на почетној страни одаберите падајући мени ͼ˝́̅̎̉ͼ 

и затим подкатегорију ͼ˗́̌̋̔̌́̓̏̑ ˙˞˟ͼ. 

 

 

Након тога отвара се почетна страна калкулатора на коме се дефинишу основни 

подаци о новом предмету. На почетној страници је такође могуће видети 

постојеће предмете и преузети упутство за коришћење калкулатора. 

 

 

 

 

Допуна се односи на измене и 

допуне прописа у коме је 

дефинисана административна 

процедура која се анализира 



Након клика на поље ͼ̪̅̏̅́ͼ отвара се нова страна на којој се види име пројекта, 

ко је задужен за његову израду и име прописа који се анализира. Кликом на поље 

ͼˑ̪̏̅́ ́̅̍̉̎̉̒̓̑́̓̉̃̎̉ ̖̈́̓̆̃ͼȟ отвара се подпрозор у коме се уносе подаци о 

административном захтеву који желите да анализирате. У оквиру овог прозора се 

пописују сви административни захтеви који су дефинисани прописом који се 

анализира. 

 

     

 

 

Притиском на поље ͼ̪̅̏̅́ͼ прелазите на следећу страну у оквиру које се уносе 

подаци који се односе на број регулисаних субјеката. Притиском на поље ͼ̪̅̏̅́ 

̑̆̄̔̌̉̒́̎̉ ̪̒̔̂̆̋̓ͼ, отвара се нови прозор у коме се уносе подаци везано за  

субјекте на које се односи административни захтев. 

 

 

 

 

Уноси се назив 

административног захтева 

Уноси се члан или чланови 

прописа којима се уређује 

административни захтев 

Уноси се извор података на основу 

кога је дефинисан број 

регулисаних субјекти (нпр. АПР, 

Завод за статистику) 

)асдффгдф)9))министарства..) 



 

Након дефинисања регулисаних субјеката, отвара се нови прозор који пружа увид 

у досадашње податке који су унети, као и могућност да се додају појединачне 

активности које сваки регулисани субјект мора да изврши како би задовољио 

услове неопходне за извршење одређене административне обавезе. 

Свака појединачна активност која се врши захтева посебну калкулацију при чему 

се мери утрошак у времену потребном да би се извршила дата активност за 

запослене у одређеној делатности. Циљ ове калкулације јесте да се добије укупан 

утрошак регулисаних субјеката на годишњем нивоу, а везано за одређену 

активност. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Главна обрачунаска јединица у моделу стандардног трошка јесте утрошено време 

у обављању одређене активности. Износ у динарима потребан да се изврши једна 

административна активност се срачунава тако што се просечна цена радног сата 

одређених субјеката ставља у однос потребног времена да се дата активност 

изврши. 

При израчунавања утрошака вреднује се и проценат административног 

оптерећења, тј. колико преоцентуално времена регулисани субјекти морају да 

издвоје како би извршили административну активност  

Кликом се отвара падајући мени у коме су 

садржане понуђене активности. Пожељно 

је активности селектовати хронолошки, 

при чему је прва уобичајено „упознавање 

са информационим захтевом“ 

Листу и опис сваке активности се 

могу сагледати у ˍ̎̆̋̒̔ ρ овог 

документа 

У секцији "Учесталост" се уносе подаци 

везани за број регулисаних субјеката и 

фреквенцију активности, тј. колико пута 

годишње је потребно извршити дату 

активност. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Да би се добила калкулација за изабрану административну активност, потребно 

је, такође, унети податке о групи регулисаних субјеката и сектора на који се 

односи дата активност. Зависно од врсте административног захтева, извршење 

дате активности се може односити на приватни сектор, државни сектор или 

грађане. У појединим случајевима се може односити и на више сектора 

истовремено. 

 

Кликом се отвара падајући 

мени у коме се дефинише 

сектор на који се односи 

активност. 

Кликом се отвара падајући мени у 

коме се дефинишу групе регулисаних 

сеубјеката по основу делатности и 

стручне спреме 

¶ Приватни сектор, 

¶ Грађани или 

¶ Државни сектор 

Уноси се време 

потребно за 

извршење 

активности 



 

 

 

 

 

 

 

Након извршавања калкулација за сваку администартивну активност коју је 

неопходно извршити да би се задовољио одређени административни захтев, 

кликом на поље ȵ̭̅́̆Ȱ, отвара се прозор у коме се могу сагледати трошкови 

привреде на годишњем нивоу за сваку појединачну администартивну активност, 

као и укупан трошак привреде за администартивни захтев. У овом прозору, 

кликом на поље ȵ̆̅̉̓Ȱ се могу променити подаци који су унети, при чему се 

аутоматски мења укупни утрошак уколико се мењају квантитативне 

информације (нпр. број регулисаних субјеката или број потребних сати и минута 

за извршење административне активности). 

Кликом на поље ȵ̪̋̑̆̉̑́Ȱ, формира се извештај у ПДФ-у који се може преузети. 

Трошак привреде на 

годишњем нивоу да би се 

извршила дата активност 

Кликнути за формирање 

извештаја у ПДФ-у 



 

 

 

 

 

 

Основни 

подаци  

Основни 

подаци о 

захтеву 

Подаци о 

активностима 

Укупан 

трошак 

привреде 



Анекс 1 – Административне активности 

¶ Упознавање са информационим захтевом 

¶ Обука запослених у вези са информационим захтевом 

¶ Прикупљање потребних информација на основу постојећих података 

¶ Прилагођавање постојећих података 

¶ Припрема информационих материјала (нпр. припрема огласа) 

¶ Достављање формулара 

¶ Одржавање састанака (интерних и са трећим лицима) 

¶ Провера (укључује и помоћ инспекцијским органима) 

¶ Копирање, прављење ознака и сл 

¶ Достављање информација 

¶ Попуњавање информација 

¶ Набавка информационе технологије и залиха 

¶ Друго 

¶ Плаћања 


