
  

 

 

 

 
 
 
 

  

 

IPA 2011 FF RAC twinning light projekt "Jačanje kapaciteta za provedbu Strategije procjene učinaka 
propisa za razdoblje od 2013. do 2015. godine" 
 
KONTROLNA LISTA PITANJA 

 

SOCIJALNIUČINCI  

Zaposlenost i 
tržište rada 

Olakšava li opcija otvaranje novih radnih mjesta? 
Dovodi li, izravno ili neizravno, do gubitka radnih mjesta? 
Ima li posebne negativne posljedice za pojedina zanimanja, skupine radnika ili 
samozaposlene? 
Ima li poseban učinak na pojedine dobne skupine? 
Utječe li na ponude poslova? 
Ima li učinak na funkcioniranje tržišta rada? 
Ima li učinak na usklađivanje privatnog, obiteljskog i poslovnog života? 

Norme i prava 
vezani uz 
kvalitetu radnog 
mjesta 

Ima li opcija učinak na kvalitetu radnog mjesta? 
Utječe li opcija na pristup radnika ili nezaposlenih programima usavršavanja, 
prekvalifikacije, dodatne edukacije? 
Da li opcija ima učinak na zdravlje, sigurnost i dostojanstvo radnika? 
Utječe li opcija, izravno ili neizravno, na postojeća prava i obveze radnika? 
Utječe li opcija, izravno ili neizravno, na postojeća prava i obveze poslodavca? 

Socijalna 
uključenost i 
zaštita posebnih 
skupina ljudi 

Utječe li opcija na pristup tržištu rada ili promjenu  radnog mjesta? 
Rezultira li, izravno ili neizravno, većom jednakošću ili nejednakošću? 
Utječe li opcija na jednak pristup robi i uslugama? 
Utječe li opcija na pristup posrednicima pri traženju posla ili uslugama od općeg 
gospodarskog interesa? 
Hoće li javnost biti bolje informirana o određenoj temi nakon uvođenja opcije? 
Utječe li mjera na posebne skupine pojedinaca (primjerice, najranjivije ili 
najrizičnije kada je riječ o siromaštvu, djecu, žene, stare i nemoćne, osobe s 
posebnim potrebama, nezaposlene, nacionalne, lingvističke i vjerske manjine, 
azilante), tvrtke ili ostale organizacije, vjerske zajednice ili posebne lokalitete? 
Utječe li opcija značajno na građane drugih nacionalnosti ili na strane sezonske 
radnike? 

Spolna 
jednakost, 
jednak tretman, 
jednake prilike 

Utječe li opcija na nediskriminaciju, jednaki tretman i jednake prilike za sve? 
Ima li opcija različit učinak na žene i muškarce? 
Promiče li opcija jednakost između žena i muškaraca? 
Podrazumijeva li opcija različit tretman skupina ili pojedinaca na osnovi spola, 
rasnog ili nacionalnog podrijetla, vjerskog opredjeljenja, invaliditeta, dobi ili 
seksualne orijentacije? 
Može li opcija dovesti do neizravne diskriminacije? 

Pojedinci, 
privatni i 
obiteljski život, 
osobni podaci 

Nameće li opcija dodatne administrativne zahtjeve pojedincima i povećava li 
njihov administrativni teret (npr. ishođenje javnih isprava, dodatno 
ispunjavanje obrazaca, dodatne potvrde drugih javnih institucija i organizacija, 
ograničavanje prava pojedinca i sl.? 
Utječe li opcija na privatnost pojedinaca (uključujući njihovo mjesto stanovanja 
i njihovu komunikaciju)? 



  

 

 

 

 
 
 
 

  

 

Utječe li na pravo izbora i slobode pojedinaca? 
Utječe li na obiteljski život ili pravnu, gospodarsku ili socijalnu zaštitu obitelji? 
Utječe li na prava djeteta? 
Uključuje li mjera obradu osobnih podataka ili tiče li se prava pojedinca na 
pristup osobnim podacima? 

Upravljanje, 
uključenost 
javnosti i dionika 
u proces 
donošenja 
odluka, mediji, 
etika 

Da li opcija ograničava ili potiče uključenost dionika u proces donošenja odluka 
kao što je predviđeno posebnim nacionalnim i europskim zakonodavstvom (npr. 
Zakon o procjeni učinaka propisa, Kodeks savjetovanja sa zainteresiranom 
javnošću u postupcima donošenja zakona i drugih propisa)? 
Odnosi li se prema svim sudionicima i dionicima jednako, uz dužno poštovanje 
prema različitostima? Utječe li mjera na kulturološku i jezičnu raznolikost? 
Utječe li na autonomiju socijalnih partnera u područjima za koja su 
kompetentna? Utječe li, primjerice, na kolektivno pregovaranje na bilo kojoj 
razini ili na pravo kolektivnog djelovanja? 
Utječe li opcija na javne institucije i administraciju, primjerice, u smislu njihovih 
nadležnosti? 
Hoće li opcija utjecati na prava pojedinaca i njihov odnos s javnom upravom? 
Utječe li na pristup pojedinca pravnim institucijama? 
Da li opcija dalje više mogućnosti javnosti za boljom informiranošću o 
specifičnom problemu? Utječe li na pristup pojedinaca informacijama? 
Utječe li opcija na organizacije civilnog društva, druge organizacije, političke 
stranke? 
Utječe li opcija na medije, pluralizam medija i slobodu govora? 
Uključuje li opcija na etička pitanja (kloniranje, uporaba ljudskog tijela ili dijelova 
tijela za financijsku dobit, genetička istraživanja, uporaba genetičkih 
informacija)? 

Javno zdravstvo i 
sigurnost 

Da li opcija utječe na zdravlje pojedinaca/cijele populacije, uključujući očekivani 
životni vijek kroz učinke na socio-gospodarsko okruženje (radno okruženje, 
dohodak, obrazovanje, profesionalno zanimanje, prehrana)? 
Da li opcija povećava ili smanjuje  učestalost zdravstvenih rizika zbog prisutnosti 
tvari koje su štetne prirodnom okruženju? 
Utječe li na zdravlje zbog promjena u razini buke ili kvalitete zraka, vode ili tla? 
Hoće li utjecati na zdravlje zbog promjena u korištenju energije i/ili 
gospodarenja otpada? 
Utječe li mjera na zdravstvene čimbenike koji su povezani sa stilom živote, 
poput prehrane, tjelesne aktivnosti ili upotrebe duhanskih proizvoda, alkohola 
i narkotika? 
Postoje li posebno pogođene rizične skupine ljudi (zbog dobi, spola, 
invaliditeta,mobilnosti,regionalne ili socijalne skupine)? 

Kriminal, 
terorizam i 
sigurnost 

Da li opcija utječe na nacionalnu sigurnost, otvaranjem sigurnosnih propusta za 
povećanje kriminala ili ugrožavanjem terorizmom? 
Da li opcija otvara mogućnost otkrivanja kriminalca ili njegovu/ njezinu 
potencijalnu dobit od samog zločina? 
Može li opcija povećati broj kriminalnih djela? 
Utječe li na kapacitet redarstvenih snaga? 



  

 

 

 

 
 
 
 

  

 

Hoće li utjecati na pravo na slobodu i sigurnost, pravo na pošteno suđenje i 
pravo na obranu? 
Hoće li utjecati na prava žrtvi i svjedoka? 

Pristup socijalnoj 
zaštiti, 
zdravstvenim i 
obrazovnim 
sustavima i 
posljedice po 
njih 

Ima li opcija učinak na usluge u smislu kvalitete/pristupa za sve? 
Ima li učinak na obrazovanje i mobilnost radnika? 
Utječe li opcija na pristup pojedinaca javnom/privatnom obrazovanju ili 
strukovnoj obuci i usavršavanju? 
Utječe li opcija na financiranje/organizaciju/pristup socijalnim i zdravstvenim 
uslugama? 
Utječe li opcija na sveučilišta i akademsku slobodu/ samoupravljanje? 

Kultura Ima li opcija učinak na očuvanje kulturne baštine? 
Ima li opcija učinak na kulturnu raznolikost? 
Ima li opcija učinak na uključenost građana u kulturne manifestacije ili njihov 
pristup kulturnim resursima? 

  

 

 


