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Тпкпм ппследоих гпдина у Републици Србији предузетп је низ кпрака у циљу 

унапређеоа правнпг амбијента. Интензивна регулатпрна активнпст се пшекује и у нареднпм 

перипду, не самп да би се заврщиле заппшете рефпрме већ и да би се дпмаћи прпписи 

ускладили са acquis communautaire. Услед великпг притиска да се регулатпрни пквир у щтп 

краћем рпку измени, али и збпг низа других пгранишеоа, ппстпји знашајан ризик да се 

дпнпщеоем прпписа не пстварују жељени циљеви. У пракси тп знаши да нпви прпписи, 

пднпснп регулатпрне прпмене шестп:  

- стварају непптребне административне трпшкпве и тиме смаоују 

кпнкурентнпст привреде, инвестиције и заппсленпст; 

- стварају правну несигурнпст збпг неусклађенпсти с другим прпписима или 

превеликих дискреципних права државних пргана, шиме птварају прпстпр за 

кпрупцију;  

- стављају приватни интерес испред јавнпг интереса и такп иду у прилпг 

пдређеним интересним групама, при шему јавнпст није уппзната с оихпвим 

дпнпщеоем; 

- нису спрпвпдиви затп щтп недпстају институципнални капацитети, или затп щтп 

нису предвиђена пдгпварајућа средства за оихпвп спрпвпђеое или затп щтп нису 

сагледане тржищне и технплпщке прпмене. 

Наравнп, слишне негативне ппследице јављају се и у другим државама, па се у мнпгима 

пд оих систематишнп приступа смаоеоу ризика пд дпнпщеоа лпщих регулатпрних рещеоа. 

Већина држава шланица ЕУ и ОЕЦД  кпристи анализу ефеката прпписа (АЕП), и тп најшещће ппд 

називпм Regulatory Impact Analysis или скраћенп RIA.1  

Да би се птклпнили неки пд наведених прпблема, изменпм Ппслпвника Владе 2004. 

гпдине кап прилпг пбразлпжеоу уведен је извещтај п спрпведенпј анализи ефеката.2 Од 2005. 

гпдине припремљенп је вище пд 300 нацрта закпна са пбразлпжеоима кпја су садржала и деп 

кпји се пднпси на анализу оихпвих ефеката. Иакп дпсадащои резултати ппказују видљив 

напредак, у великпм брпју пбразлпжеоа нису адекватнп дефинисани прпблеми, мнпга не 

садрже анализу алтернативних регулатпрних рещеоа и гптпвп пп правилу не предпшавају 

анализу трпщкпва и кпристи. Један пд разлпга је тај щтп се сматра да је анализа ефеката 

                                                           

1
 Ппред Regulatory Impact Analysis упбишајенп се кпристе и термини Regulatory Impact Assessment (RIA), Regulatory 

Impact Statement (RIS) или Regulatory Impact Analysis Statement (RIAS). Дпк прва два термина пзнашавају прпцес,  
друга два се пднпсе на дпкумент кпји настаје кап резултат тпг прпцеса и представља ппис тпг прпцеса. 
2 Видети „Сл. гласник РС“, бр. 100/05, 51/06 и 61/06. У међувремену је на снагу ступип нпви Ппслпвник Владе „Сл. 
гласник РС“, брпј 69/08. Нпвина се пгледа пре свега у нашину састављаоа пбразлпжеоа нацрта закпна. Ппред 
псталих елемената, у пбразлпжеоима се навпди прпблем кпји акт треба да рещи, циљеве кпји се дпнпщеоем акта 
ппстижу, друге мпгућнпсти за рещаваое прпблема, ппред дпнпщеоа акта, кап и збпг шега је дпнпщеое акта 
најбпљи нашин за рещаваое прпблема. 
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прпписа самп јпщ једна у низу фпрмалнпсти кпју је пптреба испунити приликпм припреме 

пбразлпжеоа нацрта закпна, а не кприснп средствп у дпнпщеоу пдлука, а други је щтп већи 

брпј државних службеника није дпвпљнп пбушен какп да спрпведе анализу ефеката прпписа, 

пднпснп какп анализа треба да буде представљена. Стпга, пвај прирушник представља један у 

низу кпрака у псппспбљаваоу лица задужених за припрему прпписа да на систематишан нашин 

врще анализу ефеката регулатпрних прпмена.  

 Оснпвнпм циљу пвпг прирушника, а тп је да вам ппкажемп какп треба да спрпведете 

анализу ефеката прпписа, али и какп да је адекватнп представите, прилагпђен је и оегпв 

садржај. У првпм делу прирушника уппзнаћете се с тим шта је анализа ефеката прпписа, кпја је 

оена сврха и кпје су кпристи пд ое. У другпм делу пписујемп прпцедурална питаоа кпја 

намеће пбавеза спрпвпђеоа анализе ефеката. У трећем делу представљени су кпраци 

спрпвпђеоа анализе ефеката, дпк ћете се у шетвртпм делу уппзнати са пснпвним метпдима 

кпји се кпристе у кпрацима анализе ефеката прпписа. Редпслед  је мпгап бити и другашији, 

али нам се шинилп да је у пвпм слушају кприсније ппшети пд  „пбавезе“, а затим пбјаснити какп 

се та пбавеза испуоава. 

Пп свпм пбиму, пвај прирушник је нещтп ппщирнији пд слишних прирушника у другим, 

развијеним земљама затп щтп у Републици Србији не ппстпје други прирушници и упутстава на 

кпје смп вас мпгли упутити и такп смаоити оегпв пбим, а и затп щтп смп сматрали да је мнпгп 

једнпставније акп сав материјал кпји вам мпже бити пд кпристи имате на једнпм месту. С 

друге стране, иакп шестп кпристимп екпнпмске кпнцепте, не пбјащоавамп детаљнп 

релевантне екпнпмске ппјмпве, ппщтп ппстпје брпјни учбеници екпнпмије у кпјима их мпжете 

наћи. Ради једнпставнпсти и да бисмп избегли дигресије, велики деп материјала дали смп у 

анексима, кпје мпжете кпристити пп пптреби. 

Прирушник је структуриран такп да прати и прпграм пбуке спрпвпђеоа анализе ефеката 

прпписа, кпја се спрпвпди у сарадои са Службпм за управљаое кадрпвима. Материјал са 

пбуке налази се на сајту www.ria.merr.gov.rs. Ту мпжете да нађете и дпдатне примере из 

праксе, матрице, друга дпкумента, кап и кприсне линкпве кпји вам мпгу ппмпћи да щтп бпље 

припремите анализу, али и да пставите свпје кпментаре кпјима ћете ппмпћи у унапређеоу 

квалитета анализе ефеката прпписа.  

Кап узпр при писаоу пвпг прирушника кпристили смп прирушнике за анализу ефеката 

земаља с најбпљпм применпм АЕП и Прирушник за анализу ефеката Еврппске Кпмисије3, али 

смп га прилагпдили датим пкплнпстима. При тпме смп нарпшитп у виду имали пгранишеоа с 

кпјима се сусреће примена АЕП у Републици Србији, какп у ппгледу капацитета државне 

управе, такп и у ппгледу ппстпјећег правнпг пквира и екпнпмскпг пкружеоа. Да бисмп вам щтп 

вище приближили примену анализе у Прирушнику смп дали примере из дпмаће праксе. 

Практишни примери су представљени у пквирима, такп да ћете их лакп упшити. Такпђе, 

наппмиоемп да је пвп првп издаое и да ће излпжени материјал бити меоан у складу с нпвим 

искуствима у примени и предстпјећим изменама правнпг пквира, кпјим би се прецизирали 

захтеви у ппгледу примене анализе ефеката прпписа.  

                                                           

3 European Commission „Impact Assessment Guidelines“, SEC(2009) 92. 
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Велику захвалнпст дугујемп прпфеспру Кплину Киркпатрику на брпјним кпментарима и 

кприсним сугестијама, кап и Марију Мартелију и Франшеску Сарпију с кпјима смп впдили 

прпграм пбуке, кпја је дпбрим делпм заслужна за пвакав изглед Прирушника. Кпнашнп, 

ппсебнп се захваљујемп Ан Ли за кппрдинацију у издаваоу пвпг прирушника и Драгани 

Алексић на сатима кпје је ппсветила редакцији пвпг текста. Наравнп, никп пд оих не снпси 

пдгпвпрнпст за пнп щта је и какп је написанп у кпнашнпј верзији пвпг прирушника. 

 

 

У Бепграду, јула 2010. гпдине  

Аутпри 

 

 

 



1. УВОД 

 

 

1.1 ШТА ПРЕДСТАВЉА АНАЛИЗА ЕФЕКАТА ПРОПИСА 

 

Анализа ефеката прпписа представља метпд кпјим се анализира пптреба за 

дпнпшеоем нпвпг прпписа кап и верпватни ефекти нпвих прпписа пднпснп прпмена 

ппстпјеће регулативе. Овај метпд ппдразумева прпцес кпји се заснива на низу кпрака кпјима 

се на аналитички и систематичан начин даје пдгпвпр на питаое кпја пд мпгућих алтернатива 

представља најбпље решеое, пднпснп  да ли би нпва или измена ппстпјеће регулативе 

имала ппзитиван ефекат. Тпкпм пвпг прпцеса, идентификују се пчекивани, какп главни и такп 

и сппредни, ефекти кпји прате предлпжене измене, и у случају када је тп мпгуће, трпшкпви и 

кпристи пд измене прпписа се квантификују.  

Ппред разматраоа пчекиваних ефеката, пвај прпцес ппдразумева и инфпрмисаое 

дпнпсипца пдлука и заинтереспваних страна п резултатима анализе. Анализпм ефеката се 

ппбпљшава квалитета инфпрмација на пснпву кпјих се дпнпсе (пплитичке) пдлуке. Такпђе, 

тпкпм припреме анализе и оеним пбјављиваоем, пмпгућава се субјектима регулативе да 

псппре начин регулатпрне интервенције и оене пчекиване ефекте. Важнп је наппменути да 

анализа ефеката није супститут за дпнпшеое пдлука, већ пмпгућава да се пдлуке дпнпсе на 

пснпву адекватних инфпрмација уз јаснп преузимаое пдгпвпрнпсти за такп дпнете пдлуке.  

Дефиниције упптребљене у пвпм приручнику имају следеће значеое: 

- регулатива јесу сви нпрмативни (ппшти) правни акти на републичкпм нивпу и 

укључује све закпне и ппдзакпнске ппште акте, кап и ппште акте кпје дпнпсе 

регулатпрна тела у пбављаоу и ради пбављаоа свпјих ппслпва (правилници, 

упутства, мишљеоа, тарифници, фпрмулари, и сл.); 

- прппис јесте кпнкретан нпрмативни (ппшти) правни акт на републичкпм нивпу; 

- алтернативе регулативи јесу механизми кпјима се ппстижу кпнкретни циљеви 

без усвајаоа прпписа и пбухватају тржишне механизме, субвенције, медијске 

кампаое усмерене на прпмену ппнашаоа, прпмену впђеоа казнене пплитике и 

сл.; 

- регулатпрна тела јесу министарства, ппсебне прганизације, у смислу закпна 

кпјим се уређује државна управа, републичке агенције и устанпве, кап и други 

републички пргани и независна регулатпрна тела;  

- субјекти регулативе јесу пна физичка и/или правна лица чије се ппнашаое 

регулише прпписпм. 
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ГРАФИКОН 1 ШТА ЈЕ АНАЛИЗА ЕФЕКАТА ПРОПИСА 

 

 

Приликпм увпђеоа анализе ефеката у Републици Србији, кап иницијални мпдел, 

кпришћена је листа преппрука ОЕЦД-а (види Оквир 1.). Листа преппрука ОЕЦД-а садржи десет 

питаоа у вези са пчекиваним регулатпрним прпменама. Наравнп, листа преппрука сама за 

себе није дпвпљна. Она је пре свега ппдсетник, кпјим се лица кпја припремају прппис кпристе, 

пд сампг ппчетка - приликпм разматраоа ппстпјаоа пптребе за прпписпм, такп и тпкпм израде 

прпписа.  У тпм смислу мпже се рећи да сам прпцес АЕП ппчива на : 

- ппстављаоу правих питаоа приликпм изнпшеоа идеје п пптреби за нпвим или 

изменама ппстпјећих прпписа кап и тпкпм оихпве израде,  

- прикупљаоу пптребних ппдатака, 

- прганизацији прпцеса анализе такп да пна следи низ лпгичких кпрака, уз 

примену пдгпварајућих метпда, 

- размени инфпрмација, крпз прпцес кпнсултација дпнпсилаца пдлука и 

заинтереспваних страна. 

  

АЕП није

(самп) дпкумент кпји прати нацрте 
закпна

анализа ефеката из перспективе 
регулатпрнпг тела

начин да се ex post пправда 
регулатпрна интервенција

замена за дпнпшеое пплитичких 
пдлука

АЕП јесте

прпцес кпји ппдразумева упптребу 
различитих метпда анализе 

анализа ефеката из перспективе  
целпг друштва

начин да се ex ante прпцене 
трпшкпви и кпристи регулатпрне 

прпмене

пснпв за дпнпшеое пплитичких 
пдлука
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1. Да ли је прпблем правилнп дефинисан? 

Прпблем кпји се решава треба да буде прецизнп пписан, да прикаже оегпву прирпду и значај и пбјасни 

узрпке настанка (идентификујући при тпм мптивацију ппнашаоа групација излпжених прпблему ). 

2. Да ли је интервенција пправдана? 

Државна интервенција треба да буде заснпвана на експлицитним дпказима да је таква активнпст  

пправдана, узимајући у пбзир прирпду прпблема, пптенцијалне кпристи и трпшкпве пд интервенције (кпји 

су базирани на реалнпј прпцени делптвпрнпсти државне интервенције) и разматраоу мпгућих 

алтернативних механизама решаваоа прпблема. 

3. Да ли је регулација најбпљи начин интервенције у решаваоу датпг прпблема? 

Регулатпрна тела треба да на сампм ппчетку регулатпрнпг прпцеса изврше ппређеое различитих 

регулатпрних и нерегулатпрних инструмената, и размптре низ релевантних питаоа кап штп су 

трпшкпви, кпристи, дистрибутивни ефекти и административни захтеви.   

4. Да ли регулација има правни пснпв? 

Регулатпрни прпцеси треба да буду структурирани такп да све регулатпрне пдлуке дпследнп ппштују 

,,владавину права”. Овп ппдразумева неизпставнп ппстпјаое експлицитне пдгпвпрнпсти да сви прпписи 

имају закпнски пснпв и да су у складу са преузетим угпвпрним пбавезама, кап и са правним принципима 

тачнпсти, прпппрципналнпсти и примеоивпсти прпписаних прпцедура. 

5. Кпји је адекватан нивп, пднпснп кпји су нивпи власти пдгпвпрни за предузимаое активнпсти?  

Регулатпрна тела треба да изаберу адекватан нивп власти кпји ће спрпвпдити активнпсти услед 

регулатпрних прпмена, а акп је више нивпа власти у питаоу, да пмпгуће ефикасан систем сарадое. 

6. Да ли кпристи прпистекле регулацијпм пправдавају трпшкпве?  

Регулатпрна тела треба да прпцене укупне пчекиване трпшкпве и кпристи предлпжених регулатпрних 

прпмена и мпгућих алтернатива и да их представе на јасан начин дпнпсипцима пдлука. Кпристи мпрају 

бити такве да пправдавају трпшкпве пре негп штп дпђе дп интервенције.  

7. Да ли је дистрибуција ефеката у пквиру друштва транспарентна?   

У мери у кпјпј интервенција има ефекте на расппделу или на друштвене вреднпсти, регулатпрна тела 

мпрају учинити транспарентним трпшкпве и кпристи кпје би регулатпрне прпмене имале пп различите  

друштвене групације.  

8. Да ли су прпписи  јасни, кпнзистентни, разумљиви и дпступни кприсницима?  

Регулатпрна тела треба да прпцене да ли ће пптенцијални кприсници разумети правила и схпднп тпме 

да преузму кпраке кпјима се псигурава да текст прпписа и оегпва структура буде штп је мпгуће јаснији. 

9. Јесу ли све заинтереспване стране имале прилику да изнесу свпје ставпве? 

Прпписе треба припремати на јаван и транспарентан начин, уз примену пдгпварајућих прпцедура за 

ефективнп и благпвременп дпбијаое инпута пд заинтереспваних страна, пппут предузећа кпја су 

предмет регулације, синдиката, псталих интересних групација и других државних пргана. 

10. Какп пбезбедити примену прпписа?  

Регулатпрна тела треба да анализирају какп прпписи утичу на ппнашаое субјеката кпји су предмет 

регулације, на институције кпје ће бити пдгпвпрне за примену прпписа, кап  и да припреме пдгпварајућу 

стратегију имплементације. 

 

Извпр: OECD (1995), The 1995 Recommendation of the Council of the OECD on Improving the Quality of 

Government Regulation, Paris 

ОКВИР 1 Листа препорука ОЕЦД-а за доношење регулаторних одлука 
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1.2 КОРИСТИ ОД АНАЛИЗЕ ЕФЕКАТА ПРОПИСА 

 

Анализа ефеката прпписа пмпгућава да држава интервенише самп када је тп 

неппхпднп, и да када тп чини, кпристи пну алтернативу кпја је најделптвпрнија или кпјпм се 

циљ кпји је у јавнпм интересу пстварује уз минималне трпшкпве. Ппред пве мпжемп навести 

нпкпликп кпнкретних кпристи пд спрпвпђеоа анализе ефеката: 

- на пснпву анализе ефеката прпписа дпнпсипци пдлука бпље разумеју 

ппследице тј. трпшкпве, кпристи и дистрибуципне ефекте пдлука (кп има 

кприст и кп снпси трпшкпве), 

- анализа ефеката пмпгућава бпље сагледаваое и разумеваое стварних 

ефеката прпписа путем квантификпваоа трпшкпва и кпристи, 

- благпвременп пткриваое сппредних и ненамерних ефеката регулације. 

- анализа ефеката ппједнпстављује регулатпрни пквир;  

- примена анализе ефеката впди већпј транспарентнпсти и пмпгућава 

заинтереспваним странама да крпз прпцес кпнсултација, пднпснп јавне 

расправе, изнесу свпје ставпве и дпдатне чиоенице; 

- анализа ефеката прпписа  ппбпљшава квалитета рада државне управе, крпз 

унапређеое кппрдинације регулатпрних активнпсти и усаглашенпсти прпписа и 

пдгпвпрнпст регулатпрних тела. 

 

 



2. ОКВИР АНАЛИЗЕ ЕФЕКАТА ПРОПИСА 

 

 

2.1 ОБАВЕЗНОСТ И ОБУХВАТ 

 

Обавеза спрпвпђеоа анализе ефеката прпписа уведена је пктпбра 2004. гпдине 

изменама Ппслпвника Владе. Овим изменама уведена је пбавеза да се при изради закпна и 

других прпписа припрема и пбразлпжеое кпје садржи пдгпвпре на списак питаоа сачиоених 

према узпру преппрука ОЕЦД-а. Збпг ппстпјеће праксе приликпм израде нацрта закпна, пва 

питаоа су раздвпјена у два сегмента. Четири питаоа се налазе у пквиру пбразлпжеоа нацрта 

закпна и других прпписа, дпк се шест питаоа налази у прилпгу кпји прати самп нацрте закпна, 

пднпснп у извештају п спрпведенпј анализи ефеката. 

При изради свакпг закпна и другпг прпписа респрнп министарства дужнп је да у 

пквиру пбразлпжеоа (члан 39. став 1. тачка 2 Ппслпвника Владе) анализира разлпге за 

дпнпшеое акта, а у пквиру оих ппсебнп:  

- прпблеме кпје акт треба да реши; 

- циљеве кпји се актпм ппстижу; 

- разматране мпгућнпсти да се прпблем реши и без дпнпшеоа акта; 

- заштп је дпнпшеое акта најбпљи начин за решаваое прпблема. 

Кап прилпг уз нацрт закпна (члан 40. став 2. Ппслпвника Владе) респрнп министарствп 

дужнп је да дпстави пбјашоеоа у вези спрпведене анализе ефеката (извештај п спрпведенпј 

анализи ефеката), и тп:  

- на кпга ће и какп ће најверпватније утицати решеоа у закпну,  

- какве трпшкпве ће примена закпна ствприти грађанима и привреди 

(нарпчитп малим и средоим предузећима),  

- да ли су ппзитивне ппследице дпнпшеоа закпна такве да пправдавају 

трпшкпве кпје ће пн ствприти,  

- да ли се закпнпм ппдржава ствараое нпвих привредних субјеката на тржишту 

и тржишна кпнкуренција,  

- да ли су све заинтереспване стране имале прилику да се изјасне п закпну, и 

- кпје ће се мере тпкпм примене закпна предузети да би се пстварилп пнп штп 

се дпнпшеоем закпна намерава. 

Иакп се пбавеза из члана 39. Ппслпвника Владе пднпси и на закпне и на друге акте, 

члан 40. пграничава пбавезу пптпунпг пбразлагаоа вршене анализа самп на нацрте закпна. 

Ппред тпга, ппстпји мпгућнпст да се у случају ппјединих закпна анализа ефеката не примеоује, 

акп респрнп министарствп пцени да уз нацрт закпна не треба да прилпжи анализу ефеката. У 
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тпм случају пнп је дужнп да ппсебнп пбразлпжи разлпге из кпјих анализу ефеката није билп 

пптребнп спрпвпдити (члан 40 став 3. Ппслпвника Владе). Сужаваое фпрмалне пбавезе самп 

на нацрте закпна услпвљен је пграниченим капацитетима, какп у самим регулатпрним телима, 

такп и сампг Секретаријата Савета за регулатпрну рефпрму. Тп наравнп не спутава регулатпрна 

тела да спрпвпде пдгпварајућу анализу ефеката и за ппдзакпнске акте (уредбе, правилнике, 

итд.). Напрптив, анализа је и у тим случајевима више негп ппжељна. У нареднпм перипду 

планиранп је ппстепенп прпширеое пве пбавезе и на друге акте Владе и других регулатпрних 

тела. 

Ппред кпришћеоа Ппслпвника Владе, мпгуће је кпристити преппручени фпрмат 

извештаја дат у анексу. Фпрмат извештаја је прилагпђен пптребама прпцеса анализе ефеката и 

детаљније разрађује елементе кпје садржи Ппслпвник, пднпснп разрађује питаоа базирана на 

листи преппрука ОЕЦД-а. Преппручени фпрмат има за циљ уклаоаое упчених недпстатака 

исппљених у дпсадашопј пракси и плакшаваое припреме пбразлпжеоа и прилпга, у складу са 

Ппслпвникпм Владе. 

 

2.2 ПРОЦЕДУРАЛНА ПРАВИЛА АЕП 

 

Прпцедурална правила регулишу самп ппследои кпрак у прпцесу анализе ефеката. 

Прпцедурална правила се пднпсе на фпрму пбразлпжеоа прпписа и прилпга кпји садржи 

извештај п спрпведенпј анализи ефеката кпји прате нацрт закпна и пбавезу дпстављаоа 

анализе, на начин дефинисан Ппслпвникпм Владе.4  Ни Ппслпвник Владе ни други акти, ппред 

прпписиваоа пбавезе даваоа пдгпвпра на наведена питаоа, чиме се утиче на кпначан изглед 

пбразлпжеоа, пднпснп пбавезе спрпвпђеое јавне расправе не уређује друга питаоа кпја 

ппдразумева прпцес анализе ефеката, такп да прпцес зависи првенственп пд начина рада 

регулатпрнпг тела. 

Нацрт закпна, пбразлпжеое нацрта закпна и прилпг кпји садржи извештај п 

спрпведенпј анализи ефеката прпслеђује се министарствима, Секретаријату за закпнпдавствп, 

Канцеларији за придруживаое ЕУ и Савету за регулатпрну рефпрму на мишљеое. Сам прпцес 

анализе ефеката ппчиое мнпгп раније и ппдразумева низ лпгичких кпрака кпји су 

представљени у пвпм приручнику. 

  

                                                           

4 За детаљни ппис прпцедура у вези са дпнпшеоем закпна у Републици Србији видети Анекс А. 
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Министарствп припрема 

нацрт и пбразлпжеое Јавне консултације 

(пбавезне акп се закпнпм битнп 

меоа правни режим или се уређују 

питаоа пд јавнпг интереса) 

Секретаријат за закпнпдавствп 

Министарствп финансија када 
су пптребна финансијска 

средства 

Министарствп правде када се 
прпписују кривичне санкције 

Канцеларија за придруживаое ЕУ 

Остала релевантна 

министарства 

Министарствп ппднпси 

нацрт Генералнпм 

секретаријату Владе 

Влада усваја нацрт закпна 

Скупштина разматра 

предлпг  закпна у начелу и 

ппјединпстима 

Предлпг закпна и амандмани 

разматрају се на пдбприма 

Скупштина усваја закпн 

Савет за регулатпрну рефпрму 

АНАЛИЗА ЕФЕКАТА ПРОПИСА 

Министарствп прибавља 

мишљеоа на нацрт 

Надлежни пдбпр предлаже 

Влади усвајаое нацрта 

закпна 

Закпн се пбјављује у 

Службенпм гласнику 

Влада ппднпси предлпг 

закпна Скупштини 

ГРАФИКОН 2 АНАЛИЗА ЕФЕКАТА ПРОПИСА И ПРОЦЕДУРА УСВАЈАЊА ЗАКОНА 
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2.3 САВЕТ ЗА РЕГУЛАТОРНУ РЕФОРМУ 

 

У циљу пбезбеђеоа примене анализе ефеката прпписа Влада је пбразпвала Савет за 

регулатпрну рефпрму (Савет) са циљем да исти врши кпнтрплу квалитета спрпвпђеоа АЕП. 

Савет је фпрмирап Секретаријат кпји кпнтрплише квалитет спрпведене анализе, спрпвпди 

пбуку лица кпја у пквиру регулатпрних тела раде на изради прпписа и пружа техничку ппмпћ 

регулатпрним телима у спрпвпђеоу анализе. У примени анализе ефеката, Савет и Секретаријат 

сарађују са Владпм и министарствима на некпликп начина:   

- Савет даје надлежнпм пдбпру Владе мишљеое п тпме да ли је уз прппис 

дпстављена пптпуна анализа ефеката прпписа. Мишљеоа Савета припрема 

Секретаријат; 

- Савет мпже да ппднесе иницијативу за измену прпписа кпји имају негативне 

ефекте на привредне субјекте; 

- Савет кпнсултује све стране кпје су заинтереспване за спрпвпђеое рефпрми 

везаних за ппслпвнп пкружеое;  

- Савет у сарадои са респрним министарствима ппмаже у припреми пилпт 

анализа ефеката прпписа, пднпснп детаљних анализа ефеката пд ппчетка 

рада на прппису; 

- Савет и Секретаријат пружају ппмпћ у интегрисаоу анализе ефеката у прпцес 

јавне расправе.  

Однпс Савета и Секретаријата и министарстава и других регулатпрних тела кпје 

припремају прпписе није самп фпрмалне прирпде и не пднпси се самп на ппследоу фазу 

представљену Графикпнпм 2.  

Какп критеријуми кпји пдређују пптребу за детаљнпм анализпм јпш нису усвпјени, пре 

финалнпг пбразлпжеоа ппжељнп је да сектпр унутар министарства кпји је пдгпвпран за 

припрему нацрта закпна или радна група фпрмирана ради израде нацрта закпна дпстави 

Секретаријату прелиминарну пснпвну анализу ради дпбијаоа мишљеоа п пптреби дппуне 

пднпснп припреме детаљне анализе. Ппред техничке ппмпћи кпју Секретаријат пружа тпкпм 

припреме АЕП, Секретаријат даје и детаљне кпментаре и сугестије на нацрт закпна укпликп је 

реч п решеоима кпја мпгу да имају негативне ефекте пп привредне субјекте. Тпкпм 

дпсадашое примене у случајевима када се на време усппстави сарадоа, такп да се упчени 

недпстаци на време птклпне, Секретаријат даје ппзитивнп мишљеое на кпначнп пбразлпжеое 

кпје прати нацрт закпна. 

 

2.4 ОДГОВОРНОСТ ЗА ПРИПРЕМУ АЕП 

 

Надлежна министарства и друга регулатпрна тела кпја припремају нацрте закпна или 

ппдзакпнска акта пдгпвпрна су и за спрпвпђеое и припрему извештаја п анализи ефеката 
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прпписа. Aдекватнп спрпвпђеое анализе ефеката у великпј мери зависи пд јаснпг делегираоа 

пдгпвпрнпсти унутар сампг регулатпрнпг тела. Одгпвпрнпст за спрпвпђеое анализе и 

припрему извештаја мпгуће је делегирати на саме државне службенике и/или на радне групе 

фпрмиране за пптребе израде прпписа. 

 

2.4.1 АЕП ГРУПЕ У МИНИСТАРСТВИМА И ДРУГИМ РЕГУЛАТОРНИМ ТЕЛИМА  

Одгпвпрнпст за припрему извештаја п спрпведенпј анализи лежи пре свега на 

регулатпрним телима пднпснп на лицима кпја су пдгпвпрна за израду прпписа. У нареднпм 

перипду пчекује се фпрмираое центара или тимпва унутар министарстава и других 

регулатпрних тела кпје ће ппседпвати неппхпдне вештине за спрпвпђеое АЕП. Ове вештине 

ппдразумевају ппзнаваое пснпвних екпнпмских кпнцепата и различитих регулатпрних 

алтернатива и алтернатива регулативи, ппзнаваое прпцеса кпнсултација и прикупљаоа 

ппдатака, кап и презентацију анализе. У случају детаљних АЕП, лица кпја ће бити ангажпвана 

на оихпвпј припреми треба да буду у стаоу да припреме и имплементирају слпженије технике 

анализе, кпристе различите технике кпнсултација и прикупљаоа ппдатака. 

 

2.4.2 РАДНЕ ГРУПЕ ЗА ИЗРАДУ ПРОПИСА 

Какп у великпм брпју случајева респрна министарства фпрмирају радне групе за израду 

прпписа, пнда су пне те кпје крпз прпцес израде на нацрту закпна паралелнп раде и на 

припреми извештаја п спрпведенпј анализи ефеката. Радне групе за израду пдређенпг прпписа 

супчавају се са низпм прпблема: 

- нејаснп предпченим циљевима;  

- рад на прппису се заппчиое када је пплитичка пдлука већ дпнета, чиме се 

значајнп пграничава избпр алтернатива; 

- дају се прекратки рпкпви за израду прпписа, такп да се прпцес кпнсултација 

или не спрпвпди или се свпди на пуки фпрмализам; 

- изради прпписа се приступа искључивп са станпвишта државе, уз недпвпљну 

анализу ефеката пп тржиште или пп заинтереспване стране занемариваоем 

анализе ризика имплементације.  

Адекватнп спрпвпђеое анализе ефеката ппдразумева да се приликпм припреме 

измена или увпђеоа нпвпг прпписа радне групе благпвременп фпрмирају, да се радним 

групама пбезбеде адекватни ресурси и да се јаснп планирају рпкпви за израду нацрта закпна и 

ппдзакпнских аката, кап и рпкпви за спрпвпђеое кпнсултација. Ппред тпга, неппхпднп је да се 

јаснп дефинишу циљеви кпји прпписпм треба да се ппстигну. 

У случају када надлежнп министарствп не ппседује дпвпљне капацитете, упбичајенп се 

ангажују сппљни експерти кпји сампсталнп или у сарадои са стручоацима из министарства 

раде на нацрту закпна. У неким случајевима, сппљни експерти су чланпви радне групе кпја 

припрема нацрт закпна, дпк у другим случајевима министарствп дпбија предлпг нацрта 

закпна, кпга некада прати студија кпја представља алтернативе и пратеће трпшкпве и кпристи. 
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Стпга је ппжељнп да се пд радне групе захтева да спрпвпди адекватну анализу ефеката и да уз 

нацрт закпна прилпжи и пснпвне елементе анализе ефеката кпји би пратили пбразлпжеое 

закпна. Ипак, сама пдгпвпрнпст за квалитет АЕП је на респрнпм министарству пднпснп 

регулатпрнпм телу кпје је предлагач прпписа. 

 
 

2.5 КАДА СЕ СПРОВОДИ ДЕТАЉНА АНАЛИЗА ЕФЕКАТА ПРОПИСА 

 

На сампм ппчетку припреме измене прпписа самп регулатпрнп телп треба да прпцени 

да ли је пптребнп спрпвести детаљну анализу. Какп би се пбезбедилп да и сама анализа 

ефеката прпписа не представља дпдатни терет, за прпписе за кпје се прелиминарнпм 

анализпм прпцени да ће имати релативнп мале ефекте, не спрпвпди се детаљна анализа. 

Такпђе, мпгуће је кпнтактирати Секретаријат, какп би се на време дпбила ппвратна 

инфпрмација п евентуалнпј пптреби израде детаљне анализе. Треба наппменути да и пснпвна 

анализа мпже спречити нежељене ефекте.   

Приликпм разматраоа да ли је пптребнп спрпвести детаљну анализу ефеката 

регулатпрна тела треба да се рукпвпде начелима прпппрципналнпсти и предпстрпжнпсти, кпји 

узимају у пбзир значај ефеката, ризик кпји регулатпрна прпмена ствара, кап и 

административне трпшкпве кпји се намећу приватнпм сектпру.  

 

2.5.1 НАЧЕЛО ПРОПОРЦИОНАЛНОСТИ 

Начелп прпппрципналнпсти ппдразумева да пбим и детаљнпст анализе пдгпвара 

верпватним ефектима предлпженпг прпписа. Са значајем прпписа и ефеката кпје пн ствара, 

расте и наппр да се детаљнп пбразлпже ппједина решеоа, кап и да се трпшкпви и кпристи 

квантификују и нпвчанп изразе. 

Фпрмираое радних група за израду прпписа врши се на пснпву Уредбе п начелима за унутрашое 

уређеое и систематизацију радних места у министарствима, ппсебним прганизацијама и службама Владе 

(„Сл. гласник РС“, бр. 81/07 и 68/08).  

Могуће је формирати тзв. пројектне и посебне радне групе. Прпјектне радна групе фпрмирају 

се схпднп пдредби члана 26. Уредбе када је за извршеое пдређенпг задатка пптребна сарадоа више 

министарстава пднпснп регулатпрних тела, дпк се ппсебне радне групе фпрмирају на пснпву члана 28. 

када је пптребнп ангажпвати стручоаке у пдгпварајућим пбластима, какп би пружили ппмпћ у 

„најслпженијим прпјектним задацима“, штп ппдразумева и ппмпћ у изради прпписа. Радне групе се 

најчешће фпрмирају решеоем Министра. Решеое садржи задатак радне групе, чланпве и рукпвпдипца 

радне групе, рпк за извршеое задатка и друга питаоа кпја су везана за оен рад. Матрица решеоа кпје 

експлицитнп навпди и спрпвпђеое анализе ефеката кап задатак радне групе дата је у анексу. 

ОКВИР 2 ФОРМИРАЊЕ РАДНИХ ГРУПА 
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С пбзирпм да су регулатпрна тела приликпм израде нацрта закпна у пбавези да пруже 

пдгпвпре у пквиру Извештаја п спрпведенпј анализи, детаљни пдгпвпри треба да буду 

пружени за све прпписе кпји регулишу псетљива питаоа пппут живптне средине, и здравља, 

или мпгу дпвести дп значајних прпмена на регулисанпм тржишту, пднпснп значајнп утичу на 

кпнкуренцију и на пптрпшаче. 

Секретаријат преппручује да се детаљна анализа врши у случајевима када је 

метпдпм стандардних трпшкпва утврђенп да су иницијални трпшкпви прилагпђаваоа 

регулисаних субјеката већи пд ппла милипна евра, или су кумулативни трпшкпви за перипд 

пд 5 гпдина већи пд 5 милипна евра (укључујући трпшкпве спрпвпђеоа кпје снпси држава и 

трпшкпве примене и прилагпђаваоа кпје снпсе предузећа и пптрпшачи). 

 

2.5.2 НАЧЕЛО ПРЕДОСТРОЖНОСТИ 

Начелп предпстрпжнпсти ппдразумева да пбим и детаљнпст анализе пдгпвара 

висини ризика у пбластима кпје се регулишу. Тп се пре свега пднпси на активнпсти кпје нпсе 

са спбпм неприхватљивп виспк ризик или када не ппстпји мпгућнпст пдређиваоа ризика уз 

виспку ппузданпст. 

Примена пвпг начела углавнпм се пднпси на прпписе кпји регулишу пбласти за кпје 

ппстпји пснпвана претппставка да мпгу наступити штетни ефекти пп људе и живптнп 

пкружеое, пднпснп за пне где ппстпји виспк степен неизвеснпсти п прирпди ппследица, тј. 

где није мпгуће пценити ризик са задпвпљавајућим степенпм верпватнпће.  

Овп начелп честп бива ппгрешнп схваћенп. На пример, честп се услед једнпг инцидента 

ствара притисак да регулатпрна тела хитнп реагују. Ризик се крпз медије у јавнпсти дпживљава 

Какп би се псигурала примена начела прпппрципналнпсти, пднпснп какп анализа ефеката не би 

била претеранп захтевна, примена АЕП у Ирскпј садржи две фазе. За регулативу кпја има мале ефекте 

пптребнп је припремити прелиминарну анализу, дпк се детаљни извештај припрема самп за случајеве кпд 

кпјих се пчекују значајни ефекти. Детаљна анализа се примеоује у случајевима када се пцени да предлпг 

дпвпди дп : 

- значајних негативних ефеката пп кпнкурентнпст привреде; 

- значајних негативних ефеката пп пдређене (спцијалнп раоиве) групације; 

- значајних негативних ефеката пп живптну средину; 

- значајне прпмене на тржишту, пднпснп на кпнкуренцију на тржишту и на пптрпшаче; 

- битнпг утицаја на права грађана; 

- несразмернпг терета прилагпђаваоа предлпженпм решеоу; 

- значајних трпшкпва држави пднпснп привреди и грађанима, или су ефекти несразмерни спрам 

сектпра, при чему су иницијални трпшкпви прилагпђаваоа већи пд 10 милипна евра, или су 

кумулативни трпшкпви за перипд пд 10 гпдина већи пд 50 милипна евра (укључујући трпшкпве 

спрпвпђеоа кпје снпси држава и трпшкпве примене и прилагпђаваоа кпје снпсе предузећа и 

пптрпшачи). 

Извпр:  RIA Guidelines - How to conduct a Regulatory Impact Analysis, Department of Taoiseach (2005) 

ОКВИР 3 ПРИМЕНА НАЧЕЛА ПРОПОРЦИОНАЛНОСТИ У РЕПУБЛИЦИ ИРСКОЈ 
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кап неприхватљивп виспк и уз мпгуће ппгрешнп идентификпване узрпке, дплази дп исхитрене 

прпмене регулативе. У пваквим пкплнпстима, нежељени ефекти честп мпгу бити значајнији пд 

кпристи услед умаоенпг ризика.  

  

ГРАФИКОН 3 ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКА ПРИЛИКОМ ПРИПРЕМЕ ИЗВЕШТАЈА О 

АНАЛИЗИ ЕФЕКАТА 

Прелиминарна пснпвна 

анализа ефеката 

Испуоенпст  
критеријума за 
детаљну АЕП 

Прелиминарна детаљна 

анализа ефеката 

Адекватнпст 
анализе 

Анализа ефеката за јавну 

расправу (уз нацрт закпна) 

Примена различитих 
техника анализе 

Јавна расправа 

Пријем и анализа  
кпментара и  ппбпљшаое 

анализе 

Финална детаљна анализа 

(уз нацрт закпна) 

не 

не 

да 

да 

Финална пснпвна анализа 

(уз нацрт закпна) 

Јавна расправа 
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2.6 ОБЈАВЉИВАЊЕ ИЗВЕШТАЈА О СПРОВЕДЕНОЈ АНАЛИЗИ 

 

Образлпжеое предлпга закпна укључујући и извештај п спрпведенпј анализи прати 

предлпге закпна и пбјављује се на сајту Скупштине Републике Србије, а у ппјединим 

случајевима пнп је дпступнп је и на сајтпвима регулатпрних тела у фази нацрта закпна. 

Тренутнп се на сајту Савета налази некпликп примера пбразлпжеоа са извештајима п 

спрпведенпј анализи кпји служе кап мпдел за израду приликпм припреме нацрта закпна. У 

нареднпм перипду предвиђенп је да све анализе буду пбјављиване на сајту Савета за 

регулатпрну рефпрму, накпн усвајаоа нацрта закпна пд стране Владе. Министарства и друга 

регулатпрна тела мпгу пдлучити да анализу пбјаве и пре кпначнпг нацрта закпна. Такпђе, 

мпгуће је да се извештај ревидира и дппуни накпн усвајаоа нацрта закпна такп да у 

пптпунпсти пдражава ппзицију Владе или у случају намере да се квалитет извештаја унапреди. 

 

2.7 АЕП И УСАГЛАШАВАЊЕ СА ПРОПИСИМА ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ  

 

Према Ппслпвнику Владе Републике Србије предлагач је дужан да уз нацрт закпна 

ппднесе Изјаву п усклађенпсти нацрта закпна са прпписима EУ. Изјава садржи прпцену 

усклађенпсти нацрта закпна са пдгпварајућим прпписима EУ, пднпснп укпликп такви прпписи 

не ппстпје у EУ – изјаву п тпј чиоеници. Тп, наравнп, не значи да увек ппстпји пбавеза пптпуне 

усклађенпсти са прпписима EУ. Акп екпнпмски и технички услпви не пмпгућавају пптпуну 

усклађенпст, ппстпји мпгућнпст накнаднпг усклађиваоа. Тп штп је ппсматрани закпн у складу 

са прпписима ЕУ, не значи да пн испуоава и критеријуме ефективнпсти. Првп, решеоа кпје 

закпн садржи мпгу имати алтернативе кпје су такпђе усклађене са релевантним правним 

актпм ЕУ, али такп да су те ппције ппжељније са станпвишта укупних ефеката кпје узрпкују. 

Другп, нивп усклађенпсти закпна са таквим извприма (пптпунп усклађен, делимичнп усклађен, 

неусклађен) такпђе ппдразумева алтернативе кпје је неппхпднп размптрити и анализирати, 

кап и укупне ефекте везане за пквир и рпкпве у кпјима ће усклађенпст бити ппстигнута. 

Када се ради п регулативи у вези са прпцеспм придруживаоа ЕУ, честп ће се кпристити 

аргумент да АЕП нема сврху, јер су решеоа предетерминисана захтевима усаглашаваоа са 

acquis communautaire. Ипак, пва тврдоа у већини случајева није тачна. Разлпг је у тпме штп се 

регулисаое пдређених активнпсти у ЕУ мпже вршити путем регулација и путем директива.  

Регулација (regulations) мпра бити имплементирана у целпсти пд стране држава 

чланица. Директиве (directives) су далекп флексибилније. Државе чланице су у пбавези да у 

дпмаће закпнпдавствп уграде „пснпвне захтеве“, при чему се оима препушта начин на кпји ће 

тп учинити. Тп земљама даје значајан степен флексибилнпсти у примени, а тиме и у ефектима 

кпји се тим актпм ппстижу. Стпга је АЕП вепма битна какп би се утврдип најбпљи начин 

трансппзиције директива ЕУ. Чак и у случајевима када се Србији, кап будућпј земљи 

кандидату, не пставља алтернатива, анализа ефеката мпже бити вепма важна јер пписује 

ефекте имплементације. 



3.4 УТВРЂИВАЊЕ ОПЦИЈА 

 

 

 идентификпваое релевантних ппција  

 избпр извпдљивих ппција 

 фпрмираое листе ппција кпје ће се даље анализирати 

 

Иакп је утврђенп ппстпјаое прпблема тп не значи и неминпвнпст увпђеоа прпписа. 

Пре свега пптребнп је утврдити да ли је увпђеое прпписа неппхпдан кпрак. Честп је мпгуће 

кпристити алтернативе регулативи, нпр. инфпрмаципне и пбразпвне кампаое или различите 

видпве тржишних мера кпјима се утиче на ппдстицаје циљних група. Ипак, приликпм 

разматраоа алтернатива регулативи дплази дп низа пптешкпћа. Честп не ппстпји дпвпљнп 

искуствп у оихпвпј примени или им се придаје већа неизвеснпст и ризик спрпвпђеоа. Наиме, 

честп алтернативе регулативи захтевају фпрмираое нпвих институција или препуштаое 

надлежнпсти телима чији институципнални капацитети мпгу бити дпведени у питаое. Стпга се 

пп инерцији кпристи такпзвани традиципнални, пднпснп прескриптивни приступ регулацији. 

Овај приступ ппдразумева дпнпшеое прпписа кпјим се детаљнп уређује пдређена пбласт, 

дпк се нештп ређе јављају и алтернативни видпви регулације, пппут сампрегулације или 

кпрегулације. Анекс садржи детаљан преглед алтернативних видпва регулативе и 

алтернатива регулативи, кпје је мпгуће размптрити.  

Приликпм разматраоа регулатпрних прпмена, скпрп увек ппстпји више пд једнпг 

начина какп да се ппстигне пдређени циљ. Ради сагледаваоа ппција кприснп је прпћи крпз 

три фазе: идентификпваое релевантних ппција, пдбациваое пних кпје није мпгуће применити 

и фпрмираое листе ппжељних ппција. 

 

ГРАФИКОН 1 ПРОЦЕС СЕЛЕКЦИЈЕ ОПЦИЈА 

 

 

 

3.4.1 РЕЛЕВАНТНЕ ОПЦИЈЕ 

Прпцес нефпрмалних кпнсултација је пд кључнпг значаја за идентификпваое 

релевантних ппција. Ппжељнп је размптрити већи брпј ппција кпјима се мпгу ппстићи жељени 

циљеви (види Оквир 8). Сагледаваоу релевантних ппција не треба прићи са предрасудпм и 

унапред пдређеним решеоем, чак и у случајевима када се, на први ппглед, пдређенп решеое 

релевантне 
ппције1 извпдљиве 

ппције2 ппжељне 
ппције3



чини пптималим. Одгпвпр да измена или увпђеое нпвпг прпписа нема алтернативу, честп није 

тачан. 

Кпришћеое пдређених правила мпже значајнп плакшати фпрмираое листе 

релевантних алтернатива. Другим речима, приликпм сачиоаваоа листе релевантних 

алтернатива преппручљивп је увек уврстити следеће : 

a. Опција „пдсуства прпмене“ - status quo ппција  

Status quo ппција је ппжељна када су пчекиване кпристи регулатпрне прпмене маое 

пд трпшкпва. Тп значи да пдређену пбласт или није пптребнп регулисати, или да ппстпјећи 

регулатпрни пквир није пптребнп меоати, већ је прпблем у оегпвпј имплементацији. 

Отклаоаоем препрека у имплементацији ппстпјећи регулатпрни пквир мпже бити бпља 

ппција у пднпсу на друге разматране ппције, нпр. друге регулатпрне алтернативе. Status quo 

ппцију неппхпднп је увек разматрати, псим у случајевима када је прпмена неминпвна (види 

ппцију 1 у Оквиру 8). 

b. Опција ппједнпстављиваоа ппстпјећих прпцедура и ппступака  

У случају ппстпјаоа административних захтева, мпгуће је размптрити да ли су пни и у 

кпјпј мери заиста пптребни. Ова ппција ппдразумева смаоеое или уклаоаое нпр. 

инфпрмаципних захтева, лиценцираоа и других захтева кпји увећавају трпшкпве ппслпваоа 

или намећу непптребне трпшкпве физичким лицима. 

c. Опција дпбрпвпљнпсти, ппција сампрегулације и ппција „тржишних 

инструмената“  

Честп је мпгуће разматрати ппцију дпбрпвпљнпсти кпја ппдразумева пдсуствп 

санкција и индиректнп утиче на ппнашаое регулисаних субјеката (нпр. инфпрмаципне 

кампаое). Такпђе, мпгуће је разматрати и ппцију сампрегулације кпја је карактеристична за 

ппједине пбласти и зависи пд ппстпјаоа пдгпварајућих репрезентативних удружеоа кпје су у 

стаоу да сампсталнп усвпје и примене регулацију. Кпначнп, иакп је стриктнп гледанп такпђе 

реч п решеоима кпје честп захтевају измену или увпђеое прпписа, мпгуће је разматрати и 

кпришћеое „тржишних инструмената“, тј. ппције кпјима се стварају фискални пднпснп 

финансијски ппдстицаји (види ппције 2,  4 и 5 у Оквиру 8). 

d. Опција минималних улагаоа  

 С пбзирпм на пграничене ресурсе, пптребнп је размптрити и ппцију кпјпм би се циљеви 

пстварили, акп не у пптпунпсти, барем у извеснпј мери уз минимална улагаоа (види ппцију 7 у 

Оквиру 8). 

e. Кпмбинација различитих ппција  

Опције не мпрају да буду алтернативе, честп кпмбинација ппција представља и 

најефективније решеое. У пракси вепма реткп се јавља „једнпставнп“ решеое, већ се 

кпристи кпмбинација више ппција (нпр. традиципналнпг приступа и тржишних решеоа). 

Преднпст пвпг приступа је у већпј флексибилнпсти, али мпгућ исхпд је и нетранспарентан 

систем у кпјем ппједине групе кпристите преференцијални третман. 



Ппред наведених ппција честп је мпгуће размптрити алтернативе кпје впде 

ппједнпстављеоу ппстпјеће регулативе (ппцију 6 у Оквиру 8). Кпначнп, приликпм разматраоа 

ппција кпјима се директнп регулише пдређена активнпсти (види ппцију 3 у Оквиру 8), мпже се 

ппћи пд прпписиваоа стандарда кпје је пптребнп дпстићи или пд пренпса пвлашћеоа 

регулатпрнпм телу или другпј институцији на пснпву кпје се пдпбрава нека активнпст. У случају 

стандарда мпгуће је нпр. прпписати минималне стандарде везане за изградоу станпва за 

спцијалнп станпваоа. Треба имати на уму да је бпље захтевати пд субјеката да дпстигну 

пдређени стандард негп да се прппише прпизвпдна техника, прпцес, и сл. У случају 

пдпбраваоа, треба имати на уму да се тиме птежава приступ тржишту, чиме се ппсреднп утиче 

и на степен кпнкуренције на тпм тржишту. У случају пдпбраваоа ппжељнп је да прпцедуре 

буду једнпставне, са фиксним терминима и јаснп дефинисаним предуслпвима, приступачне и 

такве да се мпгу испунити на једнпм месту). 

 
 
3.4.2 ИЗВОДЉИВЕ ОПЦИЈЕ 

Накпн фпрмираоа листе релевантних ппција, пптребнп је сузити ппчетни избпр на 

извпдљиве ппције. Какп би се дпшлп дп такве листе треба размптрити некпликп кључних 

аспеката. 

 

 

Опција 1: Status quo. Рещаваое се препущта у пптпунпсти тржищту, на нашин на кпји пнп 

тренутнп функципнище, уз верпватнп ппбпљщаое ситуације на дуги рпк у ппгледу 

пднпса прихпда и цене закупа.  

Опција 2: Градоа станпва у јавнпм власнищтву (пбјектна субвенција) . 

Опција 3: Ппдстицаое партнерскпг пднпса јавнпг и приватнпг сектпра, уз бучетску ппдрщку 

градои станпва за издаваое, при шему би се реализација и управљаое станпвима 

ппверили партнеру из приватнпг сектпра (пбјектна субвенција). 

Опција 4: Ппвећаваое сппспбнпсти сирпмащних дпмаћинстава у ппгледу плаћаоа закупнине 

путем стамбенпг дпдатка (субјектна субвенција) усмеренпг на дпмаћинства кпја 

изнајмљују стан какп у јавнпм такп и у приватнпм власнищтву. 

Опција 5: Даваое плакщица за дпбијаое грађевинских парцела и субвенципнисаое набавке 

грађевинскпг материјала. 

Опција 6: Дерегулација/унапређеое регулације приватнпг сектпра, првенственп у делу правне 

защтите издаваоа станпва. 

Опција 7: Кприщћеое ненасељених пбјеката (станпва и сепских дпмаћинстава) ради трајнпг 

рещаваоа прпблема угрпжених лица. 

Опција 8:  Кпмбинација алтернатива. 

ОКВИР 1 Релевантне опције решавања проблема недоступности станова 



a. Мптиви регулисаних субјеката, регулатпрних тела и тела кпја спрпвпде прпписе. 

Регулатпрнп решеое утиче пре свега на ппдстицаје регулисаних субјеката да ппштују 

правила, пднпснп на ппдстицаје регулатпрних тела да та правила спрпвпде. Разумеваое 

мптива пднпснп реакције на алтернативна решеоа је пд кључнпг значаја.  

b. Брзина спрпвпђеоа 

Одређене ппције мпгуће је брже применити. Акп је реч п пптреби за брзпм 

имплементацијпм и пствареоем пдређенпг циља, треба имати у виду капацитете релевантних 

институција и распплпживпст ресурса.  

c. Дпсадашоа искуства и распплпживи ппдаци 

Са већим брпјем ппција увећавају се и пптребе за ппдацима. Честп је ппжељнп 

кпристити пне ппције кпд кпјих ппстпји дпбрп искуствп у примени и за кпје ппстпји дпвпљна 

кпличина ппдатака.  

d. Окплнпсти на кпје регулатпрна прпмена не мпже имати утицаја, али 

представљају предуслпв за примену мпгућих алтернатива 

Предуслпви се најчешће пднпсе на пплитичку ппдршку регулатпрним прпменама, 

пптребна финансијска средства, технплпшку примеоивпст, друштвене и спцијалне аспекте, 

капацитете јавне управе, итд. (види пример лпгичкпг пквира рефпрме система регистрације). 

 

Укпликп је брпј мпгућих ппција и даље велик, прелиминарнпм (нефпрмалнпм) 

селекцијпм се дплази дп листе пд три или четири, не укључујући status quo ппцију. Све ппције 

ОКВИР 2 РЕГУЛАТОРНЕ ПРОМЕНЕ И ПОДСТИЦАЈИ 

Акп привредна друщтва не дпстављају ппдатке п статусним прпменама, пптребнп је 

размптрити узрпке, пднпснп ппдстицаје кпји мпгу бити уграђени у регулатпрнп рещеое, такп да 

привредна друщтва прпмене свпје ппнащаое. На слишан нашин мпже се ппставити питаое: „Да ли 

Привредни судпви имају ппдстицај да ппједнпставе ппступак регистрације?“  

У слушају Закпна п спцијалнпм станпваоу мпгуће је ппставити питаое да ли лпкалне сампуправе 

имају ппдстицај да на свпјпј теритприји имају пбјекте спцијалнпг станпваоа или какп би реагпвала лица 

кпја би дпбила стамбени дпдатак (субјектну субвенцију). 

У пвим, кап и у другим слушајевима, мпжемп ппставити низ кприсних питаоа: 

- Да ли субјекти регулације перципирају ппстпјаое прпблема и какп виде свпју улпгу у тпме? 

- Да ли субјекти регулације разумеју циљ регулатпрнпг тела и да ли сматрају да би се 

прпменпм оихпвпг ппнащаоа пстварип циљ? 

- Да ли субјекти регулације (у услпвима ппстпјећих ресурса и распплпживе технплпгије) мпгу 

да се ппнащају на жељени нашин? 

- Каква је перцепција санкција и верпватнпће изрицаоа санкција? 

- Да ли се ппнащаое кпје дпвпди дп прпблема сматра упбишајеним? 



мпрају бити реалне. Ппгрешнп је прпцесу селекције приступити такп да се разматрају самп три 

ппције – status quo, преферирана и нереална, чиме се a priori намеће решеое. Мпгуће је да је 

прелиминарна листа таква да има три или четири ппције, при чему ни једну није мпгуће 

елиминисати. У тпм случају све ппције ппдлежу даљпј анализи. 

 

 



3.8 ПРИКУПЉАЊЕ ПОДАТАКА 

 

1.  

• Идентификпвати пптребне и распплпживе ппдатке 

• Одредити технике прикупљаоа недпстајућих ппдатака 

• Устанпвити прихватљиви нивп квалитета ппдатака и впдити 
рачуна п ппузданпсти и пристраснпсти прикупљених ппдатака 

• Јаснп навести претппставке у случају неппстпјаоа ппдатака 

 
 

Прикупљаое ппдатака је један пд најважнијих елемената прпцеса анализе ефеката пд 

чијег квалитета зависи и квалитет саме анализе. Схпднп тпме, ппсебну пажоу треба ппсветити 

пдлукама п тпме какп пдредити пптребне ппдатке, кпје технике прикупљаоа ппдатака 

применити и какве стандарде квалитета ппдатака усвпјити. При разматраоу начина 

прикупљаоа и пбухвата пптребних ппдатака, треба имати у виду да анализа најчешће захтева 

специфичне ппдатке, јер се и кпнтекст, у чијим пквирима се врши прикупљаое ппдатака 

пднпси на разматраое регулатпрних прпмена у једнпј, честп ускп пдређенпј, пбласти. 

Квалитетни ппдаци у плакшавају вршеое анализе и мпгу птклпнити мнпге сппрпве и 

предубеђеоа у вези са ппјединим питаоима. С пбзирпм да прикупљаое ппдатака 

представља временски најзахтевнији деп прпцеса анализе ефеката, пптребнп је: 

1.  штп пре ппчети са прикупљаоем ппдатака,  

2. на време ппписати и у штп већпј мери кпристити дпступне извпре ппдатака, 

3. дефинисати критеријуме избпра и квалитета (прихватљивпсти) ппдатака.   

У великпм брпју случајева, ппдацима распплажу сама регулатпрна тела, али не треба 

забправити да се недпстајући ппдаци мпгу прибавити и пд регулисаних субјеката 

(репрезентативних удружеоа, предузећа или ппјединаца). Стпга, кпнсултације са 

заинтереспваним странама, ппред тпга штп у неким ситуацијама мпгу бити пснпвни извпр 

ппдатака, пружају мпгућнпст решаваоа прпблема распплпживпсти ппдатака. Такпђе,  терет 

трпшкпва прикупљаоа ппдатака на пвај начин пребацује се на саме субјекте кпји су 

ппгпђени мпгућим изменама прпписа. У начелу, пни кпји су пптенцијалнп ппгпђени 

пптенцијалнпм изменпм регулативе имају ппдстицај да пруже  већу кпличину ппдатака.  

 

3.8.1 ФАЗЕ ПРИКУПЉАЊА ПОДАТАКА 

Фазе у прпцесу прикупљаоа ппдатака пднпсе се на: 

1. идентификпваое пптребних ппдатака, 

2. пппис распплпживих и идентификпваое недпстајућих ппдатака,  

3. пдређиваое начина ппмпћу кпјих ће се дпћи дп недпстајућих ппдатака.  

Ппменуте фазе не треба схватити механички, јер се идентификација пптребних 

ппдатака, а накпн тпга разврставаое на распплпживе и недпстајуће ппдатке и технике 

прикупљаоа пптребних ппдатака, не пднпси самп на прелиминарнп идентификпваое 



пптребних ппдатака на сампм ппчетку спрпвпђеоа, већ се прпжима и на друге фазе прпцеса 

анализе ефеката 

 

A. ИДЕНТИФИКОВАЊЕ ПОТРЕБНИХ ПОДАТАКА  

Пптребе за неппхпдним ппдацима се идентификују и пп пптреби редефинишу тпкпм 

читавпг трајаоа прпцеса анализе ефеката, при чему се мпже издвпјити некпликп кључних 

кпрака.  

Прелиминарна идентификација пптребних ппдатака врши се у фази дефинисаоа 

прпблема. Ппдаци пптврђују, пднпснп демантују ппстпјаое прпблема, пднпснп ппследица 

(видети пример прпблемскпг стабла). Ускп дефинисаое прпблема имплицира маое, а 

ширпкп дефинисаое прпблема ствара веће инфпрмаципне захтеве. На примеру Закпна п 

спцијалнпм станпваоу, пд прелиминарнпг дефинисаоа прпблема зависи да ли ће се 

прикупљати ппдаци п брпју станпва и недпстајућим станпвима и пснпвним карактеристикама 

угрпжене пппулације (демпграфским, гепграфским, итд.), или ће се прикупљати и ппдаци п 

прпсечнпј закупнини, дпхпцима, ценама грађевинскпг материјала, финансијским 

ппказатељима сектпра грађевинарства, итд. У случају Закпна п стечају, ппред ппштих ппдатака 

п брпју стечајних ппступака, брпју неликвидних и неслпвентних правних лица, брпју стечајних 

судија и управника, прикупљају се и ппдаци пптребни да се сагледа размера прпблема у вези 

са применпм закпна, тј. ппдаци п дужини трајаоа и трпшкпвима стечајнпг ппступка, кап и 

степену намиреоа ппверилаца, али и низ специфичних ппдатака у вези са елементима 

пднпснп карактеристикама ппступка кпји утичу на ппменуте трпшкпве и дужину трајаоа 

стечјанпг ппступка и степен намиреоа ппверилаца.  

Други кпрак у идентификацији пптребних ппдатака је у фази дефинисаоа ппција. 

Самим разматраоем status quo ппције јавља се пптреба за ппдацима на пснпву кпјих је 

мпгуће анализирати ппстпјеће трендпве, кап и ппдатке п фактприма кпји мпгу имати кључну 

улпгу у прпмени трендпва. Пре свега, тп су прпмене тржишних пкплнпсти (нпр. пчекиванп 

кретаое пднпса ппнуде и тражое станпва), екстерни фактпри кпји утичу на трпшкпве и 

кпристи (нпр. решаваое прпблема избеглица) и пптенцијалне прпмене других релевантних 

прпписа (прпмена закпна кпјим се меоа статус градскпг грађевинскпг земљишта, систем 

издаваоа дпзвпла, итд.). Са ппвећаоем брпја разматраних ппција значајнп се увећавају 

пптребе за ппдацима. На пример, разматраое алтернатива пп питаоу ппследица усвајаоа 

плана репрганизације ствара пптребу за детаљним ппдацима п усвпјеним планпвима 

репрганизације у ппследоих пет гпдина (типпви планпва репрганизације, величина и друге 

карактеристике предузећа, кпначан исхпд накпн усвајаоа плана репрганизације, итд.), степену 

неликвиднпсти у привреди (брпј предузећа и заппслених кпји су пптенцијалнп супчени са 

ппкретаоем стечајнпг ппступка, учешће ппјединих сектпра, финансијске перфпрмансе пвих 

предузећа, итд.). 

Трећи кпрак у идентификацији пптребних ппдатака је у фази анализе алтернативних 

решеоа, пднпснп при квантификпваоу трпшкпва и кпристи. Ови ппдаци прикупљају се 

кпришћеоем различитих техника, при чему пптреба за ппдацима у великпј мери зависи и пд 

тпга да ли се и кпји аналитички метпд кпристи (пример прикупљаоа и кпришћеоа ппдатака 



дат је на примеру мпдела стандарднпг трпшка у идућем ппглављу). Циљ идентификације и 

прикупљаоа ппдатака у пвпј фази је фпрмираое пдређених индикатпра кпји пмпгућавају 

ппређеое алтернатива на пснпву кпјих се дпнпси пдлука. 

Четврти кпрак идентификације ппдатака се јавља тпкпм евалуације и надзпра 

примене усвпјенпг решеоа. Пажљивим избпрпм индикатпра пбезбеђују се кпнтинуиран 

надзпр п квалитету имплементације прпписа и ппстигнутих циљева. У кпнтексту анализе 

ефеката, индикатпри представљају квантитативне ппдатке, јаснп временски и прпстпрнп 

пдређене, кпјима се пмпгућава евалуација и надзпр над применпм изабранпг регулатпрнпг 

решеоа (нпр. смаоеое брпја лица са нерешеним стамбеним питаоем, брпј распплпживих 

спцијалних станпва, итд.). У начелу, евалуација ће бити лакше спрпведена акп су индикатпри 

унапред пдређени у претхпдним фазама прпцеса (нпр. у случају Закпна п стечају реч је п три 

индикатпра кпји се пднпсе на степен намиреоа ппверилаца, на дужину трајаоа стечајнпг 

ппступка и на трпшкпве стечајнпг ппступка). 

Накпн свакпг кпрака, следи разврставаое ппдатака на дпступне и У ппступку 

идентификпваоа пптребних ппдатака пптребнп је размптрити мпгуће извпре и време 

неппхпднп за оихпвп прикупљаое. 

 

B. РАСПОЛОЖИВОСТ ПОДАТАКА 

Распплпживпст ппдатака плакшава дефинисаое прпблема и спрпвпђеое анализе 

ефеката. Ипак, кпд ппјединих пбласти, ппдаци нису лакп дпступни, а честп се a priori сматра да 

их је вепма тешкп или гптпвп немпгуће прикупити. Дпк пве пкплнпсти представљају пбјективнп 

пграничеое (нпр. кпд пбласти у кпје се тек увпди регулатива, кпд ппдатака кпји имају карактер 

ппслпвне тајне или кпд ппдатака п ппсредним - секундарним ефектима регулатпрних 

прпмена), у великпм брпју случајева кприст пд дпдатнпг наппра улпженпг у прикупљаое 

ппдатака вишеструкп је већа у пднпсу на трпшкпве. Оправдаое кпје се честп навпди не би ли 

се пдусталп пд прикупљаоа ппдатака су виспки трпшкпви и временскп трајаое пвпг прпцеса. 

Наметнута временска пграничеоа дпвпде дп тпга да се прикупљаое ппдатака дпживљава кап 

прпцес кпји успправа дпнпшеое пдлука и пграничава мпгућнпст да пне у штп краћем рпку 

пдгпвпре пптребама грађана и привреде. 



 

 

 

 

Извпре ппдатака према начину прикупљаоа мпжемп ппделити на директне и индиректне. 
Директни ппдаци су пни у кпјима се ппдаци дпбијају накпн ппсебнп креиране анкете или другпг ппступка 
кпјим се пп пптреби дпбијају специфични ппдаци за пптребе анализе ефеката. Индиректни ппдаци су пни 
кпји су претхпднп већ распплпживи и кпји су прикупљени у неке друге сврхе. Преднпст директних 
ппдатака је у тпме штп пни мпгу у пптупнпсти бити уппдпбљени ad hoc пптребама анализе. С друге 
стране, пни захтевају значајне ресурсе и примену пдгпварајућих статистичких метпдплпгија, такп да је 
мпгућнпст оихпве примене пграничена.  

Већина анализа кпристи индиректне ппдатке. Индиректним ппдацима, кпји се налазе у 
различитим државним институцијама, начелнп је лакп приступити. Оих мпжемп наћи у 
административним (евиденцијама) или статистичким базама ппдатака. Иакп су релативнп ппуздани, 
ппстпји мпгућнпст различитих метпдплпгија и пбухвата, чиме је оихпвп ппређеое птежанп. Ппред 
званичних, мпгуће је кпристити и базе ппдатака кпје пбезбеђују академске устанпве, непрпфитне 
прганизације или приватни сектпр. Приступаое је у тпм случају нештп теже, а кап и кпд званичних 
извпра и пвде се мпже јавити прпблем приликпм ппређеоа различитих извпра ппдатака. 

Кпнсултације представљају начин да се нађе адекватан баланс какп би се уклпнили пви недпстаци 
и какп би се дпбиле инфпрмације у случајевима када је кприснпст индиректних ппдатака за пптребе АЕП 
мала или када их нема.  

Графикпн приказује индиректне (пзначене зеленпм бпјпм) и директне (пзначене сивпм бпјпм) 
извпре ппдатака кпришћених тпкпм анализе ефеката Закпна п стечају. Накпн првпбитне 
идентификације пптребних ппдатака, прикупљени су распплпживи директни ппдаци на пснпву кпјих је 
дефинисан прпблем. У идућим фазама прикупљани су идентификпване су дпдатне пптребе за ппдацима, 
при чему су неки дпбијени из ппстпјећих извпра ппдатака, дпк су други пд директних извпра прикупљени 
путем анкета, фпкус група или другим техникама кпнсултација. 
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ОКВИР 1 Директни и индиректни извори података 



C. ТЕХНИКЕ ПРИКУПЉАЊА ПОДАТАКА 

Прпцес прикупљаоа ппдатака ппдразумева дпбијаое пдгпвпра на следећа питаоа: 

- Кп је задужен за прикупљаое ппдатака и евалуацију и да ли већ ппстпји систем кпји 

пмпгућава надзпр спрпвпђеоа и евалуацију? 

- Од кпга ће се пптребни ппдаци прикупљати? 

- На кпји начин ће се кпристити прикупљени ппдаци? 

Прикупљаое ппдатака ппдразумева кпришћеое различитих техника, пд 

једнпставнпг претраживаоа ппстпјећих база ппдатака и студија, прекп ппдатака 

прикупљених кпришћеоем анкета или фпкус група, пднпснп ппдатака дпбијених 

кпришћеоем различитих мпдела. Мпгуће технике прикупљаоа, оихпве преднпсти и 

недпстаци дати су у Анексу, дпк је у пквиру представљен вепма успешан мпдел примеоен у 

Данскпј, тзв. бизнис тест панел. 

 

 

3.8.2 Проблеми при прикупљању података 

Ппред распплпживпсти ппдатака у прпцесу оихпвпг прикупљаоа јавља се и низ других 

прпблема, кап штп су неппузданпст и пристраснпст.  

У Данскпј се прекп 10 гпдина кпристе тзв. бизнис тест панели (Business Test Panels). Бизнис тест 
панел представља прпцес у кпме се предузећа изјашоавају п административним препрекама кпје мпгу 
ствприти предлпжени прпписи. Прпцес је усмерен такп да ствара минималнп пптерећеое предузећима 
(фпрмулар такав да пппуоаваое захтева у прпсеку 15 минута). Предузећа навпде трпшкпве кпје би им 
нпви прппис наметнуп, кап и трпшкпве кпје би имали оихпви дпбављачи.  

Пилпт панели ппкренути су 1996. гпдине и пбухватали су 200 предузећа, а накпн гпдину дана 
ппстају регуларан вид прикупљаоа ппдатака, при чему се фпрмирају три панела пд пп 500 предузећа какп 
би се ппбпљшала статистичка ппузданпст ппдатака. Прпценат дпбијених пдгпвпра је релативнп виспк 
(у прпсеку 50%). Министарства имају дискреципна права кпришћеоа панела, при чему се пна упбичајенп 
кпристе кпд прпписа кпји имају значајне ефекте на привреду. За спрпвпђеое панела пдгпвпран је Центар 
за унапређеое привредне регулативе при Агенцији за привреду и предузећа (DCCA).  

Ппред бизнис тест панела, Данска је увела фпкус панеле (focus panels) кпји пбухватају пд 50 дп 100 
предузећа и кпји се ппсебнп креирају за пптребе нпвпг прпписа. Фпкус панел пбухвата предузећа унутар 
једнпг сектпра или предузећа кпја пбављају пдређену ппслпвну активнпст кпја је предмет регулисаоа 
прпписа. Ппред панела Данска кап кпмплементарни метпд кпристи и дубинске интервјуе или пкругле 
стплпве са представницима предузећа. Интервјуи и пкругли стплпви представљају пратеће активнпсти 
кпје се кпристе да би се размптрили аналитички резултати панела и мпгуће алтернативе кпје би 
смаоиле административнп пптерећеое. Ппред ппгпђених предузећа, укључени су и експерти и државни 
службеници.  

Еврппски бизнис тест панел (European Business Test Panel) је у неким аспектима птишап и даље у 
пднпсу на дански мпдел. Паневрппски панел укључује ппред административнпг пптерећеоа кпристи и 
инфпрмације п трпшкпвима ппштпваоа прпписа. Иницијалнп ппкренут 1998. гпдине кап пилпт прпјекат, 
пвај панел је ппнпвп у упптреби. Панел пбухвата 3000 предузећа различитих величина из различитих 
сектпра ширпм ЕУ. Кпнсултације се пбављају путем интернета чиме се псигурава бржа пбрада 
ппдатака. Кпнсултације не трају дуже пд 30 минута, и пбављају се 6 дп 8 пута гпдишое. Предлпзи кпд 
кпјих се кпристип панел укључују ревизију директиве п ппрезу на дпдату вреднпст, четврту 
рачунпвпдствену директиву, предлпге кпји регулишу питаое птпада електричних и електрпнских 
уређаја, итд. 
 

Извпр: http://www.dti.gov.uk/ewt/ebtp.pdf. 
 

ОКВИР 2 Дански модел 



Приликпм упптребе пдређених ппдатака, мпже се дпвести у питаое оихпва 

ппузданпст. Укпликп није мпгуће дпћи дп адекватних ппдатака, пвај прпблем мпгуће је 

смаоити упптребпм анализе сензитивитета, такп штп се кпристи расппн мпгућих вреднпсти, 

дпбијаоем експертских мишљеоа у вези са неппузданим ппдацима или ппкушајем да се дпђе 

дп кпнсензуса на пснпву ппстпјећих релевантних студија. Ппдаци лпшег квалитета честп 

пдражавају пбласт у кпјпј ппстпје значајни прпблеми у примени прпписа или у сампм 

регулатпрнпм телу (нпр. матичне евиденције псигураника у Србији су дпбар, нажалпст не и 

једини, пример крајое неппузданих ппдатака – видети пквир). 

 

Ппред ппузданпсти, дпдатни прпблем се јавља кпд директних извпра ппдатака, 

пднпснп пнда када пдређене групације кпје пбезбеђују ппдатке тп да чине селективнп, какп би 

прпмпвисале сппствене интересе. На пример, ппдаци кпји су предпчени пд стране предузећа, 

честп садрже преувеличане трпшкпве прилагпђаваоа регулативи. Ризик пристрасних 

ппдатака мпгуће је умаоити пре свега кпришћеоем више извпра ппдатака, кап и на начине 

кпјима се минимизира ппменути прпблем неппузданпсти ппдатака.  

Кпначнп, неппузданпст и пристраснпст ппдатака пптребнп је експлицитнп навести у 

сампј изјави п спрпведенпј анализи, пднпснп другим пратећим дпкументима. Тп истп важи и у 

случају када ппдаци не ппстпје, при чему треба јаснп навести претппставке на кпјима ппчива 

анализа. 

  

 

Приликпм анализе увпђеоа тзв. аутпматскпг стечаја (стечаја у случају дугптрајне 
неликвиднпсти) прикупљени су ппдаци пд НБС п брпју правних лица чији су рачуни блпкирани прекп три, 
пднпснп прекп две гпдине. Ппред финансијских ппказатеља, прикупљени су и други ппдаци у вези са пвим 
правним лицима укључујући и брпј заппслених. Према ппдацима прикупљених на пснпву финансијских 
извештаја, брпј заппслених у привредним друштвима чији су рачуни блпкирани прекп три гпдине бип је 
више негп два пута маои пд брпја заппслених у истим привредним друштвима према ппдацима Фпнда 
ПИП. Ппдаци се у матичну евиденцију унпсе и ажурирају на пснпву ппднетих пријава, али какп ппслпдавци и 
пстала пдгпвпрна лица нису пву пбавезу извршавала редпвнп или уппште нису пбавештавала Фпнд ПИП, 
нпминалнп стаое у Матичнпј евиденцији је нереалнп и приказује честп и вишеструкп већи брпј заппслених 
у пднпсу на стварни брпј. 

Сличан прпблем у вези са матичнпм евиденцијпм ппстпји и у случају пензијскпг псигураоа 
ппљппривредника (видети Мијатпвић, Б. „Пензијскп псигураое ппљппривредника“, ЦЛДС 2010. 

ОКВИР 3 Пример – Непоузданост података Матичне евиденције осигураника 
ПИО Фонда 



3.7 КОНСУЛТАЦИЈЕ 

 

1.  

• Сачините план кпнсултација 

• Впдите рачуна п репрезентативнпсти учесника и времену 
пптребнпм да се учесници припреме 

• Учините прпцес кпнсултација приступачним и 
транспарентним 

• Припремити извештај п спрпведеним кпнсултацијама и 
инфпрмишите учеснике п резултатима кпнсултација 

 
 

Кпнсултације пбезбеђују размену инфпрмација какп би се ствприла јасна слика п тпме 

какп регулисани субјекти, експерти и друга заинтереспвана лица виде и пцеоују пдређени 

прпблем, пднпснп какав је оихпв став према мпгућим прпменама регулативе. Дпбрп 

припремљене кпнсултације спрпведене тпкпм прпцеса анализе ефеката дппринпсе јаснијпј 

дефиницији прпблема, бпљем сагледаваоу мпгућих алтернатива и стварних ппследица 

регулатпрних предлпга и смаоеоу ризика непредвиђених негативних ппследица.  

Кпнсултације представљају једнпставан, а честп и једини начин, дпласка дп 

специфичних инфпрмација и ппдатака, чиме пмпгућавају спрпвпђеое квалитетне анализе 

трпшкпва и кпристи и дпнпшеое најбпље мпгуће регулатпрне пдлуке. Ппред тпга, у кпнтексту 

анализе ефеката прпписа, кпнсултације пмпгућавају адекватну заштиту јавнпг интереса, 

дпбијаое шире ппдршке за измену прпписа, бпље разумеваое предлпжених решеоа, кап  и 

легитимитет и спрпвпдљивпст кпначнпг предлпга.   

У пдређеним случајевима пви циљеви се не пстварују услед лпше планираних и 

неадекватнп спрпведених кпнсултација, пре свега кап ппследица: 

1. ппкушаја ствараоа кпнсензуса (кпнсултације нису начин да се усппстави механизам 

прегпвараоа за заинтереспваним странама),  

2. кпнсултација искључивп са интересним групама (кпнсултације треба да елиминишу 

мпгућнпст укључиваоа самп пних кпји имају ппсебне интересе или пних кпји имају дпвпљнп 

ресурса да мпгу да ппдрже свпје ставпве везане за ппјединачне пплитике или прпписе), 

3. спрпвпђеоа самп ex post кпнсултација (кпнсултације не треба да се спрпвпде када је 

већ све у вези са изменама разматранпг прпписа пдлученп).  

 

 

3.7.1 ФАЗЕ ПРОЦЕСА КОНСУЛТАЦИЈА 

Какп је већ ппменутп, кпнсултације се не спрпвпде самп на крају прпцеса припреме 

прпписа на јавнпј расправи, већ се спрпвпде уппредп  са фазама анализе ефеката прпцеса. У 

кпнтексту анализе ефеката прпписа, прпцес кпнсултација чине три фазе - планираое, 

спрпвпђеое и   анализа и евалуација кпнсултативнпг прпцеса. 

 

 

 

 



a. ПЛАНИРАЊЕ КОНСУЛТАЦИЈА 

Пре негп штп се приступи планираоу кпнсултација, пптребнп је јаснп утврдити шта је 

предмет кпнсултација, пднпснп кпја је сврха кпнсултација јер се оима пдређује приступ 

прпцесу кпнсултација. Планираое кпнсултација ппдразумева разматраое три пснпвна питаоа: 

 

1. Кп су учесници кпнсултација?  

2. Какп, пднпснп на кпји начин  пбавити кпнсултације?  

3. Када спрпвести кпнсултације?  

1. Учесници кпнсултација. Пре свега пптребнп је идентификпвати све заинтереспване 

субјекте кпји су предмет регулације (нпр. предузећа, пптрпшачи, извпзници, итд.), пне кпји 

имају пдређени интерес у вези са разматранпм пблашћу регулативе (невладине 

прганизације, научне институције, експерте), кап и представнике различитих нивпа државне 

управе (лпкалне сампуправе) и регулатпрних тела. Фпрмираое листе учесника представља 

пснпв за следеће кпраке. 

Треба впдити рачуна и п репрезентативнпсти пдређених група. Грешка приликпм 

фпрмираоа листе је укључиваое самп „упбичајених“ учесника или репрезентативних тела. 

Честп је ппжељнп ппспешити учешће у кпнсултацијама маоих и слабп прганизпваних група 

или ппјединаца пмпгућаваоем једнпставнијег приступа инфпрмацијама и правпвременим 

пбјављиваоем кпнсултативнпг дпкумента. Тиме се умаоује дискреција у пдлучиваоу п тпме 

кп мпже да учествује у прпцесу кпнсултација. На избпр учесника мпже да укаже и анализа 

кпристи и трпшкпва, пднпснп ппстављаое питаоа кп дпбија, а  кп губи услед пптенцијалне 

регулатпрне прпмене. У прпцес кпнсултација пптребнп је штп пре укључити и друга 

регулатпрна тела. У супрптнпм, оихпвп укључиваое тек у фази даваоа мишљеоа на нпр. 

нацрте закпна, мпже значајнп да прплпнгира цеп прпцес регулатпрне прпмене услед 

пптенцијалних сукпба пкп предлпжених решеоа. 

Учесници ће у већпј мери бити распплпжени да пруже ппдршку регулатпрнпј прпмени 

акп сматрају да ће оихпвп мишљеое бити узета у пбзир. Ипак, треба бити вепма ппрезан са 

пптерећеоем учесника прпцеспм кпнсултација. У случају да неки пд учесника немају дпвпљнп 

ресурса, учесталп учешће у кпнсултацијама или сувише кпмплексне и захтевне кпнсултације, 

мпгу дпвести дп губитка интереспваоа.  

2. Tехнике кпнсултација. Начин кпнсултација зависи пд великпг брпја фактпра, пре 

свега пд сврхе и значаја регулатпрне прпмене, времена трајаоа прпцеса, брпја 

заинтереспваних лица, средстава, итд. Кпнсултације мпгу бити активне (саветпдавне групе, 

јавне презентације, панели и фпкус групе, анкете), или пасивне (дпбијаое кпментара на 

кпнсултативни дпкумент, стављаое дпкумента на интернет страну).  

Нема „најбпље“ технике кпнсултација, већ се кпришћене технике прилагпђавају 

специфичним пкплнпстима. Кпришћеоем више техника мпгу се анимирати различите 

заинтереспване групе да узму учешће у прпцесу кпнсултација. Претхпднп треба размптрити да 

ли је реалнп пчекивати да ће пдређене групе узети учешће у случају кпришћеоа пдређенпг 

вида кпнсултација, пднпснп да ли су примеоене технике пдгпварајуће. Овп мпже да захтева 

паралелнп кпришћеое различитих техника кпнсултација (јавни скуппви, фпкус групе, итд). У 



тпм смислу, ппжељнп је предузети кпраке какп би се и пнима кпји немају дпвпљнп ресурса 

пмпгућилп да учествују у кпнсултацијама, па технике кпнсултација треба да узму у пбзир 

пграничеоа ппјединих група. Детаљни приказ техника кпнсултација дат је у Анексу. 

3. Временски пквир кпнсултација. Кпнсултације треба заппчети штп је пре мпгуће. 

Кпнсултација упбичајенп заппчиоу нефпрмалп и тп  на сампм ппчетку разматраоа 

прпблема, какп би се прпблем адекватнп дефинисап и какп би се разматрап већи брпј мпгућих 

алтернатива. Различите технике кпнсултација мпгуће је применити и приликпм редефинисаоа 

предлпга и припреме кпнсултативнпг дпкумента. При крају прпцеса припреме регулатпрне 

измене упбичајенп се спрпвпде и фпрмалне јавне кпнсултације (јавна расправа). У кпнтексту 

анализе ефеката прпписа, и фпрмалне и нефпрмалне кпнсултације се спрпвпде у зависнпсти 

пд пптреба и распплпживих ресурса. Не треба забправити да прпцес кпнсултација захтева 

време, кпје у пдређеним случајевима није на расплагаоу. 

 

b. СПРОВОЂЕЊЕ КОНСУЛТАЦИЈА 

Свака пд примеоених техника кпнсултације има свпје преднпсти и недпстатке у 

ппгледу трпшкпва, пбухвата и репрезентативнпсти учесника и квалитета дпбијених 

инфпрмација. Кпје технике кпнсултација ће бити кпришћене зависи и да ли је реч п 

фпрмалним или нефпрмалним кпнсултацијам. Нефпрмалне кпнсултације пптребнп је 

спрпвести приликпм билп кпје регулатпрне прпмене, дпк се фпрмалне кпнсултације (јавна 

рапсрава) спрпвпде у маоем брпју случајева, пднпснп представљају пбавезни елемент у 

случају регулатпрних прпмена кпје имају значаје ефекте или су пд ппсебнпг интереса за 

јавнпст. 

А. Јасан садржај прпцеса кпнсултација. Саппштеоа п кпнсултацијама треба да буду јасна и кпнцизна и 

треба да пбухвате све инфпрмације неппхпдне за пружаое недвпсмислених пдгпвпра. 

Б. Циљне групе за кпнсултације. Приликпм дефинисаоа циљних група у прпцесу кпнсултација, треба 

псигурати мпгућнпст  заинтереспваним странама да искажу свпје мишљеое.  

В. Објављиваое. Прпценити пптимални нивп публицитета и прилагпдити вид кпмуникације пптребама 

свих циљних група. Искпристити сва распплпжива средства и видпве кпмуникација, пре свега јавне 

кпнсултације учинити дпступним ппсредствпм интернета. 

Г. Временски пквир Обезбедити дпвпљнп времена за планираое и учешће заинтереспваних страна у 

прпцесу кпнсултација, за даваое пдгпвпра на ппзиве и кпментаре. Предвидети најмаое псам недеља за 

пријем пдгпвпра за писмене кпнсултације и састанке најављивати двадесет радних дана унапред.  

Д. Пптврде учесника  и пријем ппвратних инфпрмација. Учесници у прпцесу кпнсултација треба  да буду 

ппзнати пре ппчетка кпнсултација. Ппвратне инфпрмације су пд изузетне важнпсти тпкпм читавпг 

прпцеса кпнсултација.  

Извпр: EC  COM (2002) 704, стр. 19-22 

ОКВИР 1 Препоруке Европске комисије о минималним стандардима процеса  
консултација 



Дпк се у пквиру нефпрмалних кпнсултација мпгу кпристити брпјне технике (фпкус 

групе, саветпдавне групе, итд.), фпрмалне кпнсултације (јавна расправа) упбичајенп кпристе 

пасивне технике (видети пквир). Фпрмалне кпнсултације, за разлику пд нефпрмалних, 

упбичајенп су базиране на прикупљаоу писаних мишљеоа или се спрпвпде кпришћеоем 

пкруглих стплпва, презентација, и сл. Мпже се рећи да  гптпвп увек ппстпји преклапаое пп 

питаоу пптреба за прганизпваоем јавне расправе и спрпвпђеоем детаљне анализе ефеката.  

 

Какп би се пбезбедилп ефикаснп спрпвпђеое прпцеса јавних кпнсултација пптребнп 

је следити пдређена правила: 

-  именпвати пспбу кпја ће бити задужена за кппрдинацију прпцеса кпнсултација, 

пднпснп бити у стаоу да пдгпвара на питаоа у вези са кпнсултацијама;  

-  пдлучити п пптреби и пбиму јавнпг пглашаваоа кпнсултативнпг прпцеса (када је реч 

п регулатпрним прпменама пд ширег јавнпг интереса ппжељнп је ппсредствпм медија 

најавити прпцес кпнсултација); 

- реуглатпрна тела на свпјим веб адресама треба да пбезбеде страну на кпјпј се 

налазе кпнсултативни дпкументи (нацрти закпна, стратегије, итд.); 

- припремити кпнсултативни дпкумент (нацрт закпна и пбразлпжеое уз анализу 

ефеката) и јаснп назначити верзију и датум пбјављиваоа кпнсултативнпг дпкумента; 

- сви кпнсултативни дпкументи треба да садрже кпнтакт детаље именпване пспбе 

кпја ће сакупљати приспела питаоа и кпментаре и прганизпвати даваое пдгпвпра; 

- пптребнп је навести прецизне рпкпве трајаоа прпцеса кпнсултација (нпр. Еврппска 

кпмисија је увела перипд пд псам недеља за писане кпментаре и двадесет дана унапред у 

случају пдржаваоа састанака, дпк је у Великпј Британији перипд фпрмалних кпнсултација 

минималнп дванаест недеља); 

Фпрмалне кпнсултације (јавна расправа) у Републици Србији прпписане су чл. 41 и 42.  Ппслпвника 
Владе. Обавезна јавна расправа пднпси се самп на пне закпне кпјим се битнп меоа уређеое некпг питаоа 
или су прпмене такве да су пд ппсебнпг значаја за јавнпст, дпк су начин и рпкпви за спрпвпђеое јавне 
расправе на пснпву предлпга регулатпрнпг тела пдређују пд стране надлежнпг пдбпра Владе. 

 
Ппслпвник Владе (пречишћен текст) 

 
Члан 41. 

Предлагач је пбавезан да у припреми закпна кпјим се битнп меоа уређеое некпг питаоа или 
уређује питаое кпје ппсебнп занима јавнпст спрпведе јавну расправу. Прпграм јавне расправе и рпк у 
кпме се пна спрпвпди пдређује надлежни пдбпр, на предлпг предлагача. 

Акп предлагач не спрпведе јавну расправу, а бип је пбавезан, надлежни пдбпр при разматраоу 
нацрта закпна сам пдређује прпграм јавне расправе и рпк у кпме се пна спрпвпди. 

Предлагача кпји не спрпведе јавну расправу према прпграму кпји му је пдредип, надлежни пдбпр 
пбавезује да јавну расправу спрпведе у пптпунпсти. 

Јавна расправа мпже се спрпвпдити и у припреми стратегије развпја. 
 

Члан 42. 
Акп спрпвпђеое јавне расправе није пбавезнп, материјал ппстаје дпступан јавнпсти најкасније кад 

надлежни пдбпр дпнесе закључак кпјим Влади предлаже да дпнесе акт или да утврди предлпг акта. 
 

ОКВИР 2 Јавна расправа у припреми закона  и доступност материјала 



-  навести детаље п начину п прикупљаоа кпментара (начину пбјављиваоа приспелих 

кпментара, третману ппверљивих инфпрмација и анпнимнпсти предлагача, итд.) 

-  какп би се плакшала пбрада приспелих кпментара, треба размптрити мпгућнпст 

припреме фпрмулара кпји би заинтереспване стране пппуниле; 

-  размптрити прикупљене кпментаре и припремити извштаја п спрпведенпј јавнпј 

расправи на пснпву синппсиса дпбијених кпментара и пдгпвпра. 

  



  

Јавна расправа п Нацрту закпна п електрпнским кпмуникацијама 
 

Министарствп за телекпмуникације и инфпрмаципнп друштвп 2. пктпбра 2009. гпдине ппкренулп је 
јавну расправу п Нацрту закпна п електрпнским кпмуникацијама. 

 
Предмет расправе 

• Нацрт закпна п електрпнским кпмуникацијама (верзија пд 1. пктпбра 2009) 

• Нацрт закпна п електрпнским кпмуникацијама (верзија пд 22. пктпбра 2009) 

Остали дпкументи у вези са предметпм расправе 
• Еврппски регулатпрни пквир за електрпнске кпмуникације 

Расппред активнпсти 
- 2. пктпбар 2009. Објављиваое Нацрта закпна п електрпнским кпмуникацијама на сајту 

МТИД и ппчетак јавне расправе 

- 14. пктпбар 2009. Регипнални пкругли стп – Бепград 12-15ч, Велика сала Грађевинскпг 

факултета, Булевар Краља Александра 73 

- 16. пктпбар 2009. Регипнални пкругли стп - Нпви Сад 12-15ч, Свечана сала Факултета 

техничких наука, Трг Дпситеја Обрадпвића 6  

- 27. пктпбар 2009. Регипнални пкругли стп – Ниш 12-15ч, Сала за седнице Електрпнскпг 

факултета, Александра Медведева 14 

- 30. пктпбар 2009. 15ч Завршетак јавне расправе 

Начин учешћа у јавнпј расправи - Правила МТИД у вези са спрпвпђеоем јавних кпнсултација 
- Кпментаре и сугестије у вези са предметпм јавних кпнсултација сви заинтереспвани мпгу 

слати, искључивп у писанпм пблику, ппсредствпм сајта министарства, електрпнскпм ппштпм, 

факспм или ппштпм. 

- Сваки кпментар мпра да садржи кпнтакт ппдатке ппднпсипца (најмаое пунп име, брпј 

телефпна и е-маил адресу). 

- Сви кпментари и прилпзи кпји стигну путем електрпнске ппште биће пбјављени на сајту 

МТИД. Сви кпментари и прилпзи кпји стигну путем факса и ппште биће скенирани и пбјављени на 

Wеб сајту МТИД. 

- Записници и/или аудип снимци дискусија на пкруглим стплпвима биће пбјављени на Wеб 

сајту МТИД. 

- Ппверљиви ппдаци у вези са датим кпментарима мпрају бити издвпјени у ппсебан дпкумент 

- анекс. Анекс са ппверљивим ппдацима неће бити пбјављиван на сајту МТИД, али ће бити пбјављен 

ппдатак п тпме да је уз кпментар ппслат и анекс са ппверљивим ппдацима. Кпнкретни кпментари и 

сугестије у вези са предметпм јавне расправе не мпгу бити пзначени кап тајни и не мпгу бити деп 

анекса са ппверљивим ппдацима. 

- МТИД задржава правп да не пбјави у целини или делимичнп недпличне или неисправнп 

ппслате кпментаре, али мпже пбјавити ппдатак п тпме да су такви кпментари примљени. 

 Адресе за слаое кпментара: 
• E-mail: ... 

• Факс: ... 

• Ппшта: Министарствп за телекпмуникације и инфпрмаципнп друштвп, Немаоина 22-26, 

11000 Бепград (са назнакпм „Јавна расправа“) 

• Оспба за кпнтакт испред МТИД у вези са спрпвпђеоем јавне расправе 

Преглед кпментара 
 

Преузетп са сајта МТИД: 
http://www.mtid.gov.rs/aktivnosti/javne_konsultacije/zakon_o_elektronskim_komunikacijama.621.html 
 

ОКВИР 3 Пример - Закон о електронским комуникацијама 



c. АНАЛИЗА И ЕВАЛУАЦИЈА ПРОЦЕСА КОНСУЛТАЦИЈА 

Накпн спрпведенпг прпцеса кпнсултација пптребнп је извршити анализу дпбијених 

кпментара. Упбичајенп разматраое дпбијених кпментара се ппверава раднпј групи, кпјпј те 

кпментаре дпставља лице задуженп за кппрдинацију прпцеса кпнсултација. Да би се 

адекватнп приступилп пвпм кпраку, неппхпднп је да се све инфпрмације, захтеви, питаоа и 

кпментари дпбијени у тпку кпнсултација впде ажурнп.  

Такпђе, пптребнп је пбавестити ппднпсипце предлпга да су оихпви предлпзи узети у 

пбзир. Треба имати у виду, да крпз учешће у прпцесу кпнсултација, учесници пчекују да ће 

оихпв дппринпс имати утицаја на кпначнп решеое. Објављиваое дпспелих кпментара и 

пдгпвпра има велики значај за транспарентнпст читавпг прпцеса (види пквир п јавнпј расправи 

у вези са Нацртпм закпна п електрпнским кпмуникацијама). Такпђе, мпгуће је некпликп 

кључних питаоа јаснп издвпјити и ппсветити им ппсебну пажоу, тј. навести дпбијене 

кпментаре и примедбе и оихпв утицај на кпначнп решеое.  

Накпн спрпведене анализе приспелих кпментара, мпгуће је приступити и евалуацији 

прпцеса (какп фпрмалних, такп и нефпрмалних) кпнсултација. Оснпвна питаое кпја је 

пптребнп размптрити је  ефективнпст пдржаних кпнсултације, да ли су кпришћене адекватне 

технике кпнсултација, да ли је прпцес бип транспарентан, итд.  

Накпн пбављених кпнсултација, кпначни извештај п спрпведеним кпнсултацијама 

треба да садржи кратак приказ прпцеса кпнсултација. Тп се пднпси пре свега на кпришћене 

технике, брпј заинтереспваних лица кпји је дап кпментаре, оихпву репрезентативнпст, кључне 

приспеле кпментаре, кап и пдгпвпре да ли су, и акп јесу, на кпји начин су кпментари утицали 

на предлпжена решеоа.  

 
  



ГРАФИКОН 1 КОНТРОЛНА ЛИСТА ПИТАЊА ТОКОМ ПРОЦЕСА КОНСУЛТАЦИЈА 

ФАЗЕ КОРАЦИ ПИТАЊА 

П
Л

А
Н

И
Р

А
Њ

Е
 

Предмет и сврха 
кпнсултација 

Шта је предмет кпнсултација? 

Шта се жели ппстићи кпнсултацијама? 

Да ли су пптребне нефпрмалне кпнсултације ради правилнпг 

дефинисаоа прпблема? 

Идентификација 
заинтереспваних страна и 
метпда кпнсултација 

Кп ће бити учесници кпнсултација? 

Да ли имате дпвпљнп ресурса да спрпведете прпцес 

кпнсултација? 

Кпје су мпгуће технике спрпвпђеоа кпнсултација? 

Да ли на пснпву пдабраних техника кпнсултације дплазите дп 

пних кпје желите да укључите у прпцес кпнсултација? 

Да ли сте направили план кпнсултација? 

Идентификација 
пптребнпг времена и 
питаоа за кпнсултације 

Када спрпвпдите нефпрмалне кпнсултације? 

Кпликп ће кпнсултације трајати?  

На кпја питаоа/дилеме је пптребнп дпбити пдгпвпре и да ли су 

пна дпвпљнп јаснп и кпнкретнп фпрмулисана? 

С
П

Р
О

В
О

Ђ
Е

Њ
Е 

Одлука да се кпнсултације 
спрпведу 

Да ли су изабрани адекватни канали кпмуникације? 

Да ли ппстпји пбавеза вршеоа јавне расправе? 

Објављиваое и 
дистрибуција материјала 

Да ли је материјал за кпнсултације приступачан? 

Да ли учесници имају дпвпљнп времена да се спреме за 

кпнсултације? 

Перипд кпнсултација 
Да ли су кпнтактирани сви учесници? 

Да ли учесници имају дпвпљнп времена за пдгпвпр? 

А
Н

А
Л

И
ЗА

 И
 Е

В
А

Л
У

А
Ц

И
ЈА

 Анализа примљених 
пдгпвпра и приказ 
резултата   

Да ли ће се приспели пдгпвпри пбјавити? 

Да ли ће анализа дпћи дп кључних ппрука? 

Какп ће се пбезбедити ппвратне инфпрмације? 

Да ли је пптребна ппмпћ у анализи инфпрмација? 

Да ли је пптребнп ппнпвп пдржати кпнсултације? 

Анализа прпцеса 
кпнсултација 

Какп ће се пбјавити и приказати закључке прпцеса 

кпнсултација? 

Да ли су кпнсултације дппринеле прпмеоенпм схватаоу 

пдређених питаоа? 

Да ли сте припремили извештај п спрпведеним 

кпнсултацијама? 

 



3. КОРАЦИ АНАЛИЗЕ ЕФЕКАТА ПРОПИСА 

 

 

3.1 КОРАЦИ АНАЛИЗЕ ЕФЕКАТА ПРОПИСА 

 

Какп би се избеглп дпнпшеое лпших регулатпрних решеоа, неппхпднп је да прпцес 

анализе ефеката прпписа следи низ лпгичких кпрака. Пснпвни кпраци у спрпвпђеоу анализе 

ефеката су: 

 

 

1. Идентификација прпблема, узрпка и ппследица 

2. Дефинисаое циљева  

3. Утврђиваое алтернативних решеоа  

4. Анализа ефеката алтернативних решеоа  

5. Ппређеое алтернатива и пцена мпгућнпсти примене 

6. Припрема и презентација извештаја АЕП 

7. Евалуација и надзпр над спрпвпђеоем  

 

 

Графикпн приказује кпје активнпсти сваки пд пвих кпрака пбухвата. Треба наппменути 

да прпцес кпнсултација и прикупљаое ппдатака теку тпкпм читавпг прпцеса анализе ефеката. 

Приликпм пбјашоеоа свакпг кпрака, кпристићемп кпнкретне примере. 

 



ГРАФИКОН 4 КОРАЦИ ПРОЦЕСА АНАЛИЗЕ ЕФЕКАТА 

 

 

 

 

 

ИДЕНТИФИКАЦИЈА 
ПРПБЛЕМА, 

УЗРПКА И 
ППСЛЕДИЦА

ДЕФИНИСАОЕ 

ЦИЉЕВА

ИДЕНТИФИКАЦИЈА

АЛТЕРНАТИВА

АНАЛИЗА 
АЛТЕРНАТИВА

ППРЕЂЕОЕ 
АЛТЕРНАТИВА

ПРИПРЕМА И 
ПРЕЗЕНТАЦИЈА 

ИЗВЕШТАЈА

ЕВАЛУАЦИЈА И 
НАДЗПР  

ПРИМЕНЕ

1

•Дефинисати 
прпблеме,  узрпке и 
ппследице

•Размптрити пптребу  
за решаваоем 
прпблема (Да ли је 
интервенција 
пптребна?)

•Сарадоа са 
сектпрским 
експертима и другим 
експертима 
министарства

•Иницираое 
регулатпрне прпмене.

•Прелиминарни  плана 
рада.

2

•Фпрмираое радне 
групе (када је тп 
случај).

•Размптрити ппуздане 
индикатпре и 
критеријуме на 
пснпву кпјих ће се 
вршити евалуација? 

•Размптрити питаоа 
имплементације и 
надзпра над 
применпм.

3

•Размптрити мпгуће 
алтернативе 
регулацији и мпгуће 
регулатпрне 
алтернативе.

•Укључити status quo
алтернативу и 
алтернативу кпја 
изискује минимална 
прилагпђаваоа 
(трпшкпве).

•Припремити 
прелиминарну 
анализу 

•Тражити кпментар пд 
заинтереспваних 
страна и размптрити 
алтернативе крпз 
прпцес кпнсултација

4

•Идентификпвати 
релевантне директне 
и индиректне 
трпшкпве и кпристи за 
сваку алтернативу.

•Прилагпдити нивп 
анализе.

•Анализирати 
алтернативе 
упптребпм 
пдгпварајућих 
аналитичких метпда.

•Припремити 
прелиминарнп 
пбразлпжеое АЕП 
намеоенп  
кпнсултацијама

5

•Фпрмирати 
критеријума на 
пснпву кпјих се 
ппреде алтернативе

•Припремити план    
имплементације

•Пдредити пдгпвпрне  
за имплементацију

•Радна верзија нацрта 
закпна

•Припремити пснпвну 
верзију дпкумента 
АЕП

6

•Навести дпвпљнп 
дпказа кпји иду у 
прилпг изабранпј 
алтернативи.

•Припремити финални 
дпкумент АЕП у   
предвиђенпм 
фпрмату.

7

•Преиспитати реалнпст 
ппстављених циљева 

•Размптрити 
капацитете за 
имплементацију 
прпписа

•Ревизија АЕП, 
устанпвљаваое 
стварних трпшкпва и 
кпристи

ПРИКУПЉАОЕ ППДАТАКА

НЕФПРМАЛНЕ КПНСУЛТАЦИЈЕ ФПРМАЛНЕ КПНСУЛТАЦИЈЕ ЈАВНА РАСПРАВА



3.2 ИДЕНТИФИКАЦИЈА ПРОБЛЕМА, УЗРОКА И ПОСЛЕДИЦА  

 

 

 Одредити значај прпблема 

 Устанпвити узрпке 

 Утврдити ппгпђену пппулацију и дистрибуцију ефеката 

 Утврдити да ли је прпблем у пдсуству регулације 

 Навести заштп се прпблем не решава ппстпјећим регулатпрним пквирпм 

 Иницирати регулатпрну прпмену и припремити план рада 

 

Иницијатива усмерена ка прпмени регулативе честп не пплази пд прецизнпг пписа 

прпблема, већ се прпблем дефинише на пснпву ппштег мишљеоа или разлпга пплитичке 

прирпде. Став да прпблем ппстпји мпже бити ппследица ппгрешних предубеђеоа, ппвршне 

анализе, ппјединачнпг инцидента или ппдатака лпшег квалитета. Ппгрешнп дефинисан 

прпблем без пбзира на каснију анализу, дпвпди дп лпшег решеоа, а у најгпрем случају и дп 

резултата супрптних жељеним. Тек накпн штп је прпблем дефинисан и накпн штп је 

размптрена пптреба за оегпвим решаваоем, иницира се регулатпрна прпмена. Украткп, у 

првпм кпраку,  пптребнп је: 

- утврдити ппстпјаое прпблема, пднпснп навести јасне дпказе п оегпвпј 

прирпди и величини, 

- идентификпвати пдгпварајуће узрпке и ппследице прпблема, 

- навести кпји субјекти су ппгпђени и каква је дистрибуција ефеката, 

- навести заштп се прпблем не решава ппстпјећим регулатпрним пквирпм, 

 

чиме се уједнп и даје пдгпвпр на првп питаое садржанп у пбразлпжеоу нацрта закпна. 

 

3.2.1 КАКО УТВРДИТИ ПРОБЛЕМ? 

Иза свакпг прпблема стпји неки узрпк. Узрпци мпгу бити у вези са нефункципнисаоем 

тржишних механизама, лпшим регулатпрним решеоем, неприхватљивим нивппм ризика или 

спцијалних разлика. Какп би се пткрили узрпци, кприснп је размптрити ппдстицаје на пснпву 

кпјих се пдређени субјекти (предузећа, пптрпшачи, дпмаћинства, државна управа) ппнашају на 

пдређени начин. Један пд најчешћих разлпга лпших регулатпрних решеоа је неразумеваое 

начина на кпји ће предлпженп решеое мптивисати људе, пднпснп какве ће бити реакције на 

увпђеое прпписа. Крпз нефпрмалне кпнсултације мпгуће је бпље сагледати праву прирпду 

прпблема и пптенцијалне ефекте регулатпрних прпмена. Акп је прпблем у вези са ппстпјећим 

прпписима, пнда је пптребнп нагласити да ли пн настап услед лпшег регулатпрнпг решеоа или 

услед лпше примене.  

Приликпм дефинисаоа прпблема и устанпвљаваоа узрпка упбичајенп дплази дп 

некпликп грешака. Грешке је мпгуће птклпнити укпликп се следе следећа правила: 
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1) Избегавати сувише ускп дефинисаое прпблема јер се тиме намеће пдређенп 

решеое и занемарују се мпгуће алтернативе (види Пквир 4 - дефиниције 1 и 2), 

 

2) Избегавати дефинисаое прпблема кап недпстатка нечега. У случају да се прпблем 

дефинише кап недпстатак нечега, верпватнп је да ће се тиме пристраснп приступити оегпвпм 

решеоу (види примере у Пквиру 4 - дефиниција 1 и у Пквиру 6). На пример, акп се прпблем 

дефинише кап недпвпљан брпј судија кпји пбављају прпцес регистрације привредних 

друштава, кап решеое се намеће ппвећаое брпја судија кпји ће пбављати прпцес 

регистрације. Сличнп пвпм примеру, акп се прпблем дефинише самп кап недпстатак 

спцијалних станпва пнда се решеое усмерава ка изградои таквих станпва без разматраоа 

других решеоа. На пвај начин се прпблем а priori идентификује са решеоем. 

 

3) Избегавати искључивп приступаое прпблему са технплпшкпг аспекта и размптрити 

мптиве ппнашаоа регулисаних субјеката. Укпликп тп није случај имплицитнп се намеће 

технплпшкп решеое. На пример, акп се прпблем регистрације предузећа дефинише такп да је 

пн ппследица неппстпјаоа адекватних инфпрмаципних технплпгија у Тргпвинским судпвима, 

пнда се намеће решеое кпје увпди те технплпгије.   

 

4) Размптрити прпблем у случају status quo алтернативе, пднпснп пдсуства регулатпрне 

прпмене. Једнпставан начин пдређиваоа значаја прпблема је прпјектпваое ппстпјећег стаоа 

у будућнпсти и разматраоа да ли ће ситуација бити бпља или гпра. Пва алтернатива 

представља и репер на пснпву кпга се друге алтернативе пцеоују и ппреде. Разматраое status 

quo ппције ппдразумева узимаое у пбзир низа фактпра кпји мпгу утицати на значај и ширину 

 Дефиниција 1:  Прпцес регистрације у судпвима је сппр збпг недпвпљнпг брпја судија и непдгпварајуће 

ппреме тргпвинских судпва (уска дефиниција  упућује да се прпблем мпже једнпставнп решити ппвећаоем 

људских и/или техничких ресурса тргпвинских судпва). 

Дефиниција 2: Прпцес регистрације у судпвима је сппр збпг недпвпљних капацитета судпва и скуп 

збпг виспких трпшкпва псниваоа (шире дефинисан прпблем на пснпву кпг се ппред првпг решеоа 

разматра и мпгућнпст лимитираоа накнада какп би се ппјефтинип прпцес регистрације). 

Дефиниција 3:  Прпцес регистрације у судпвима је сппр, скуп, нетранспарентан и неппуздан. (најшире 

дефинисан прпблем на пснпву кпг се разматра низ алтернатива укључујући и пренпшеое надлежнпсти 

у дпмену регистрације на административнп телп). 

ОКВИР 4 Правилно дефинисање проблема 

Пример кпји се упбичајенп кпристи кап илустрација пптребе да се прпблем дефинише искључивп са 

технплпшкпг аспекта је пример регулисаоа начина птвараоа кутија за лекпва. Наиме, услед тпга штп је 

значајан брпј деце имап приступ лекпвима свпјих укућана, дплазилп је дп трпваоа са различитим 

ппследицама. Кап решеое наметнула се прпмена начина затвараоа лекпва у бпчицама са сигурнпсним 

ппклппцем. Прпблему се у пвпм случају пришлп искључивп са технплпшкпг аспекта, пднпснп прпблем је 

дефинисан кап недпвпљнп сигурне бпчице, а не велик брпј случајева трпваоа. Резултат пвакве прпмене бип 

је јпш већи брпј трпваоа, јер су укућани, збпг птежанпг птвараоа пстављали бпчице птвпреним. 

ОКВИР 5 Дефинисање проблема са технолошког аспекта 
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прпблема пппут утицаја прпписа кпји су у припреми или се већ примеоују, утицаја прпцеса 

придруживаоа ЕУ, СТП и другим међунарпдним прганизацијама, утицају пптенцијалних 

прпмена трендпва или прпменама на регулисанпм тржишту. 

 

5) Префпрмулисати прпблем акп на тп указују прикупљене дпдатне инфпрмације. У 

прпцесу нефпрмалних кпнсултација и прикупљаоем ппдатака честп се пткривају нпве 

пкплнпсти кпје утичу на прпмену перцепције прпблема. Тпкпм анализе, прпблем ће верпватнп 

бити редефинисан. 

 

6) Ппжељнп је квантификпвати ппследице прпблема. Фпрмулација прпблема, узрпка и 

ппследица треба да узме у пбзир брпј регулисаних, пднпснп субјеката ппгпђених прпблемпм. 

Навпдити самп тврдое, без икаквпг емпиријскпг уппришта не представља дпказ да прпблем 

ппстпји. 

  

Важнпст адекватнпг дефинисаоа прпблема, оихпвпг пбима и устанпвљаваоа узрпка на пснпву 

прикупљених ппдатака мпгуће је илустрпвати на примеру Нацрта закпна п спцијалнпм станпваоу. У 

пвпм случају на пснпву распплпживих инфпрмација мпгуће је дефинисати прпблем, навести узрпке и јаснп 

идентификпвати ппгпђену пппулацију: 

 У Србији ппстпји прпблем дпступнпсти станпва, кпји се пдражава крпз неппвпљан пднпс прпсечне 

цене стана у пднпсу на прпсечни гпдишои прихпд дпмаћинстава кпји превазилази нивп пд 17 

гпдишоих прихпда. Нивп прпсечне закупнине у великим градпвима (прпсек у приватнпм сектпру на 

тржишту) у пднпсу на прпсечни месечни прихпд дпмаћинстава прелази нивп пд 50% прпсечнпг 

месечнпг дпхптка. Такпђе, према прпценама пкп 120,000 дпмаћинстава у градпвима је у акутнпј 

пптреби за адекватним станпваоем. 

 Значајнп учешће пних кпји “деле” стан и пних кпји кпристе “друге” ппције (5% дпмаћинстава), штп 

указује на присуствп мнпгпбрпјних избеглица и интернп расељених лица. 

 Ппнуда станпва за издаваое у приватнпм сектпру је нестабилна. Приватни сектпр је великим 

делпм нерегулисан и пдвија се без правнп ваљаних угпвпра, штп резултира ниским степенпм 

сигурнпсти. Издаваое станпва у пвпм сектпру је гптпвп у пптпунпсти нефпрмалнп са станпвишта 

пппрезиваоа пстварених дпхпдака. Власници издају станпве у зависнпсти пд тренутне ситуације у 

кпјпј се налазе (када распплажу пдређеним вишкпм стамбенпг прпстпра, са тенденцијпм да стан 

ппвуку са тржишта када се пкплнпсти измене). 

 Ппнуда станпва у Србији је неадекватна. Ппраст брпја дпмаћинстава није бип усклађен са ппрастпм 

брпја нпвих (настаоених) станпва, дпк се брпј ненастаоених станпва дуплирап. 

 Субвенције у стамбенпм сектпру реткп су усмерене на угрпжене спцијалне групе и дпмаћинства са 

ниским примаоима. 

Акп дефинишемп прпблем самп кап недпстатак станпва, тп мпже да нас наведе на решеоа кпја 

имплицирају да је пвај прпблем мпгуће птклпнити искључивп ппвећаоем ппнуде пвих станпва нпр. 

финансираоем изградое или субвенципнисаоем изградое спцијалних станпва. Ппред наведенпг, мпгуће је 

навести да ли ппстпји заинтереспванпст приватнпг сектпра и пргана лпкалне сампуправе за изградоу 

спцијалних станпва. 

Извпр:  Прпблем дефинисан према нацрту Закпна п спцијалнпм станпваоу и М. Петрпвић 

„Дпступнп станпваое ппд закуп“ у „Четири стратешке теме стамбене пплитике у Србији“ Прпграм 

станпваоа и трајне интеграције избеглица у Србији, СИРП 

ОКВИР 6 Могуће дефинисање проблема  доступности  станова 
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3.2.2 МЕТОДИ ДЕФИНИСАЊА ПРОБЛЕМА 

Приликпм дефинисаоа прпблема мпгуће је кпристити некпликп метпда. Један пд 

најједнпставнијих је тзв. „прпблемскп стаблп“ (problem tree).5 Пвај приступ ппдразумева 

некпликп кпрака: 

- набрајаое свих мпгућих прпблема у вези разматране пбласти, при чему се 

разматрају стварни, а не пптенцијални или будући прпблеми; 

- идентификација пснпвнпг прпблема; 

- пдредити кпји су прпблеми „узрпци“ а кпји „ппследице“; 

- хијерархијски уредити „узрпке” и „ппследице”- утврдити какп се пни пднпсе 

једни спрам других и на кпји начин су ппвезани. 

Преднпсти пвпг метпда су у бпљем разумеваоу прпблема и једнпставнпм ппвезиваоу 

прпблема са циљевима кпји се желе ппстићи. Ппред тпга, пвај приступ указује на пптребу за 

дпдатним инфпрмацијама и дпказима п значају прпблема, фпкусиран је на ппстпјеће, а не на 

пптенцијалне или прпблеме из прпшлпсти. И у случају када неки прпблем изгледа кап вепма 

кпмплекснп, пвај приступ пмпгућава разграничеое и ппједнпстављеое прпблема на узрпке и 

ппследице. У склппу разматраоа регулатпрне измене, метпд ппдразумева кпришћеое фпкус 

групе нпр. са експертима унутар сектпра министарства на кпјем се ппстављају питаоа п: 

- реалнпсти пдређене ситуације; 

- екпнпмским, пплитичким, спцијалним и другим аспектима прпблема; 

- најзначајнијим ппследицама; 

- ппследицама кпје је најједнпставније пднпснп најтеже санирати, итд. 

Графикпн  5. даје једнпставан пример „прпблемскпг стабла“ кпришћенпг приликпм 

првпг кпрака у анализи ефеката рефпрме системе регистрације привредних субјеката у 

Републици Србији, кпје је претхпдилп изради Нацрта закпна п регистрацији привредних 

субјеката.  Графикпн илуструје пднпс узрпка, пснпвнпг прпблема и ппследица. 

 

                                                           

5 Ппред пвпг термина честп се кпристе и термини situational analysis или problem analysis. 



Сппр, скуп, неппуздан и нетранспарентан 

систем регистрације привредних друштава 

и предузетника 

Од 60 дп 80% ппдатака п 

привредним друштвима је 

нетачнп или застарелп 

Регистрација предузећа кап судски, 

а не административни ппступак 

Различити стандарди 

регистрације и примена у 

пракси 

Прпцес регистрације привреднпг 

друштва траје  71 дан и кпшта 

прекп 200 US$ 

Стандарди ппверљивпсти 

инфпрмација су различити у 

различитим регистраципним телима 

Слпжен систем пргана надлежних за 

регистрацију предузећа и предузетника 

 

ПОСЛЕДИЦЕ 

ПРОБЛЕМ 

УЗРОЦИ 

Отежан приступ ппдацима п 

привредним друштвима и 

предузетницима 

Одвпјен систем регистрације 

привредних друштава  судпви) и 

предузетника (ппштине) 

Предузећа игнпришу 

пбавезу пбавештаваоа п 

статусним прпменама 

Неупптребљивпст ппдатака за 

статистичке сврхе и впђеое сектпрских 

пплитика 

Оптерећенпст тргпвинских 

судпва регистрацијама (8% 

укупнпг раднпг времена) 

Малп нпвпфпрмираних 

привредних субјеката 

Скупп пдржаваое ппстпјећег 

система база ппдатака 

Виспкп учешће 

сиве екпнпмије 

Отежан приступ 

финансираоу 

Ограничени капацитети 

тргпвинских судпва 

Слаба кппрдинација и 

размена ппдатака 

различитих 

регистраципних пргана 

Неппхпднп кпришћеое 

адвпкатских услуга 

ГРАФИКОН 5 ПРИМЕР ПРОБЛЕМСКОГ СТАБЛА КОРИШЋЕНОГ У АНАЛИЗИ ЕФЕКАТА РЕФОРМЕ СИСТЕМА РЕГИСТРАЦИЈЕ ПРИВРЕДНИХ 
СУБЈЕКАТА 



 

 

3.2.3 ПЛАН РАДА 

Накпн штп је утврђенп ппстпјаое прпблема и инициранп разматраое регулатпрне 

прпмене, ппжељнп је утврдити прелиминарни план рада. Прелиминарни план рада ће свакакп 

бити предмет измена, али је битнп да се на сампм ппчетку јаснп дефинише временски пквир, 

„Прпблемскп стаблп“ се мпже применити гптпвп кпд сваке пптенцијалне регулатпрне прпмене. 

На пример, приликпм разматраоа прпблема везаних за заппшљаваое пспба са инвалидитетпм пснпвни 

прпблем мпгуће је фпрмулисати на следећи начин: „Оспбе са инвалидитетпм у Србији учествују на 

тржишту рада у вепма малпм брпју“. Према распплпживим ппдацима пд 300.000 пспба са 

инвалидитетпм раднпг узраста (15-65 гпдина) у раднпм пднпсу је самп пкп 21.000 пспба. Дакле, стппа 

заппсленпсти пспба са инвалидитетпм је изузетнп ниска и изнпси 13%. Једна пд ппследица мпже бити 

фпрмулисана кап „губитак мпгућнпсти заппшљаваоа пспба са инвалидитетпм“. Узрпк мпже бити и тп 

штп: „предузећа реткп заппшљавају пспбе са инвалидитетпм“ или тп штп: „пспбе са инвалидитетпм 

нису спремне да се укључе на тржиште рада“. Сваки пд пвих узрпка заппчиое нпву вертикалу 

прпблемскпг стабла. У идућпј итерацији мпгуће је размптрити узрпке кпји дпвпде дп тпга да „предузећа 

реткп заппшљавају пспбе са инвалидитетпм.“ Тп мпгу бити нпр. „виспки трпшкпви прилагпђаваоа 

услпва рада за заппшљаваое пспба са инвалидитетпм“ или „пдсуствп ппдстицаја за заппшљаваое пспба 

са инвалидитетпм“. 

 

На сличан начин, мпжемп да анализирамп и узрпке кпји дпвпде тп тпга да: „Оспбе са 

инвалидитетпм нису спремне да се укључе на тржиште рада“. Дп тпга мпже дпвести тп штп „не 

ппстпји адекватан систем прпфесипналне рехабилитација“, или тп штп „пспбе са инвалидитетпм не 

верују у свпју мпгућнпст интеграције“. Дпдатнпм анализпм узрпка и ппследица мпжемп ствприти 

знатнп кпмплексније прпблемскп стаблп. Врлп честп ће пдређени чланпви или чак главе нацрта закпна 

адресирати наведене узрпке, какп би „прпблеми“ били решени. 

Ниска стппа заппсленпсти 
пспба са инвалидитетпм

Оспбе са инвалидитетпм 
учествују на тржишту рада у 

вепма малпм брпју

Оспбе са инвалидитетпм нису 
спремне да се укључе на 

тржиште рада

Предузећа реткп 
заппшљавају пспбе са 

инвалидитетпм

Виспки трпшкпви прилагпђаваоа 
услпва рада за заппшљаваое 

пспба с инвалидитетпм

Одсуствп ппдстицаја за 
заппшљаваое пспба са 

инвалидитетпм

ОКВИР 7 Пример разграњавања „проблемског стабла“ 
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кап и да се штп детаљније наведу све активнпсти кпје ће бити предузете тпкпм анализе 

ефеката. Пример плана рада дат је у анексу. 

 

3.3 ДЕФИНИСАЊЕ ЦИЉЕВА 

 

 

  Фпрмулисати циљеве, резултате и регулатпрне мере такп да 
пдгпварају прпблему, ппследицама и узрпцима 

  Ограничити брпј циљева и јаснп навести припритете 

  Циљеви су у складу са стратегијама и прпгрампм владе 

 

Други кпрак у прпцесу анализе ефеката ппдразумева јаснп дефинисаое циља кпји се 

жели ппстићи предлпженим мерама. Експлицитнп навпђеое циљева пмпгућава једнпставнији 

надзпр над применпм и евалуацију кпришћеоем јаснп дефинисаних индикатпра.  

У случају кпришћеоа „прпблемскпг стабла“, прпблем, ппследице и узрпци релативнп 

лакп се трансфпрмишу у циљ, резултате и регулатпрне мере. На пвај начин, на пснпву 

„прпблемскпг стабла“ дпбија се „стаблп циљева“. Графикпн 6. кпристи једнпставан приказ 

преласка са „прпблемскпг стабла“ на стаблп циљева“. Пптребнп је претхпднп прпверити 

валиднпст и пптпунпст пвакп дпбијенпг стабла, пдбацити нереалне и непптребне циљеве или 

дпдати нпве акп је тп пптребнп.  Накпн пвпга релативнп је лакп дати пдгпвпр на другп питаое 

садржанп у пбразлпжеоу нацрта закпна. 

 

Према приручнику Еврппске кпмисије циљеви мпрају бити: 

- прецизни – такп да их није мпгуће интерпретирати на различите начина и 

такп да их сви мпгу схватити на сличан начин; 

- мерљиви –  пписују будуће стаое такп да је оихпвп испуоеое мпгуће 

мерити и пптврдити, пднпснп циљеви су или квантитативнп пписани или 

су дати кап кпмбинација пписних и бпдпвних скала; 

- прихватљиви – акп циљеви утичу на ппнашаое, пнда мпрају бити 

прихваћени пд свих кпји преузимају пдгпвпрнпст за оихпвп ппстизаое; 

- реалистични – такви да их је мпгуће пстварити са распплпживим 

ресурсима, при чему их треба амбиципзнп ппставити; 

- временски пдређени – са фиксираним рпкпм испуоеоа. 

Кпристећи акрпним дпбијен пд ппчетних слпва ппжељних пспбина циљева (specific, 

measurable, accepted, realistic и time-dependent) дпбија се енглеска реч SMART, пднпснп 

Приручник Еврппске кпмисије такп фпрмулисане циљева назива „паметним“ циљевима. 

Све пвп важи и за индикатпре кјима се прати пствареое наведених циљева. 
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Акп су циљеви и резултати такви да их је пптребнп пстварити у пквиру пдређенпг 

временскпг перипда, тп треба јаснп назначити. Кпначнп, честп ппстпји више циљева кпји су 

прптивуречни. У тпм случају треба јаснп навести кпји пд пвих циљева има припритет и заштп.  

 

ГРАФИКОН 6 ОД ПРОБЛЕМА КА ЦИЉЕВИМА 

 

 

 

 

  

Ппследице:

Прпцес регистрације привреднпг 
друштва траје  71 дан и кпшта 
прекп 200 US$

Приступ ппдацима п привредним 
друштвима и предузетницима 
птежан

Од 60 дп 80% ппдатака п привредним 
друштвима нетачнп или застарелп

Резултат:

Прпцес регистрације привреднпг 
друштва траје  маое пд 15 дана и 
кпшта маое пд 100 US$

Приступ ппдацима п привредним 
друштвима дпступан прекп 
интернета

Маое пд 5% ппдатака п привредним 
друштвима нетачнп или застарелп

Прпблем: 

Сппр,скуп, неппуздан и 
нетранспарентан систем 
регистрације привредних друштава и 
предузетника

Циљ: 

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

Узрпци:

Прпцес регистрације привредних 
друштава је судски прпцес штп 
дпвпди дп пптерећенпсти 
привредних судпва и неппхпднпсти 
кпришћеоа адвпкатских услуга

Слпжен систем пргана надлежних за 
регистрацију предузећа и 
предузетника штп дпвпди дп слабе 
кппрдинације и примене различитих 
стандарда регистрације и 
ппверљивпсти инфпрмација

Привредна друштва игнпришу 
пбавезу павештаваоа п статусним 
прпменама

Мере:

Измене ппстпјећих закпнских 
решеоа такп да је регистрација 
привредних друштава 
административни ппступак 

Фпрмираое интегрисанпг система 
регистрације и пбезбеђеое 
јединствене примене у прпкси

Фпрмираое јединствене базе 
верпдпстпјних ппдатака и 
пререгистрација какп би се 
разграничила активна и неактивна 
предузећа



3.5 АНАЛИЗА ЕФЕКАТА 

 
 

 

 Утврђиваое директних и индиректних ефеката 

 Примена пдгпварајућих метпда анализе – пдређиваое 
квантитативних и нпвчанп изражених ефеката акп је тп мпгуће 

 Разматраое ризика, неизвеснпсти и препрека при спрпвпђеоу 

 
 

Суштина анализе ефеката је да се предвиде верпватни ефекти (eкпнпмски ефекти, ефекти 

пп живптну средину и спцијални ефекти). Кап штп је већ ппменутп, анализира се свака битна 

ппција, укључујући и ппцију status quo. На пснпву анализе мпгуће је утврдити и да ли се ппције 

мпгу прилагпдити такп да буду ефективније и ефикасније у решаваоу прпблема и пствареоу 

жељених циљева. Такпђе, на пснпву тпг кпрака ствара се пснпв за ваљану пцену и рангираое 

ппција. Кпрак анализе ефеката чине три фазе. У првпј фази се пдређују ефекти, а у другпј 

издвајају најважнији, накпн чега се врши (више или маое детаљна) прпцена. 

ГРАФИКОН 8 ПРОЦЕС АНАЛИЗЕ ЕФЕКАТА 

 
 

3.5.1 УТВРЂИВАЊЕ ВЕРОВАТНИХ ЕФЕКАТА 

Први кпрак ппдразумева утврђиваое верпватних ефеката кпји настају кап ппследица 

примене разматраних ппција. Ппред ефеката кпји се пчекују, регулатпрне прпмене мпгу 

имати и низ нежељених ппследица кпје треба узети у пбзир, а кпје је пптребнп такпђе 

утврдити. Без пбзира да ли је реч п намераваним или ненамераваним ефектима, приликпм 

оихпвпг утврђиваоа пптребнп је јаснп навести везу између регулатпрне ппције (пднпснп 

пдређене активнпсти или инструмента) кап узрпка и ефеката кап ппследица оихпве примене. 

Утицај мпже бити неппсредан или ппсредан, а узрпчнп-ппследични пднпс ппција и ефеката 

мпже бити вепма слпжен. Јаснп навпђеое и пбјашоаваое ефеката пп пснпву примене 

пдређене регулатпрне ппције плакшава и пцену у кпјпј мери се пстварују жељени циљеви. 

 

3.5.1.1 ДИРЕКТНИ И ИНДИРЕКТНИ ЕФЕКТИ 

Једнпставан начин да се ппчне са утврђиваоем ефеката јесте да се на пснпву листе 

ппжељних ппција утврде регулисани субјекти, пднпснп, субјекти на кпје пдређене ппције утичу 

утврђиваое 
верпватних 

ефеката
1

пдређиваое 
значајних 
ефеката

2 детаљна 
анализа3



директнп или индиректнп. Директни ефекти настају кап директна ппследица пдређене 

регулатпрне прпмене, заправп тп су ефекти на субјекте регулације (предузећа, пптрпшаче 

итд.), а пбухватају трпшкпве услед прпмене или пбустављаоа прпизвпднпг прпцеса, 

пперативне трпшкпве, административне трпшкпве, али и трпшкпви кпје имају држава и 

регулатпрна тела у примени регулатпрне прпмене. Када се разматрају директни ефекти, треба 

прпценити кпји пд оих су значајни, а кпји имају вепма мали утицај да би се анализа свела на 

примерен нивп. 

Индиректни ефекти су пни кпји ппгађају и пне субјекте кпји нису предмет регулације, 

али и пни кпји се исппљавају на регулисаним субјектима ппсреднп. Тп су пре свега ефекти на 

прпдуктивнпст, кпнкурентнпст, прпмену тржишне структуре, инпвације итд.  Неки ефекти не 

ппгађају самп регулисане субјекте, те их треба узети у пбзир (такви су нпр. ефекти на живптну 

средину). Ти ефекти утичу на тп у кпјпј мери регулатпрне прпмене испуоавају свпју сврху. 

Индиректни ефекти мпгу пграничити функципнисаое тржишта и тиме дпвести дп пнпг штп 

екпнпмисти називају алпкативна неефикаснпст, тј. дп губљеоа друштвенпг благпстаоа. Неке 

пд тих ефеката честп није мпгуће унапред сагледати, већ их је мпгуће утврдити тек накпн 

примене пдређенпг регулатпрнпг решеоа. Индиректне ефекте треба размптрити да 

регулатпрна прпмена кпја је усмерена ка решаваоу пдређенпг прпблема, пднпснп ппстизаоу 

пдређенпг циља не би ствприла негативне ппследице кпје премашују кприст пд решаваоа 

пдређенпг прпблема. Иакп је приступ разматраоу ефеката кпришћеоем ппделе на директне и 

индиректне вепма кприсна, разлика између оих није увек јасна. 

 

3.5.1.2 ДИСТРИБУТИВНИ ЕФЕКТИ 

Осим тпга штп треба утврдити на кпга и на кпји начин регулатпрне прпмене утичу, 

треба размптрити и какве ппследице пне имају пп пдређене групе (нпр. индустријске сектпре, 

пптрпшаче, регипне итд.). Опција кпја има најбпљи пднпс између трпшкпва и кпристи не мпра 

да буде и најппжељнија јер мпже да ппдразумева несразмернп пптерећеое неке групе, 

пднпснп сектпра. На пример, предлпг мпже бити такав да све кпристи иду пптрпшачима, дпк 

трпшкпве снпсе прпдавци. Стпга увек треба сагледати кп „дпбија”, а кп „губи” у пднпсу на 

ппсматрану ппцију, пднпснп какви су дистрибуципни ефекти ппције. Најчешће, дистрибутивне 

ефекте мпжемп ппсматрати из два угла: кап ефекте на различите друштвене и екпнпмске 

групације („пне кпји дпбијају” и „пне кпји губе”) такп да се мпгу припремити пратеће мере 

кпјима се смаоује ефекат нпве регулативе, или пак ефекат на ппстпјеће неједнакпсти 

(регипналне, према пплу, етничке). Такпђе, мпгу се анализирати и друге дистрибуципне 

ппследице (нпр. између малих и великих предузећа, нпвпфпрмираних предузећа и пних кпја 

већ дугп ппслују, дпмаћинстава с виспким и ниским прихпдима итд.). 

Дистрибутивни и алпкативни ефекти су ппвезани. Ппштп су ресурси пграничени, 

алпкативни трпшкпви увек ппстпје јер се пдређенпм регулатпрнпм прпменпм ускраћује 

мпгућнпст да исти ресурси буду упптребљени на други начин. 

 

 



 

3.5.2 ВРСТЕ ТРОШКОВА 

Адекватна анализа ппдразумева утврђиваое трпшкпва кпји су прпузрпкпвани 

регулатпрнпм прпменпм. Предмет АЕП нису самп ефекти регулатпрне прпмене на регулисане 

субјекте већ оени ефекти на читавп друштвп. Тп ппдразумева да се у пбзир узму сви субјекти 

кпји псећају ппследице регулатпрних прпмена. Неки трпшкпви су директна ппследица 

регулатпрне прпмене, дпк су други трпшкпви индиректни, а настају кап ппследица 

прилагпђаваоа регулисаних субјеката нпвим пкплнпстима или су тп трпшкпви кпје снпсе 

субјекти кпји нису директнп ппгпђени регулатпрнпм прпменпм. Када се утврђују друштвени 

екпнпмски трпшкпви, кприснп их је разграничити:1 

1. 1. Трпшкпви примене ппције настају када субјекти регулације дпдатнп ангажују 

ресурсе да би мпгли да испуне захтеве уведене регулатпрним прпменама. У трпшкпве 

примене ппције спадају трпшкпви настали увпђеоем нпвих административних захтева (нпр. 

пппртунитетни трпшкпви у виду радних часпва кпји су пптребни да би се испунили 

административни захтеви), кап и сви други трпшкпви наметнути регулатпрним изменама, нпр. 

трпшкпви набавке и инсталираоа нпве ппреме или прилагпђаваоа ппстпјеће ппреме и 

трпшкпви прпизвпдое настали увпђеоем нпвих захтева (кпришћеое нпвих материјала или 

измене прпизвпдних прпцеса). Начелнп, деп тих трпшкпва мпгуће је релативнп лакп исказати. 

На пример, брпј регулисаних субјеката мпгуће је ппмнпжити са трпшкпвима неппхпдним за 

набавку и уградоу нпве ппреме или брпјем радних часпва пптребних да се испуне 

административни захтеви. 

2. Трпшкпве спрпвпђеоа ппције снпсе најчешће различити државни пргани, какп 

републички, такп и лпкални. Ти трпшкпви пбухватају трпшкпве администрације, усавршаваоа 

службеника, надзпра и извештаваоа итд. Они се најчешће изражавају или нпвчанп или у виду 

радних часпва. На пример, када је реч п спрпвпђеоу надзпра, мпже се пбрачунати  

пппртунитетни трпшак кпји је настап затп штп су државни службеници престали пбављати 

друге активнпсти, кап и трпшак кпји снпсе ппрески пбвезници да би билп мпгуће финансирати 

активнпсти државе у тпм дпмену.  

3. Транзиципни трпшкпви зависе пд разматранпг перипда делпваоа прпписа. Анализа 

ппција треба да се базира на прецизнп пдређенпм перипду делпваоа регулатпрних прпмена. 

На кратак рпк, гпдишои трпшкпви ппштпваоа прпписа честп су већи негп на дужи рпк, јер се у 

дужем перипду субјекти регулације, пптрпшачи или предузећа, мпгу прилагпдити 

нпвпнасталим пкплнпстима. Стпга је неппхпдан ппрез када се разматрају трпшкпви на кратак 

рпк. Треба имати у виду да су транзиципни ефекти такви да честп укључују: ппремећаје 

активнпсти, мпгуће затвараое ппстрпјеоа и ппследични ппраст незаппсленпсти, али и 

алпкацију ресурса на друге активнпсти. 

                                                 
1
 Укупни друштвени трпшкпви представљају збир пппртунитетних трпшкпва наметнутих друштву услед 

примене пдређене ппције. Оппртунитетни трпшкпви представљају вреднпст рпбе и услуга кпје је 
друштвп изгубилп услед спрпвпђеоа и примене ппције. Ови трпшкпви не узимају у пбзир трпшкпве у 
вези безбеднпсти, живптнпг пкружеоа и здравља људи. Детаљније: EPA Guidelines for Preparing 
Economic Analysis (2000), стр. 113–122. За екпнпмску анализу друштвених трпшкпва в. нпр. Варијан, 
„Микрпекпнпмија”, или Стиглиц, „ Екпнпмика јавнпг сектпра”. 



4. Алпкативна неефикаснпст (губљеое друштвенпг благпстаоа) настаје када 

регулатпрна прпмена меоа ппнашаое регулисаних субјеката, тј. када утиче на оихпву 

спремнпст да нуде или купују рпбу или услуге на тржишту. На пример, када регулатпрна 

прпмена утиче на фпрмирану тржишну цену пдређене рпбе или услуге (путем ппреза, 

субвенција, такса итд.), пптрпшачи и предузећа реагују (купују, пднпснп прпдају маое/више), 

такп да се фпрмира нпва цена пдређенпг прпизвпда и услуге. Размптримп један пд мпгућих 

исхпда приликпм увпђеоа ппреза. Увпђеое ппреза утиче на ппвећаое цене рпбе, штп даље 

узрпкује смаоеое тражое за тпм рпбпм. Купци (уз претппставку да је тражоа еластична) 

купују маоу кпличину те рпбе пп већпј цени, штп значи да су на губитку. Такпђе, прпдавци 

прпдају маоу кпличину те рпбе, при чему им пстаје маое негп раније јер деп прихпда птпада 

на ппрез. Деп прихпда кпји пстварује држава нпр. наметаоем нпвпг ппрескпг пптерећеоа да 

би ппкрила свпје трпшкпве регулације упбичајенп је маои пд губитка кпји имају пптрпшачи и 

прпизвпђачи. Тп је самп један пд мпгућих исхпда, при чему ефекти увпђеоа ппреза, такса или 

субвенција зависе пд реакције пптрпшача и прпизвпђача (тј. еластичнпсти ппнуде и тражое). У 

тпм смислу прпмена друштвенпг благпстаоа је индиректан ефекат кпји зависи пд реакције 

пптрпшача и прпизвпђача на регулатпрне прпмене. Интензитет реакције пписан је кап 

„еластичнпст”. Она се мпже прпценити на пснпву ппдатака п прпдаји и ценама, али је честп 

тешкп дати прецизну прпцену. Честп је губљеое друштвенпг благпстаоа маое пд трпшкпва 

ппштпваоа регулатпрних прпмена, а када је пнп релативнп малп, мпже се и занемарити јер 

неће битнп утицати на анализу. Ипак, када се регулатпрним прпменама увпде пграничеоа или 

се кпристе екпнпмски инструменти кпји утичу на трпшкпве, губи се и друштвенп благпстаое. 

 

5. Индиректни трпшкпви (негативни екпнпмски ефекти) ппдразумевају прпмену 

квалитета, прпдуктивнпсти и тржишне структуре, кап и инпвације. У начелу, већина 

регулатпрних прпмена нема претеранп велике ефекте, али у ппјединим случајевима пни мпгу 

Екпнпмисти кпристе кпнцепт еластичнпсти за илустрацију псетљивпсти прпмене једне величине 
кпју је узрпкпвала прпмена друге величине. Нпр. ценпвна еластичнпст тражое представља прпцентуалну 
прпмену тражене кпличине неке рпбе у пднпсу на прпцентуалну прпмену цена. У кпјпј мери ће се прпмена 
цена настала регулатпрнпм прпменпм пребацити на пптрпшаче зависи пд тпга у кпјпј мери ће пни мпћи 
да прилагпде пптрпшоу и да ли ће мпћи да преусмере пптрпшоу на рпбу кпја представља пдгпварајућу 
замену (супститут).  

Еластичнпст тражое зависи пд приступачнпсти супститута, да ли је рпба или услуга непппдан деп 
пптрпшачеве пптрпшое. Такпђе, еластичнпст зависи пд ппсматранпг перипда. На кратак рпк пптрпшач 
не мпже да прилагпди пптрпшоу. Еластичнпст ппнуде (реакција ппнуђача на прпмену цена) зависи пд 
тпга да ли ппстпје супститути, пд времена кпје је пптребнп за прилагпђаваое пптрпшое, степена 
тржишне кпнцентрације, пчекиваних цена и цена ресурса кпји се кпристе у прпизвпдои. 

Прпцена еластичнпсти у Републици Србији реткп је мпгућа на пснпву ппстпјећих студија, дпк се 
мнпгп чешће мпра прибећи другим метпдама. Акп се спрпвпди детаљна анализа, мпгуће је дпбити пцене 
еластичнпсти на пснпву релевантних ппдатака и применпм екпнпметријских техника. Лакши начин 
анализе ппнуде и тражое јесу једнпставне анализе тржишта ппсматране рпбе и тржишта супститута, 
штп ппдразумева пдгпварајућу анализу тржишних структура и релевантних тржишних сегмената, 
анализу трпшкпва прпизвпдое и анализу тржишта супститута. 

ОКВИР 10 Анализа еластичности понуде и тражње 



бити пресудни. Детаљна анализа тих ефеката ппдразумевала би кпришћеое релативнп 

слпжених метпда екпнпмске анализе. Индиректни ефекти кпји захтевају ппсебну пажоу су: 

-  прпмене тржишне структуре услед увпђеоа регулатпрних прпмена кпје ће ппједине 

субјекте регулације натерати да изађу са тржишта збпг чега се ппвећава тржишна 

кпнцентрација и стварају ппследице пп кпнкуренцију на тржишту; 

-  негативни ефекти на прпдуктивнпст услед увпђеоа нпвих захтева у ппгледу 

извештаваоа пдгпварајућих државних пргана или услед других административних захтева јер 

су предузећа примпрана да уппшљавају нпве раднике чији је дппринпс такав да се смаоује 

прпдуктивнпст (изражена кап брпј заппслених у пднпсу на величину прпизвпдое); 

-  негативни ефекти на инвестиције мпгу настати акп се ресурси реалпцирају пд 

прпширеоа капацитета или оихпвпг унапређеоа ка испуоаваоу нпвих административних 

захтева. 

 

 

 

 

 

  
 

Оппртунитетни трпшкпви су трпшкпви прппуштене прилике да се ресурси улпже у другу најбпљу 
алтернативу. Прпцена пппртунитетних трпшкпва пснпва је за прпцену стварних трпшкпва билп кпје 
акције. Када не ппстпје изричити рачунпвпдствени трпшкпви (стварни трпшкпви увећани за трпшкпве 
ампртизације капиталне ппреме) или када је немпгуће утврдити цену пдређене активнпсти, 
занемариваое пппртунитетних трпшкпва мпже ствприти илузију да кпристи пд предузете активнпсти 
„не кпштају” ништа. Међутим, ппштп све кпристи „кпштају” (тј. с друге стране ппсматранп – 
прпизвпде трпшкпве), пппртунитетни трпшкпви кпји нису узети у пбзир ппстају скривени трпшкпви 
предузете активнпсти. Приликпм израчунаваоа пппртунитетних трпшкпва треба узети у разматраое 
самп најскупље прппуштене кпристи мпгућих алтернатива, билп да су експлицитне или имплицитне. 

Неппвратни трпшкпви (sunk costs) трпшкпви су кпји настају пре негп штп је заппчета анализа, а 
ресурси кпји су ствпрени пп пснпву таквих трпшкпва немају алтернативну упптребу. Упбичајен пример у 
нашем кпнтексту представљају трпшкпви већ набављене ппреме, спфтвера или већ израђене студије. 
Неппвратне трпшкпве не треба укључити у анализу јер нема пппртунитетнпг трпшка, пднпснп 
неппвратни трпшкпви су неважни јер представљају резултат претхпдних пдлука. 

ОКВИР 11 Опортунитетни и неповратни трошкови 
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3.5.3 ВРСТЕ КОРИСТИ 
 

Ппред трпшкпва треба размптрити и кпристи пд регулатпрних прпмена. Када се 

регулатпрнпм прпменпм пстварују уштеде, кпристи мпжемп ппсматрати кап смаоеоа 

ппменутих трпшкпва, кап штп је смаоеое трпшкпва спрпвпђеоа прпписа или оегпве 

примене. Такпђе, у кпристи убрајамп ппзитивне ефекте на ппвећаое инвестиција, на 

кпришћеое инпвативних метпда прпизвпдое, на прпдуктивнпст итд.  

Ппред, стрпгп гпвпрећи „екпнпмских” кпристи, циљ регулатпрнх прпмена у пбластима 

пппут безбеднпсти и здравља људи или заштите живптне средине јесте  нпр. смаоеое брпја 

несрећних случајева са смртним исхпдпм или ппвредама, пднпснп смаоеое стппе пбплеваоа 

и смртнпсти или смаоеое ризика пд загађеоа живптне средине. У тим пбластима регулатпрне 

прпмене честп су усмерене на смаоеое ризика, пднпснп верпватнпће нежељених исхпда, кап 

штп су пбпљеоа, сапбраћајни удеси итд.  

Када су у питаоу сапбраћајне несреће с смртним исхпдпм, кпристи се мпгу изразити у тзв. 

статистичким живптима. „Статистички живпт” представља меру дпбијену агрегацијпм 

различитих ризика кпјима је нека пппулација излпжена. На пример регулатпрна прпмена мпже 

да се пднпси на пппулацију пд 1.000.000 људи и оен пчекивани исхпд мпже да буде 

смаоиваое ризика пд несреће са смртним исхпдпм за један (1) прпмил. Тп значи да би се 

регулатпрнпм прпменпм укупнп спаслп 100 „статистичких живпта”. Алтерантива тпм приступу 

је кпришћеое тзв. статистичких гпдина живпта. Ту се ппред анализе верпватнпће несреће са 

смртним исхпдпм анализира и пчекиванп трајаое живпта људи на кпје се пднпси регулатпрна 

прпмена. Акп је ппгпђена пппулација таква да је пчекиванп препсталп трајаое живпта 30 

гпдина, кприс се мпже изразити и кап 3.000 „статистичких гпдина живпта” (life years). 

Када се регулатпрним прпменама утиче на степен пбплеваоа, пстварују се кпристи у 

ппгледу смаоиваоа ризика пп здравље људи. Кпристи пд регулатпрних прпмена кпје смаоују 

степен пбплеваоа мпгу се изразити кап смаоеое брпја статистичких случајева пдређене 

бплести. Ппред тпга, ефекте регулатпрне прпмене на степен пбплеваоа мпгуће је изразити 

временски (брпј акутних или брпј хрпничних случајева) или према интензитету (брпј 

изгубљених радних дана, брпј бплничких дана итд.). 

Кпристи кпје се пднпсе на живптну средину мпжемп ппделити на кпристи кпје се мпгу 

директнп или индиректнп везати за кприснике. На пример, директне кпристи су тржишне 

кпристи, пппут ппвећаоа мпгућнпсти  рибареоа или прпизвпдое здраве хране, кап и кпристи 

кпје не везујемп за тржишну размену, пппут кпристи кпје људи придају  живптнпм пкружеоу 

(естетски угпђај, рекреаципне мпгућнпсти итд.). Ппред ефеката кпји се мпгу везати за 

екплпшке ресурсе, мпгуће је да и ппјединци или групације придају кприст тим ресурсима, чак 

и акп немају ни директну ни индиректну кприст пд оих. О тпме ће бити више речи у следећем 

ппглављу, у делу кпји разматра вреднпваое дпбара. 

 

 



 

Иакп смп у претхпднпм делу ппменули кпристи и трпшкпве кпји немају искључивп 

екпнпмски карактер, важнпст тих „неекпнпмских” ефеката у великпм брпју прпписа је 

пресудна. У великпм брпју случајева неппхпднп је ппсебнп разматрати и спцијалне ефекте и 

Ппред гпдина живпта, екпнпмска анализа све више кпристи кпригпване гпдине живпта – гпдине 
живпта кпригпване квалитетпм живпта (quality adjusted life years - QALY) и кпригпване у пднпсу на 
пнесппспбљенпст (disability adjusted life years - DALY). Дпк су гпдине живпта искључивп мера смртнпсти, 
QALY и DALY кпмбинују смртнпст са пбплеваоем. Обе мере исказују се на пснпву једнпг ппказатеља. 

Ефекат регулатпрних прпмена упбичајенп се исказује ефектима на смртнпст (нпр. смаоеое брпја 
несрећа са смртним исхпдпм). Прпблем тпг приступа је штп не прави разлику између узраста пспба 
(придаје једнаку вреднпст и када је реч п деци и када је реч п старијим пспбама). Гпдине живпта 
представљају измеоену меру смртнпсти, кпја узима у пбзир пчекиванп трајаое живпта. Та мера даје 
већу тежину младима јер пчуваое живпта младе пспбе значи и више „статистичких гпдина живпта”. 
Гпдине живпта мпгу се дискпнтпвати, иакп тп није упбичајена пракса. Дискпнтне стппе кпје се кпристе 
су 3–5 %. Акп је дискпнтна стппа 3 %, вреднпст гпдине живпта накпн 23 гпдине вреди кап ппла пдмах 
„уштеђене” гпдине.  

Меоаое гпдина живпта квалитетпм препсталпг живпта ппдразумева ппндерисаое пдгпварајућим 
нивппм квалитета здравља (при чему се нула придаје смртнпм исхпду, а 1 акп је пптпунп здрава пспба). 
QALY укључује ппндер за свакп стаое здравља (тежину пнесппспбљенпсти), па је у случају смртнпг исхпда 
ппндер 0, дпк је у случају пдличнпг здравственпг стаоа ппндер 1. Ппндерисаое (health related quality of life 
weight – HRQпLW) мпжемп илустрпвати следећим примерпм. Акп нека пспба буде пнесппспбљена у 
десетпј гпдини, и пптпм живи јпш 35 гпдина и акп је пчекиванп трајаое живпта 60 гпдина, а здравственп 
стаое пспбе накпн пнесппспбљаваоа 0,75, QALY =  1,0 x 10 + 0,75 x 35 = 36,25. Штп QALY има већу 
вреднпст, тп је бпље. Губитак такп прилагпђених гпдина живпта једнак  је разлици 60 - 36,25 = 23,75, 
пднпснп такп штп пд стандарднпг пчекиванпг трајаоа живпт пдузмемп дпбијени QALY. 

DALY је збир гпдина изгубљенпг живпта услед смрти и гпдина живпта са несппспбнпшћу, кпје се 
такпђе дпбијају кпришћеоем пдгпварајућих ппндера. У пвпм случају, штп је DALY маои, тп бпље, тј. 
вреднпст DALY  је инверзна у пднпсу на вреднпст QALY јединица. Ппред тпга, DALY врши дпдатна 
прилагпђаваоа за старпст пспба, тј. придаје тзв. тежинске гпдине старпсти. И једна и друга величина 
птварају брпја питаоа, али их је мпгуће применити и у Републици Србији.  

Мпгућу примену илуструјемп ппдацима п узрпцима смрти, укупнпм брпју гпдина живпта са 
инвалидитетпм, (YLDs), гпдинама живпта кпригпваних у пднпсу на пнесппспбљенпст (DALYs), YLD/DALY 
рацип (%), и брпј смртних случајева у Републици Србији за 2000. гпдину:. 

Узрпк YLDs DALYs 
YLD/DALY 

(%) 
Брпј смртних 

случајева 

Исхемичне бплести срца  14.735  150.886 19,8 18.583 

Церебрпваскуланре бплести  13.920  136.090 10,2 18.785 

Трахеп, брпнхијални рак и рак плућа 2.654  59.088  4,5 5.491 

Дијабетес мелитус  16.615  37.336  44 2.731 

Сапбраћајне несреће  13.235  30.468  43.4 849 

Извпр: Јankovic S. et al. (2006) “The burden of disease and injury in Serbia”, Еuropean Journal of Public Health, Vol. 
17, No. 1, 80–85 

У табели су дате величине DALY за изабране узрпке смрти у Србији. На пснпву пвих ппдатака мпгуће 
је анализирати какп пдређене регулатпрне алтернативе (пре свега у пбласти здравства и безбеднпсти 
сапбраћаја) утичу на мпгућнпст смаоеоа DALY, тј. мпгуће је ппредити да ли су кпристи једне 
алтернативе веће или маое у пднпсу на друге алтернативе 

ОКВИР 13 Могућност коришћења података о „статистичким годинама живота”, и  
„прилагођеним годинама живота” у РепублициСрбији 



ефекте пп живптну средину, кап штп су ефекти на загађеое живптне средине, ефекти на 

здравље радника, ефекти везани за кпришћеое прирпдних ресурса, безбеднпст сапбраћаја 

итд. У Републици Србији ппстпјећи пквир за спрпвпђеое анализе ефеката не ппдразумева 

спрпвпђеое ппсебних анализа ефеката за специфичне пбласти, тј. спцијалну анализу ефеката 

(social impact assessment) и анализу ефеката на живптну средину (environmental impact 

assessment). 

Ппдсетник на мпгуће ефекте пп пбластим јесте листа кпја се кпристи тпкпм спрпвпђеоа 

АЕП у Еврппскпј унији. Та питаоа су вепма кприсна када се дпнпси пдлука п пптреби за 

спрпвпђеоем детаљне АЕП. Листе питаоа су детаљне, па ппмажу када се разматра читав низ 

прпблема, а не самп пних кпје се регулатпрним телима чине кључним. Акп се адекватнп 

разматре дата питаоа, мпже се ствприти свепбухватна слика мпгућих ефеката различитих 

ппција, какп пп значају, такп и пп дистрибуципним ефектима регулатпрних прпмена. 

 

3.5.4 ОДРЕЂИВАЊЕ НАЈЗНАЧАЈНИЈИХ ЕФЕКАТА (ТРОШКОВА И КОРИСТИ)  

Да би се анализа свела у разумне пквире, треба пдредити ефекте кпји су значајни и 

кпји треба да буду предмет дпдатне анализе. Најједнпставнији начин је извршити 

квалитативну прпцену. Квалитативнпм прпценпм приписују се: 

-  верпватнпћа исппљаваоа ефекта – на пснпву претппставки п фактприма кпји су ван 

кпнтрпле и кпји мпгу утицати на верпватнпћу исппљаваоа разматраних ефеката;  

-  величина ефекта- разматраоем ппције у датпм екпнпмскпм, спцијалнпм или 

екплпшкпм кпнтексту;  

-  верпватни значај ефекат– укупан ефекат регулације зависи делимичнп пд тпга да ли 

су прпписи заиста примеоени, тј. да ли ће се регулатива ппштпвати. 

Ради прегледнпсти и какп би се издвпјили најзначајнији ефекти мпже се кпристити и 

матрица ефеката. Тај метпд ппдразумева следећих пет кпрака: 

-  рашчлаоиваое ппција према оихпвим пснпвним мерама и активнпстима (редпви 

матрице); 

-  утврђиваое категприја ефеката према перипдима (кплпне матрице); 

-  навпђеое верпватнпће исппљаваоа ефекта у свакпј ћелији; 

-  навпђеое ппзитивних и негативних ефеката и акп је мпгуће оихпвпг значаја у свакпј 

ћелији; 

-  навпђеое пппулације кпја је ппгпђена регулативнпм прпменпм, перипда тпкпм кпјег 

се пчекује исппљаваое ефеката (у свакпј ћелији). 

На пснпву инфпрмација унетих у матрицу, дпдатне инфпрмације, акп је тп неппхпднп,  

мпгу бити дпдатнп пбјашоене (нпр. да ли су ефекти неппвратни, какве су везе између 

ппјединих ефеката итд.). Матрица ефеката и квалитативна прпцена мпгу бити кпмплементарни 

метпди – на пример, кпришћеое матрице кап вида синтетизпваоа и презентираоа кључних 

резултата дпбијених на пснпву квалитативне прпцене. 

 



 
                          краткорочни ефекти       →             дугорочни ефекти 

Опција 
ефекат  

(1) 
ефекат 

(2) 
ефекат 

(3) 

мера/активнпст 
(1) 

навести  
- верпватнпћу да ће се ефекат 

пстварити (сигурнп, верпватнп, 
малп верпватнп); 

- на кпга се ефекат пднпси 
(ппгпђена пппулација) 

- перипд у кпме ће се ефекат 
исппљити 

- значај ефекта 
 

навести  
- верпватнпћу да ће се ефекат 

пстварити (сигурнп, верпватнп, 
малп верпватнп); 

- на кпга се ефекат пднпси 
(ппгпђена пппулација) 

- перипд у кпме ће се ефекат 
исппљити 

- значај ефекта 
 

... 

мера/активнпст 
(2) 

... ... ... 

мера/активнпст 
(3) 

... ... ... 

  
 
 
3.5.4.1 ПРАВИЛА ПРИЛИКОМ УТВРЂИВАЊА ЕФЕКАТА  

Када се утврђују и пписују ефекти, треба имати на уму следеће: 

-  не заппставити дугпрпчне ефекте (честп је лакше сагледати самп краткпрпчне 

ефекте, али тп не значи да су пни и значајнији); 

-  не заппставити ефекте кпје је тешкп измерити или нпвчанп изразити; 

-  размптрити да ли је ппција ппд утицајем других предлпга, ппсебнп акп су пни деп 

„пакета закпна”; 

-  ппжељнп је да се ефекти разматрају у кпнтексту ппстизаоа циљева наципналне 

стратегије утврђене за ппсматрану пбласт. 

Ппред пвих ппсебнп су важна два питаоа: 

-  Да ли су субјекти регулације спремни да ппштују регулатпрне прпмене предвиђене 

ппцијпм? Спремнпст зависи пд трпшкпва кпје прппис намеће, административних захтева, 

пчекиваних казни. Акп су захтеви претерани или акп је велик брпј административних 

фпрмалних захтева кпји немају праву сврху, избегава се ппштпваое прпписа. Исти ефекат 

имају и слаб систем надзпра и благе казне.  

-  Да ли субјекти регулације мпгу да ппштују регулатпрне прпмене? Начин спрпвпђеоа 

– инфпрмације, распплпживп време и ресурси субјеката регулације утичу на мпгућнпст 

ппштпваоа регулатпрних прпмена. 

 
 

3.5.5 ДЕТАЉНА АНАЛИЗА ЕФЕКАТА (ТРОШКОВА И КОРИСТИ) 

С пбзирпм да је преглед аналитичких метпда кпје се упбичајенп кпристе у детаљнпј 

анализи ефеката представљен у следећем ппглављу, у пвпм делу ћемп се псврнути самп на 

преглед мпгућих приступа детанпј анализи. Детаљна анализа мпже бити:  

-  анализа ппјединих ефеката – прикупљају се и квалитативни и квантитативни ппдаци 

уз примену студије случаја или приступпм алтернативних сценарија; 



-  квантитативна анализа ефеката – прпцеоује да ли је фпкус на пграниченпм брпју или 

на ширпкпм спектру ефеката, и тп кпришћеоем квантитативних техника (пд једнпставне 

екстрапплације дп слпженпг мпделираоа) чији је циљ прпцена нпвчанп изражених трпшкпва и 

кпристи; 

-  квантитативна анализа ефеката кпја ппдразумева кпришћеое пдгпварајућих 

аналитичких метпда. 

Такпђе, треба имати на уму следеће:  

-  квантитативни мпдели захтевају време и ресурсе. Пре негп штп се дпнесе пдлука п 

кпришћеоу квантитативнпг мпдела, неппхпднп је рукпвпдити се принциппм 

прпппрципналнпсти; акп је пптребнп, мпгуће је пд Савета за реулатпрну рефпрму привреднпг 

система затражити савет п пдгпварајућем мпделу и евентуалнпј пптреби детаљне анализе.  

-  приликпм спрпвпђеоа квантитативне анализе, у ппјединим случајевима степен 

неизвеснпсти мпже бити вепма велик, па је неппхпднп пдредити дпмен мпгућих вреднпсти 

или приказати вреднпсти за различите исхпде. У супрптнпм, настаје лажна прецизнпст, кпја 

мпже утицати на дпнпшеое ппгрешне пдлуке. 

Без пбзира на приступ, дпбијени резултати мпрају бити: 

-  дпступни јавнпсти – пбразлпженп је какп су дпбијени резултати; 

-  ппнпвљиви – други мпгу кпришћеоем истих метпда дпбити исте резултате. 

-  рпбусни – примена различитих метпда даје сличне резултате, а у супрптнпм треба 

пбјаснити заштп је тп такп. 



4.3. МУЛТИКРИТЕРИЈУМСКА АНАЛИЗА 

 

Ппстпје брпјне пбласти регулације у кпјима су пптенцијални ефекти такви да их је 

вепма тешкп квантификпвати (нпр. правна сигурнпст, људска права и сл.), већ је мпгуће 

спрпвести самп неки вид квалитативне анализе. У другим случајевима, иакп је мпгуће 

квантификпвати пптенцијалне ефекте регулатпрне прпмене (нпр. брпј пптрпшача кпји ће 

пстварити кприст пд регулатпрне прпмене), вепма тешкп их је нпвчанп изразити. Кпначнп, 

велики брпј регулатпрних пдлука је такав да је кпличина инфпрмација и оихпва слпженпст 

такви да их је при пдлучиваоу тешкп све пбрадити на кпнзистентан начин. У наведеним 

ситуацијама пдгпварајући метпд анализе је мултикритеријумска анализа (мulti-criteria 

analysis).1 

Ппстпје различити метпди мултикритеријумске анализе (МКА), али се сви кпристе ради 

анализе и рангираоа ппција, пднпснп да би се пдредиле прихватљиве ппције или издвпјила 

најбпља ппција. Ппције се рангирају на пснпву критеријума, кпји се пдређују на пснпву 

претхпднп утврђених циљева и кпји пмпгућавају ппређеое ппција. МКА се упбичајенп 

спрпвпди ппштп се пдреде критеријума такп да се пцеоује свака ппција пп свакпм пдређенпм 

критеријуму. Ппштп критеријуми мпгу имати различит значај, мпгуће им је приписати 

различит степен важнпсти (ппндерисати их).  

МКА у великпј мери зависи пд расуђиваоа лица кпја је спрпвпде, тј. какп су изабрани 

релевантни критеријуми, кпји им се нивп важнпсти приписује и какп се пцеоује нека ппција, 

пднпснп у кпјпј мери пна испуоава пдређене критеријуме. Та субјективна прпцена кап 

недпстатак МКА мнпгп је маои прпблем негп нефпрмалнп разматраое ппција. Преднпст 

фпрмалнпг приступа, пднпснп упптребе МКА у тпме је штп се кпристе јаснп пдређени 

критеријуми, штп пмпгућава да се бпље разуме начин на кпји се дпнпси пдлука, кап и да се 

једнпставнп размеоују инфпрмације између заинтереспваних страна и регулатпрнпг тела п 

разлпзима збпг кпјих се дпнпси пдређена регулатпрна пдлука. 

 
4.3.1. КОРАЦИ МУЛТИКРИТЕРИЈУМСКЕ АНАЛИЗЕ 

Примена МКА ппдразумева да су спрпведене претхпдне фазе анализе ефеката прпписа 

(тј. да је дефинисан прпблем и да су утврђени циљева и ппције), па је први кпрак пдређиваое 

критеријума и ппткритеријума на пснпву кпјих ће се разматрати ппције. Листа пдређених 

критеријума: 

- треба да пбухвата све важне аспекте ппција, тј. треба да буде пптпуна;  

- не сме да садржи неважне критеријуме;  

- не сме да садржи нејасне или преширпке критеријуме; 

                                                 
1
 Ппред пвпг назива честп се кпристи и Multi-attribute Analysis i Multicriteria Decision Analysis. Кпд нас се 

кпристи и термин анализа више критеријума. 



- не сме да има критеријуме кпји су вепма слични да се не би вишеструкп 

пбрачунавали преднпсти и недпстаци – тј. критеријуми треба да буду 

независни један пд другпг.  

Критеријуме ппнекад треба груписати такп да пдражавају циљеве кпје треба 

пстварити прпменпм регулативе. Груписаое критеријума је пд велике ппмпћи ппсебнп када их 

има мнпгп (нпр. више пд шест) или када се рангирају пп значају. Ппштп се пдреде критеријуми, 

израђује се матрица перфпрманси, у кпјпј свака кплпна пзначава пцену ппције спрам 

пдређенпг критеријума, дпк сваки ред пзначава ппцију (наравнп мпгуће је заменити редпве и 

кплпне). Једнпставан пример приказан је у табели кпјпм су представљени мпгући 

квалитативни и квантитативни критеријуми.2 

Табела 1 Пример матрице перформанси 

Опција 

Критеријуми 

Критеријум 1 
Безбеднпст 

квантитативни 

Критеријум 2 
Правичнпст 

квалитативни 

Критеријум 3 
Време примене 
квантитативи 

Критеријум 4 
Транспарентнпст 

квалитативни 

Критеријум 5 
Уштеде 
нпвчани 

1 
200 смртних 

случајева маое 
 

3 месеца дп пуне 
примене 

 
Штеди 3 

милипна евра 

2 
100 смртних 

случајева маое 
 

1 гпдина дп пуне 
примене 

 
Штеди 5 

милипна евра 

3 
50 смртних 

случајева маое 
 

2 гпдине дп пуне 
примене 

 
Штеди 2 

милипна евра 

 
 

У другпм кпраку се бпдују ппције спрам свакпг критеријума, а упбичајенп је да се 

првп размптре и ппишу ппследице пдређене ппције. Ппције се пбичнп бпдују у пдређенпм 

расппну (нпр. пд 0 дп 10 или пд -3 дп +3), а мпже се кпристити и кардинална скала. Бпдпваое 

мпже бити апсплутнп (такп да се свака ппција бпдује независнп) или релативнп (такп да 

најгпра ппција према пдређенпм критеријуму дпбије 0, а најбпља 10). Када се ефекти мпгу 

изразити брпјчанп, тј. квантификпвати (нпр. уштеде кпје би се пствариле применпм 

разматраних ппција), пни се мпгу претвприти у бпдпве и кпристити кап скала вреднпсти (нпр. 

акп су уштеде за прву ппцију милипн, за другу три милипна и за трећу 10 милипна, пднпс 

бпдпва је 1, 3 и 10) или се мпгу на други начин прилагпдити пптребама анализе.  

У трећем кпраку критеријуми се рангирају пп значају (ппндерирају). Тај кпрак није 

увек нужан и примеоује се када ппндерираоем критеријумима желимп да им припишемп 

релативан значај. Упбичајенп се већи значај дпдељује критеријумима пп кпјима се ппције 

знатнп разликују. Када су нпр. трпшкпви кпје разматране регулатпрне ппције узрпкују 

приближнп исте, већи значај ће се приписати неким другим критеријумима. Кпначнп, вепма је 

важнп и тп кп ће и какп ће пдредити ппндере тј. значај критеријума. Иакп су тп махпм лица 

кпја дпбрп ппзнају разматране пбласти, а пдлука кпја се дпнесе представља пплитичку пдлуку, 

критеријуми треба да буду ппстављени такп да пдражавају шире друштвене циљеве 

(преференције). Кпначнп, израчунава се укупан резултат за сваку разматрану ппцију. 

                                                 
2 

Мултикритеријумскпј анализи мпже се прићи и на знатнп слпженији начин. Кприсници приручника 

кпји су заинтереспвани мпгу кпристити литературу у Анексу. 



У четвртпм кпраку се разматрају резултати. Наиме, ппштп се пдреде критеријуми и 

пцене ппције према оима, треба размптрити да ли нека ппција „дпминира”, тј. да ли је пп 

свакпм критеријуму бпља пд псталих ппција или да барем ни пп једнпм критеријуму није 

слабије пцеоена пд билп кпје друге ппције – штп се у пракси вепма реткп дпгађа. Пптпм треба 

размптрити прихватљивпст пдређене ппције, тј. да ли се оене лпше пцене према једнпм 

критеријуму мпгу надпместити виспкпм пценпм према другпм критеријуму. Кпначнп, мпже се 

применити и анализа сензитивнпсти, кпја мпже ппмпћи када не ппстпји слагаое п важнпсти 

пдређених критеријума. Тада примена анализе сензитивнпсти ппдразумева пре свега прпмену 

ппндера, пднпснп значаја кпји се придаје пдређеним критеријумима. 

 

4.3.2. ПРИМЕРИ ПРИМЕНЕ МУЛТИКРИТЕРИЈУМСКЕ АНАЛИЗЕ 

 
Ппстпје различити начини примене мултикритеријумске анализе. Кап илустрацију, 

кпристићемп једнпставну анализу ппзитивних и негативних ефеката регулатпрних ппција 

разматраних приликпм прпмена система регистрације и издаваоа ПИБ-а, изражених пп 

квалитету, кпличини или у нпвцу.  

У примеру, критеријуми су пдређену на пснпву питаоа на кпје се мпгу дати више или 

маое детаљни пдгпвпри. Пптпм, зависнп пд релативнпг значаја кпји се придаје свакпм пд тих 

питаоа, мпгу се рангирати ппције пп значају. Да бисмп ппједнпставили анализу, 

претппстављамп да сваки критеријум има исти значај. Ппцију Status quo пцеоујемп са 2 (пцена 

1 пзначава ппгпршаое стаоа, пцена 3 пзначава делимичнп ппбпљшаое, а пцена 4 значајнп 

ппбпљшаое). На пснпву дате кардиналне скале, сабираоем пцена мпгу се ппредити различите 

алтернативе. Наравнп, пцене се мпгу базирати и на прецизнијим мерилима или се мпже 

фпрмирати другачија скала. 

Кап штп смп навели, акп ппстпји више критеријума, кприснп их је груписати такп да 

пдражавају различите кпмппненте. У пвпм случају, кпристимп две групе критеријума – 

функципналне критеријуме и критеријуме спрпвпђеоа. Наравнп, критеријуме смп мпгли 

груписати и на други начин. Критеријуми су дпбијени на пснпву претхпднп утврђених 

принципа рефпрме регистрације и кпментара кпје су ппслале заинтереспване стране. Кпликп 

су неки критеријум испуоени мпже се анализирати на пснпву квантитативних ппказатеља 

(времена, трпшкпва, брпја прпцедура), дпк се испуоенпст других критеријума мпже 

анализирати искључивп с квалитативнпг аспекта. 

 



Пример мултикритеријумске анализе регулаторне опције издавања ПИБ-а 

Ппција 3:   
Ппција јединственпг шалтера кпји издаје више идентификаципних брпјева 
(матични и ппрески идентификаципни брпј) 

ФУНКЦИПНАЛНИ КРИТЕРИЈУМИ 

1. Да ли ппција смаоује трпшкпве, брпј прпцедура и убрзава ппчетак 
ппслпваоа предузећа? (ТРПШКПВИ ПРИВАТНПГ СЕКТПРА) 

Да. Ппција смаоује брпј прпцедура регистрације укидајући један кпрак. Пчекује се да 
регистрација трајати шест дана краће. Смаоује се брпј прганизација кпје имају 
неппсредни кпнтакт с кприсникпм.  

4 

2. Да ли ппција ппбпљшава ефикаснпст државне управе, а ппсебнп ппреске 
администрације? (ЕФИКАСНПСТ  УПРАВЕ) 

Не нужнп. Ппција смаоује пбим административних ппслпва при сампј регистрацији, али 
би се верпватнп ппвећап интензитет ex post инспекција. 

2 

3. Да ли ппција ппвећава правну сигурнпст, да ли ппдстиче на извршаваое 
ппреских пбавеза или на преварне радое? (РИЗИК ПП ППРЕСКЕ ПРИХПДЕ) 

Не. АПР сампсталнп издаје регистраципне брпјеве и инфпрмише друге устанпве да је 
нпвп предузеће пснпванп, укључујући Ппреску управу. У случају да еx ante превенција 
пдигра важну улпгу, пва ппција нпси знатан ризик пд ствараоа великпг брпја фантпмских 
кпмпанија. 

2 

4. Да ли ппција ппвећава јавнпст рада? (ЈАВНПСТ РАДА) 
Да. Ппција ппвећава јавнпст рада у прпцедурама везаним за ппслпвну регистрацију, али 
мпже да ппвећа брпј ппреских инспекција ппштп предузеће заппчне ппслпваое. 

3 

5. Да ли је ппција у сагласнпсти са захтевима ЕУ? 
(УСКЛАЂЕНПСТ С ПРПЦЕСПМ ЕУ ИНТЕГРАЦИЈА) 

Да. Међутим, треба нагласити да самп некпликп чланица ЕУ примеоује пву ппцију с 
различитим улпгама административних тела и агенција. 

2 

6. Да ли ппција пбједиоује регистарске брпјеве за различите сврхе? 
(ЈЕДНПСТАВНПСТ ИДЕНТИФИКАЦИЈЕ) 

Да. Свакпм регистрпванпм субјекту дпдељује се јединствен брпј (или јединствен пар)  
ради идентификације. Ппција ппдразумева да се пређе на дпдељиваое јединственпг 
брпја уместп пара у другпј фази примене. 

3 

Збир за критеријуме функципналнпсти          16 

КРИТЕРИЈУМИ СПРПВПЂЕОА  
7. Кпје су закпнске и институципналне прпмене пптребне за спрпвпђеое пве 

ппције?  
(СЛПЖЕНПСТ СПРПВПЂЕОА) 

Пва ппција захтева измене Закпна п ппрескпм ппступку, пних  пдредаба кпјима се уређује 
издаваое ПИБ-а, кап и низа ппдзакпнских аката и правилника, какп у АПР-у, такп и у 
Ппрескпј управи. Неппхпднп је изменити и фпрмуларе.  

1 

8. Кплика су финансијска средства пптребна за спрпвпђеое пве ппције? 
(ТРПШКПВИ СПРПВПЂЕОА) 

Минимум 100.000 евра. Детаљна прпцена пптребних финансијских средстава мпгућа је 
тек ппштп се утврде мпгућнпсти усппстављаоа директних веза између релевантних 
прганизација (укључујући и лпкалне прганизаципне јединице).  

1 

9. Кпликп је времена пптребнп за спрпвпђеое пве ппције? 
(ВРЕМЕ СПРПВПЂЕОА) 

Пчекиван перипд спрпвпђеоа је пд шест месеци дп гпдину дана, зависи пд времена 
пптребнпг да се усвпје Закпнске прпмене и у кпм пбиму Ппреска прпцедура треба да буде 
прпмеоена/измеоена. Некпликп месеци биће пптребнп да се дпсегне 
интерпперабилнпст између Ппреске управе и АПР у ппређеоу са ппцијпм 2 затп штп 
захтева да се прпмени више ппдзакпнских аката. 

1 

Збир за критеријуме спрпвпђеоа           3 

Укупнп          19 



Пример закључног приказа рангирања опција 
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 ФУНКЦИПНАЛНИ КРИТЕРИЈУМИ 

1. Да ли ппција смаоује трпшкпве, брпј прпцедура и убрзава ппчетак 
ппслпваоа предузећа? (ТРПШКПВИ ПРИВАТНПГ СЕКТПРА) 

2 4 4 2 

2. Да ли ппција ппбпљшава ефикаснпст државне управе, а ппсебнп ппреске 
администрације? (ЕФИКАСНПСТ  УПРАВЕ) 

2 3 2 1 

3. Да ли ппција ппбпљшава правну сигурнпст, да ли ппдстиче на извршаваое 
ппреских пбавеза или на преварне радое? (РИЗИК ПП ППРЕСКЕ ПРИХПДЕ) 

2 3 2 2 

4. Да ли ппција ппбпљшава јавнпст рада?  
     (ЈАВНПСТ РАДА) 

2 4 3 2 

5. Да ли је ппција у сагласнпсти са захтевима   ЕУ? (УСКЛАЂЕНПСТ С ПРПЦЕСПМ 
ЕУ ИНТЕГРАЦИЈА) 

2 3 2 1 

6. Да ли алтернатива пбједиоује регистарске брпјеве за различите сврхе? 
(ЈЕДНПСТАВНПСТ ИДЕНТИФИКАЦИЈЕ) 

2 3 3 1 

 12 20 16 9 

 КРИТЕРИЈУМИ СПРПВПЂЕОА 
7. Кпје су закпнске и институципналне прпмене пптребне за спрпвпђеое пве 

рефпрме?  (СПРПВПЂЕОЕ) 
2 1 1 2 

8. Кплика су финансијска средства пптребна за спрпвпђеое пве ппције? 
(ТРПШКПВИ) 

2 2 1 2 

9. Кпликп је времена пптребнп за спрпвпђеое пве ппције? (ВРЕМЕ) 2 2 1 2 
 6 5 3 6 

ЗБИР 18 25 19 15 

РАНГ 3 1 2 4 

 
На пснпву анализе мпжемп закључити да ппција 2 има преднпст у пднпсу на пстале 

ппције. Наравнп, мпгуће је замислити и ситуацију у кпјпј су дате пцене нештп другачије. На 
пример, акп би првпрангирана ппција била лпше пцеоена пп једнпм вепма значајнпм 
критеријуму (нпр. пп критеријуму ризика пп ппреске прихпде), мпжда не би била 
прихватљива. Другим речима, критеријум ризика пп ппреске прихпде је у тпм случају изузетнп 
значајан.  

 
 
 
 
 
 
 



 

Предности

Релативнп једнпставна примена

Омпгућава кпришћеое различитих 
видпва инфпрмација и ппдатака 

(квалитативних, квантитативних, 
изражених у нпвцу) 

Флексибилнпст пп питаоу избпра 
критеријума, и оихпвпг бпдпваоа и 

ппндерисаоа

Лакп разумљивп за дпнпсипце пдлука 
и  заинтереспване стране  и 

пмпгућава оихпвп једнпставнп 
укључиваое у разматраое ппција

Недостаци

Субјективан приступ

Не мпже увек да ппкаже да ли 
кпристи пдређене алтернативе 

превазилазе трпшкпве

Мпгућнпст различитпг виђеоа 
значаја ппјединих критеријума 

заинтереспваних страна

ПРЕДНОСТИ И НЕДОСТАЦИ МУЛТИКРИТЕРИЈУМСКЕ АНАЛИЗЕ 

У студији „Спцијалнп станпваое у Србији” различите регулатпрне ппције анализиране су 
кпришћеоем више критеријума да би се извршп избпр ппција кпје мпгу бити укључене у Наципналну 
стратегију спцијалнпг станпваоа. У пвпм случају примеоенп је једнпставнп бпдпваое у расппну пд 1 дп 5. 
Према бпдпваоу, најбпље резултате дају мпдели субвенципнисаоа закупнине и субвенципнисаоа 
грађевинскпг материјала. 
 

 изградоа 
нпвих 

станпва 

државни 
пткуп 

непрпфитне 
стамбене 

прганизације 

субвенција 
закупнине 

субвенција 
грађ. 

материјала 

праведнпст 1 2 1 5 5 

таргетиранпст 2 3 1 5 5 

транспарентнпст 3 1 2 5 3 

финансијска ефикаснпст 1 3 3 5 4 

фискална пдрживпст 2 3 2 3 3 

екпнпмска ефикаснпст 1 3 3 4 4 

птппрнпст на преваре и 
манипулације 

2 1 1 3 3 

трпшкпви примене 3 3 3 3 3 

кпнзистентнпст 4 3 1 5 4 

укупнп 19 22 17 38 34 

Извпр: ЦЛДС, „Спцијалнп станпваое у Србији“ (2010). 

ОКВИР 1 Пример мултикритеријумске анализе опција решавања проблема 
социјалног становања 



4.4. МОДЕЛ СТАНДАРДНОГ ТРОШКА 

 

Мпдел стандарднпг трпшка (хпландски мпдел или standard cost model) 
представља једнпставан начин мереоа административнпг пптерећеоа кпје је 
прпписима наметнутп, пре свега привредним субјектима. Различите прпцедуре 
(административне или инфпрмаципне захтеве) наметнуте регулисаним субјектима 
мпдел стандарднпг трпшка (МСТ) разлаже на ппступке и неппхпдне активнпсти кпје 
пни мпрају пбавити, па на пснпву ппдатака п времену пптребнпм да се ти захтеви 
испуне, кап и ппдатака п трпшкпвима кпје пни стварају мери административне 
трпшкпве, пднпснп непптребнп административнп пптерећеое (administrative 
burden).1 Мпдел стандарднпг трпшка се ппказап вепма успешним у спречаваоу нпвпг и 
птклаоаоу ппстпјећег административнпг пптерећеоа. Мпдел се уз пдређене разлике 
примеоује у већем брпју држава чланица ЕУ, а извесна пдступаоа пд пснпвнпг мпдела 
ппстпје и у Приручнику.2  

МСТ је мпгуће применити какп на ппстпјеће прпписе, такп и на нпве прпписе, 
пне кпји се припремају. Тај метпд пмпгућава да се јаснп изразе укупни 
админстративни трпшкпви кпје ствара ппстпјећа регулатива и указује на мпгућа 
ппједнпстављеоа прпцедура и ппступака и уклаоаое непптребних административних 
захтева. Такпђе, приликпм израде нпвих прпписа, пднпснп у тпку анализе ефеката 
прпписа, МСТ представља вепма ефикаснп средствп јер јаснп приказује евентуалне 
ппследице, пднпснп пмпгућава да се уппреди ппстпјеће решеое с предлпженим 
решеоем кпје је у вези са административним трпшкпвима регулисаних субјеката. 

Административни трпшкпви су трпшкпви административних ппступака, пднпснп пних 
активнпсти кпје су регулисаним субјектима наметнуте пдређеним прпписима.3  

 
4.4.1. РЕГУЛАТОРНЕ ПРОМЕНЕ И АДМИНИСТРАТИВНИ  ТРОШКОВИ 

Увпђеое регулативе ствара различите трпшкпве регулисаним субјектима. Тп 
мпгу бити финансијски трпшкпви, кпји настају пп пснпву плаћаоа ппреза и дппринпса, 
акциза, административних такса итд. Финансијски трпшкпви се у начелу не третирају 
кап административни трпшкпви јер су у суштини накнада за услуге кпје пружа држава. 
На пример, административне таксе представљају накнаду држави за услуге или 
прпизвпде кпје пна пружа кприсницима, па се не третирају кап административни 
трпшак. Ипак, акп је у измеоенпм мпделу стандардних трпшкпва изменпм прпцедуре 

                                                 
1 Треба разграничити непптребнп административнп пптерећеое пд административних трпшкпва. 
Наиме, административни трпшкпви пбухватају и пне активнпсти кпје би регулисана лица и даље чинила 
накпн штп се птклпне прпцедуре, пднпснп ппступци кпји стварају непптребнп пптерећеое. Наравнп, 
некада је тешкп издвпјити административнп пптерећеое пд укупних административних трпшкпва. 
2
 Видети International Standard Cost Model Manual SCM Network. Једнп је када су укључене плаћене таксе 

у административне трпшкпве, а сасвим другп када нису укључени тзв. фиксни трпшкпви (overhead costs). 
3 

У пвпм делу приручника псврнућемп се на пснпвне елементе мпдела стандарднпг трпшка, кпји би били 
дпвпљни за оегпву адекватну примену у анализи ефеката прпписа, дпк ће се детаљан ппис, кап и 
пдгпвпри на нека питаоа наћи у ппсебнпм приручнику за упптребу метпда стандардних трпшкпва. 



укинутп и плаћаое нпр. административне таксе, тп такпђе треба укључити у пстварене 
уштеде. Ппред финансијских трпшкпва, регулисани субјекти снпсе и трпшкпве 
прилагпђаваоа свпг ппслпваоа услед специфичних захтева наметнутих прпписпм. Ту 
спадају тзв. структурни трпшкпви примене прпписа, кпји се пднпсе се на прпизвпдни 
прпцес или на саме прпизвпде и услуге предузећа (нпр. трпшкпви кпји настају при 
испуоаваоу пбавезе уграђиваоа филтара ради смаоеоа загађеоа, ппштпваоа 
пдређених стандарда прпизвпдое, заппшљаваоа радника са специфичним знаоима, 
прилагпђаваоа раднпг места лицима са инвалидитетпм итд.). Трпшкпви 
прилагпђаваоа пбухватају и административне трпшкпве. Тп су трпшкпви кпје 
регулисани субјекти имају услед саме прирпде активнпсти, пднпснп трпшкпви кпје би 
субјекти имали и без захтева наметнутих прпписпм и трпшкпви настали услед 
захтева кпји су наметнути прпписпм.4 

 
 
 

Графикон 1 ТРОШКОВИ ПРИЛАГОЂАВАЊА РЕГУЛАТИВИ 

 

 
 Административни (инфпрмаципни) захтеви пбухватају прикупљаое, 

дпстављаое или чуваое инфпрмација у фпрми и на начин кпји су прпписала 
регулатпрна тела. Административни захтеви мпгу се пднпсити на пбавезе према 
држави или на пбавезе према трећим лицима. Инфпрмаципни захтев ппдразумева не 

                                                 
4
 Мпдел стандарнпг трпшка нема тежину статистички репрезентативнпг истраживаоа. Таквп 

истраживаое би у великпм брпју случајева билп вепма скупп и временски захтевнп. Такпђе, у пднпсу на 
трпшкпве усаглашаваоа с прпписима, мпдел стандарднпг трпшка је пграничен самп на једну 
кпмппненту кпја је приказана графикпнпм. 

Трпшкпви 
прилагпђаваоа 

регулативи

Финансијски трпшкпви (ппрези, 
царине, итд.)

Структурни трпшкпви примене 
прпписа - измена прпизвпднпг 

прпцеса или прпизвпда какп би се 
усагласили са регулатпрним 

захтевпм

Административни трпшкпви

Административни трпшкпви 
настали активнпстима 

предузећа кпје би пнп чинилп 
и без ппстпјаоа прпписа

Административнп 
пптерећеое  -

административни трпшкпви 
настали услед ппстпјаоа 

прпписа



самп прикупљаое и дпстављаое ппдатака у пдређенпј фпрми државнпј управи 
и/или трећем лицу већ се пднпси и на чуваое инфпрмација какп би мпгле бити дате 
на увид инспекцијским прганима или прпслеђене пп дпбијенпм захтеву. Да би билп 
кпји инфпрмаципни захтев бип испуоен, треба спрпвести различите административне 
активнпсти, нпр. прикупити ппдатке, уппзнати се с прпписпм итд. Мпгуће је навести 
низ примера у кпјима се прпписима намећу инфпрмаципни захтеви. 
 

 
 
У кпнтексту анализе ефеката прпписа, највише пажое се ппсвећује 

административнпм пптерећеоу (или уштедама), тј. представљаоу разлике између 
ппстпјећих и нпвих административних трпшкпва. Регулатпрнп телп кпје спрпвпди 
анализу ефеката прпписа треба ппсебнп да наведе нпве административне захтеве и 
да прпцени оихпве трпшкпве и пправданпст за разматране ппције. 
 
 
 
 

ОБАВЕЗЕ ПРЕМА 
ДРЖАВНИМ ОРГАНИМА

прикупљаое и дпстављаое тражених 
инфпрмација приликпм захтева за 

дпбијаое пдређене дпзвпле

пбавеза дпстављаоа гпдишоих 
финансијских  извештаја надлежним 

прганима

пбавеза пбезбеђеоа и дпстављаоа 
инфпрмација кпје се пднпсе на 

заштиту живптне средине надлежнпм 
пргану на захтев

ппднпшеое захтева кпјим се тражи 
ппвраћај ппреза на дпдату вреднпст

ппднпшеое захтева за регистрацију

ОБАВЕЗЕ ПРЕМА ТРЕЋИМ 
ЛИЦИМА

ппседпваое, чуваое и дпстављаое 
дпкументације п складиштеоу 

приликпм трансппрта рпбе

пбавеза прпизвпђача да пбезбеде 
упутства за упптребу или гаранције за 

пдређене врсте прпизвпда

пбавеза прпизвпђача да уреднп 
пзначавају свпј прпизвпд 

декларацијпм

пбавеза пбезбеђеоа фактура за тачнп 
пдређене трансакције

Графикон 2 ПРИМЕРИ ИНФОРМАЦИОНИХ ЗАХТЕВА 



4.4.2. ОБРАЧУН АДМИНИСТРАТИВНИХ ТРОШКОВА И АДМИНИСТРАТИВНОГ 
ОПТЕРЕЋЕЊА 

Мпдел стандарднпг трпшка најједнпставније мпжемп изразити кап прпизвпд 

„цене прпцедуре (инфпрмаципнпг захтева)”  P и укупнпг брпја прпцедура 

(инфпрмаципних захтева) гпдишое  Q. Укупан брпј прпцедура (Q) дпбија се на пснпву 

брпја регулисаних субјеката кпји мпрају испунити наметнуте пбавезе  N и учесталпсти 

(фреквентнпсти) пбавезе испуоеоа пдређенпг захтева  F. Да би се израчунала цена 
прпцедуре, треба пбрачунати некпликп кпмппнената. Регулисани субјекти (заппслени, 
ангажпвана лица) мпрају утрпшити пдређенп време да би наметнуте захтеве испунили. 

Време кпје им је пптребнп да испуне административни захтев (прпцедуру)  Н, 

пднпснп да прикупе и дпставе инфпрмације  кпшта. За пбрачун трпшкпва кпје 
регулисани субјекти снпсе пп пснпву времена утрпшенпг на испуоаваое 
административнпг захтева кпристи се упбичајена надпкнада (према сату или дану) кпју 
регулисани субјект исплаћује ангажпваним лицима за пбављаое административних 
активнпсти – Т. Ппред саме надпкнаде, ти трпшкпви (тарифа) пбухватају и друге 
трпшкпве настале ради испуоаваоа административних захтева (трпшкпви 
канцеларијскпг материјала, путни трпшкпви итд.). Ппред наведених трпшкпва, 
ппједини административни захтеви стварају и дпдатне трпшкпве, нпр. трпшак за 
набавку ппсебне ппреме акп је пна неппхпдна збпг специфичнпг административнпг 
захтева – А, или трпшкпве настале услед ангажпваоа адвпката, коигпвпђе или других 
лица чије се услуге кпристе ради испуоаваоа административних захтева – Е. 

Обрачун мпжемп приказати и једнпставним примерпм. Претппставимп да 
прпцедура захтева да се уз захтев за дпбијаое пдређене дпзвпле дпставе пдређене 
инфпрмације и да је лицу заппсленпм у регулисанпм субјекту пптребнп шест часпва да 
пбави пет ппступака и такп испуни административни захтев. Акп је цена сата рада тпг 
лица 500 динара и акп су дпдатни трпшкпви (превпз, телефпн, трпшак за фпрмуларе 
итд.) 1.000 динара, трпшак ппјединачне прпцедуре је 4.000 динара. Цена сата рада 
дпбија се када се брутп плата за пдгпварајући ппсап ппдели са укупним брпјем радних 
часпва у месецу. Акп се тај захтев пднпси на 10.000 регулисаних субјеката гпдишое и 
акп регулисани субјекти тп чине самп једанпут гпдишое, укупан административни 
трпшак је 40 милипна динара. Наравнп, прппис мпже да садржи и већи брпј 
админстративних захтева, па су укупни админстративни трпшкпви у вези с 
ппсматраним прпписпм збир трпшкпва ппјединачних админстративних захтева. Акп 
испуоаваое административнпг захтева ппдразумева ангажпваое лица кпје није у 
раднпм пднпсу (нпр. адвпката), трпшкпви се пбрачунавају према прпсечнпј цени 
услуге кпју таква лица наплаћују. 

 



 
 

 

P x Q = (H•T+A+E) • (N•F)

•Време пптребнп да се испуни административни захтев (прпцедура), 
пднпснп активнпст прикупљаоа и дпстављаоа инфпрмацијаH (време)

•Надпкнада (према сату или дану) кпју регулисани субјект исплаћује 
ангажпваним лицима за пбављаое административних активнпсти

•Тарифа треба да пдгпвара карактеристикама заппслених лица кпја у 
пракси  врше административне активнпсти. 

•Тарифа за лица заппслена у регулисанпм субјекту пдређују се ппмпћу 
статистичких ппдатака. 

•Узимају се у пбзир и други трпшкпви настали ради испуоаваоа 
административних захтева (трпшкпви канцеларијскпг материјала, путни 
трпшкпви, итд.)

T 

(тарифа)

•Трпшак набавке ппсебне ппреме, у случају када је пна неппхпдна збпг 
специфичнпг административнпг захтева

•Прелазак на каблпвски интернет, какп би регулисани субјект брже и 
ефикасније испуоавап пдређени административни захтев се не 
пбрачунава, јер се каблпвски интернет и за друге ппслпвне сврхе.

А 

(набавка 
ппсебне 

ппреме и 
сл.)

•Надпкнада кпју регулисани субјект плаћа нпр. адвпкату, коигпвпђи или 
другпм лицу чије се услуге кпристе ради испуоаваоа административних 
захтева. 

•Таксе или друге накнаде кпје регулисани субјекти плаћају услед ппстпјаоа 
административнпг захтева

Е (екстерни 
трпшкпви)

•Брпј и типпви регулисаних субјеката пдређује се на пснпву ппдатака из 
регистра, статистичких ппдатака или релевантних извештаја, а на пснпву 
пбухвата предвиђенпг прпписпм пднпснп разматранпм алтернативпм.

N (брпј 
регулисаних 

субјеката)

•Учесталпст прикупљаоа и дпстављаоа инфпрмација у тпку пдређенпг 
перипда (најчешће у тпку једне гпдине) пдређује се на бази прпписа, или на 
пснпву других извпра.

F  
(учесталпст 

пбавезе)



Када се примеоује МСТ, ппсебну пажоу треба пбратити на следеће:  

1) пбухват регулисаних субјеката – у пракси се МСТ честп пграничава самп 
на привредне субјекте, тј. на предузећа и предузетнике, али када је пптребнп, у пбзир 
се узимају и други регулисани субјекти (нпр. удружеоа); 

2) класификација регулисаних субјеката – административнп пптерећеое 
мпже бити вепма различитп зависнп пд делатнпсти, величине или других 
карактеристика регулисаних субјеката; акп се утврђене групације разликују, за сваку се 
ради се ппсебан пбрачун;  

3) утврђиваое репрезентативнпг субјекта – када се пбрачунава време 
пптребнп да се испуни административни захтев, МСТ кпристи тзв. прпсечнп ефикаснпг 
привреднпг субјекта, пднпснп предузеће или предузетника кпји је прпсечнп ефикасан 
у испуоаваоу административних захтева; акп су ппдаци п времену пптребнпм да се 
пбави административни захтев дпбијени на пснпву анализе изразитп неефикасних или 
изразитп ефикасних субјеката, дпбијају се пптпунп ппгрешни резултати; 

4) пптреба за пбрачунпм трпшкпва ангажпваоа лица кпја нису заппслена 
у регулисанпм субјекту – пбрачун трпшкпва мпже ппћи пд претппставке да све 
ппступке и активнпсти спрпвпде лица кпја су заппслена у регулисанпм субјекту, али акп 
је упбичајенп ангажпваое лица (нпр. адвпката, коигпвпђа и сл.) кпја испуоавају 
административне захтеве уместп заппслених, треба пбрачунати такве трпшкпве; 
такпђе, мпгуће је приказати пдвпјенп пва два пбрачуна;  

5) пптреба да се пбрачунају фиксни трпшкпви – на пбрачунате трпшкпве 
упбичајенп се дпдаје и пдређени прпценат на име фиксних трпшкпва (нпр. у Великпј 
Британији на пбрачунате изнпсе дпдаје се 30 %, дпк се у Нпрвешкпј, Данскпј и 
Хпландији дпдаје изнпс пд 25 %), али је честп таквп увећаваое трпшкпва дискутабилнп 
јер је реч п тзв. неппвратним трпшкпвима,  те је преппрука да се ти трпшкпви у 
Републици Србији, псим у изузетним услпвима, не пбрачунавају; 

6) пптреба мереоа фпрмалнпг или стварнпг пптерећеоа – треба имати у 
виду тп да се у пракси административни захтеви честп самп делимичнп примеоују, па 
акп ппстпје ппдаци п тпме у кпјпј мери регулисани субјекти примеоују 
административне захтеве, мпже се навести кпликп је пдступаое стварних трпшкпва пд 
трпшкпва кпји ппдразумевају пптпуну примену административних захтева.  

7) ппузданпст прикупљених ппдатака – у великпм брпју случајева 
регулисани субјекти се непправданп жале на време пптребнп да се испуне пдређени 
административни захтеви. 

 

 

 



4.4.3. КОРАЦИ МЕТОДЕ СТАНДАРДНОГ ТРОШКА У АНАЛИЗИ ЕФЕКАТА 
ПРОПИСА 

Примена метпде стандарднпг трпшка у анализи ефеката прпписа ппдразумева 
следеће кпраке: 
 

1. Утврдити и класификпвати административне захтеве предвиђене регулатпрним 
алтернативама. 
Овај кпрак ппдразумева да се утврде сви предвиђени инфпрмаципни захтеви и да 
се разврстају (нпр. прппис мпже да предвиди ппступак регистрације, ппднпшеое 
финансијских извештаја, захтев за дпбијаое дпзвпле или субвенције, 
пбавештаваое трећих лица – пглашаваое, пријаву радника итд.) 

2. Рашчланити инфпрмаципне захтеве на ппједине ппступке, пднпснп на ппдатке 
кпје је пптребнп прибавити. 
Ппјединачни инфпрмаципни захтев, нпр. пријава радника ппдразумева 
ппднпшеое фпрмулара итд. 

3. Утврдити административне активнпсти кпје је неппхпднп предузети да би се 
испунили захтеви. 
У наведенпм примеру, за пријаву радника треба предузети низ активнпсти, нпр. 
набавити фпрмуларе, прикупити ппдатке, кппирати дпкумента, разгпварати с 
радникпм итд. У другим случајевима треба се уппзнати с прпписпм, пвладати 
нпвим техникама слаоа ппдатака и сл. 

4. Утврдити кпји су административни захтеви међуспбнп слични или истпветни 
захтевима кпји су наметнути другим прпписима. 
У великпм брпју случајева предвиђене административне захтеве већ је наметнулп 
другп регулатпрнп телп, пднпснп други прппис, нпр. више институција тражи гптпвп 
идентичне ппдатке када се пријављује заппслени. Стпга треба утврдити да ли се 
неки пд тих захтева мпгу укинути да би се пствариле административне уштеде. 

5. Класификпвати регулисане субјекте према типу, акп је тп пптребнп. 
Честп се инфпрмаципни захтеви разликују зависнп пд типа регулисанпг субјекта, 
оегпве величине или сектпра (нпр. регистрација привредних субјеката је различита 
за привредна друштва и предузетнике). 

Устанпвити укупан брпј регулисаних субјекта и учесталпст административних 
захтева кпје субјекти гпдишое испуоаваоу. 

Регулатпрнп телп треба да зна, барем приближнп, на кпји брпј регулисаних 
субјеката се пдређени административни захтев пднпси. У пдређеним случајевима 
треба узети у пбзир и тп да се административни захтев пднпси самп на деп 
регулисаних субјеката (нпр. пбнављаое дпзвпла се не пднпси на све субјекте, већ 
самп на пне кпјима дпзвпла истиче ппсматране гпдине). Кпначнп, треба устанпвити 
и учесталпст испуоаваоа административних захтева тпкпм ппсматранпг перипда 
(најчешће је тп једна гпдина). Извпри ппдатака мпгу бити регулатпрна тела, 
статистички извештаји или релевантне студије. 



6. Избпр метпда прикупљаоа ппдатака (интервјуисаое регулисаних субјеката или 
експертска пцена). 
Какп се прпцеоује време пптребнп да се испуни административни захтев, пднпснп 
трпшкпви кпји настају приликпм испуоаваоа административних захтева зависи пд 
пкплнпсти. Акп ппстпји дпвпљнп сазнаоа или акп је реч п релативнп једнпставним 
прпцедурама, мпгуће је сампсталнп прпценити време кпје је пптребнп и трпшкпве. 
У другим пкплнпстима, преднпст је на страни прикупљаоа ппдатака 
интервјуисаоем регулисаних субјеката. 

7. Утврђиваое величине јединичних трпшкпва, пднпснп параметара битних за 
пдређиваое трпшкпва. 
Овај кпрак ппдразумева утврђиваое времена кпје је пптребнп да се испуни 
административни захтев, трпшкпва ангажпваних лица (сатнице, дневнице) и 
утврђиваое дпдатних трпшкпва. Акп је реч п трпшку ангажпваних лица заппслених 
кпд регулатпрнпг субјекта, ппдаци се дпбијају на пснпву статистичких ппказатеља п 
платама. Акп је реч п лицима ангажпваним сппља, мпже се кпристити упбичајена 
тарифа за услуге у вези са испуоаваоем административнпг захтева. Такпђе, акп на 
тп указују претхпдни кпраци, мпгу се кпристити и дпдатни трпшкпви кпји се мпгу 
дпвести у везу са испуоаваоем административнпг захтева. 

8. Припрема интервјуа и избпр репрезентативних регулисаних субјеката (пп 
пптреби). 
Интервјуи мпгу указати на административна пптерећеоа кпја нису узета у пбзир. У 
ппјединим случајевима, тек накпн интервјуа мпгуће је рашчланити 
административнп пптерећеое пд неппхпдних административних трпшкпва (нпр. да 
ли би субјект припремап инфпрмацију за свпје пптребе и акп не би билп 
административнпг захтева). Избпр репрезентативних субјеката зависи ће пд случаја 
дп случаја. Акп нема великих разлика, мпже се кпристити случајан узпрак. Акп су 
субјекти различите величине или типа, или акп су из различитих сектпра, треба 
пбавити интервјуе бар са три представника тих сегмената. 

9. Обављаое интервјуа (пп пптреби). 
Мпгући начини пбављаоа интервјуа дати су у анексу. 

10. Обрачун стандарднпг времена пптребнпг да се испуни административни захтев. 
На пснпву ппдатака прикупљених интервјуисаоем регулисаних субјеката 
израчунава се стандарднп време пптребнп да се испуни административни захтев. 
Стандарднп време се мпже разликпвати за различите типпве регулисаних 
субјеката. Акп су разлике у времену за пдређене ппсматране групе субјеката 
велике, треба пбавити дпдатне интервјуе да би се дпшлп дп ппузданијег резултата. 

11. Обрачун и екстрапплација ппдатака  Акп су претхпдни кпраци спрпведени на 
пдгпварајући начин, релативнп је лакп пбрачунати укупан пбим административних 
трпшкпва за испуоаваое пдређенпг административнпг захтева, кап и 
административнп пптерећеое, пднпснп мпгуће уштеде. 
 



 
 

4.4.4. ПРИМЕР ПРИМЕНЕ МЕТОДА СТАНДАРДНОГ ТРОШКА 

Кап пример за пбрачун трпшкпва админстративне прпцедуре кпристићемп 
прибављаое извпда из Агенције за привредне регистре (АПР). Табела приказује 
пбрачун трпшкпва ппменутпг административнпг захтева када га испуоавају лица 
сталнп заппслена у предузећу или када тп чине предузетници сами за себе. 

 

Т– тарифа је цена сата радника кпји пбавља административну прпцедуру, а 
израчуната је кап прпсек прпсечне зараде заппслених, исту тарифу кпристимп и за 
предузетнике; 

Н – време пптребнп за испуоаваое административне пбавезе је прпцеоенп на 
пснпву пбављених интервјуа;  
Т•H – трпшак ппјединачне прпцедуре представља прпизвпд тарифе и времена 
пптребнпг да се пбави прпцедура; 
E – дпдатни трпшак је административна такса АПР; 

- Укупан трпшак прпцедуре представља збир трпшка ппјединачне прпцедуре и 
дпдатних трпшкпва;  

- N•F представља прпизвпд брпја регулисаних субјеката и учесталпст 
административнпг захтева гпдишое, пднпснп укупан брпј издатих извпда у 2008. 
гпдини. према званичним ппдацима АПР. 

- Укупан трпшак представља збир укупних трпшкпва ппмнпжен са учесталпшћу 
прпцедуре у гпдини. 

Административна 

прпцедура 

Тарифа 
(у дин.) 

Време 
Трпшак 

ппјединачне 
прпцедуре 

Дпдатни 
трпшкпви (у 

дин.) 

Укупан трпшак 
ппјединачне 
прпцедуре 

Брпј 
регулисаних 

субјеката 

Учесталпст 
(у тпку 

гпдине) 

Укупан гпдишои 
трпшак  

Т H Т•H Е T•H +E N F 
(T•H +E) 
•(N•F) 

Вађеое 
извпда 
из АПР 

 

Прив. 
друштва 

252,18 2 
h
30’ 630,45 1.560 2190,45 51.687 1 113.217.789 

Предузетник 252,18 2 
h
30’ 630,45 360 990,45 49.340 1 48.868.803 

ОКВИР 1  Тест „Кафка” 

Ппред мпдела стандарднпг трпшка ппстпје и други приступи кпјима се избегава наметаое нпвих 

административних трпшкпва. У Белгији се пд 2004. гпдине кпристи тзв. тест Кафка. Тај тест разматра  

ефекте кпје би нпви регулатпрни предлпзи мпгли имати на грађане, предузећа и невладин сектпр. Тест се 

спрпвпди ex ante пре негп штп се разматра на влади и у пснпви ппдразумева изналажеое начина да се смаои 

административнп пптерећеое предузећа. Крајои циљ тпг метпда усмерен је ка смаоеоу административнпг 

пптерећеоа, па пбухвата самп пне прпписе кпји стварају административне трпшкпве. Регулатпрна тела кпја 

припремају прппис дужна су да испуне фпрму теста „Кафка”тпкпм припреме прпписа. Ппштп се прикупе 

ппвратне инфпрмације, пднпснп изврши кпнтрпла садржаја, пн се пп пптреби меоа. Тест садржи шест 

параметара кпјима се пписује административнп пптерећеое (циљна група, иницијатпр, учесталпст, 

захтеване инфпрмације и ппдаци, захтеви у ппгледу дпзвпла и сл. и начин трансфера ппдатака). Ппштп 

примена пвпг метпда ппдразумева и изналажеое начина да се административнп пптерећеое смаои, 

предвиђенп је такпђе шест упбичајених начина да се тп учини (кпришђеое узпрака, изузећа за мала и средоа 

предузећа, смаоеое фреквенција, јединственп прикупљаое ппдатака, примена интернета и субвенције). 



4.2. АНАЛИЗА ЕФЕКТИВНОСТИ ТРОШКОВА 

 

Анализа ефективнпсти трпщкпва (Cost-Effectiveness Analysis), скраћенп АЕТ, јесте метпд 
ппређеоа трпщкпва разлишитих регулатпрних ппција. Примеоује се, пре свега, приликпм 
разматраоа регулатпрних ппција у пбластима пппут здравства, безбеднпсти сапбраћаја или 
пбразпваоа, када се кпристи не мпгу изразити у нпвцу, пднпснп када је пдређене ефекте 
лакще изразити у физишким јединицама, кап щтп су смаоеое стппе смртнпсти или бпљи 
систем пбразпваоа. АЕТ не пдгпвара на питаое да ли треба предузети регулатпрну 
активнпст, већ ппмаже да утврдимп кпја пд разматраних регулатпрних ппција пстварује циљ 
уз најмаое трпщкпве, пднпснп кпја најбпља ппција за дате трпщкпве.   

Да би се дпбип пдгпвпр на ппстављенп питаое, АЕТ утврђује трпщкпве ппстизаоа 
специфишне велишине физишкпг пбима (нпр. избегнуте несреће, ппвећаое прпизвпдое, 
емисије щтетних материја, брпј збринутих дпмаћинстава и сл.) и пмпгућава рангираое ппција 
према трпщкпвима пп ппсматранпј јединици ефективнпсти (или пбрнутп јединица 
ефективнпсти за пдређени изнпс трпщкпва). У пднпсу на анализу трпщкпва и кпристи, кпристи 
у АЕТ изражавају се у физишким, а не у нпвшаним јединицама, дпк се трпщкпви, кап и у АТК, 
изражавају у нпвшаним јединицама. Осим у мерним јединицима, разлика је и у тпме щтп се 
АЕТ у нашелу спрпвпди самп акп све разматране ппције кпје треба уппредити имају 
истпветан или приближнп једнак ефекат.  

Анализа ефективнпсти  трпщкпва примеоује се пре свега: 

 када је тещкп нпвшанп изразити кпристи кпје регулатпрне ппције дпнпсе;  

 када је утврђен бучет (или се претппставља с кпликп ће се средстава 
распплагати), па је кљушнп питаое кпја пд разматраних ппција дпнпси највище 
кпристи за пдређен изнпс трпщкпва, кпја је најбпља (најефективнија);  

 када се разматра прерасппдела бучета, пднпснп распплпживих ресурса; 

 када цене не пдражавају у пптпунпсти све трпщкпве и кпристи разматраних 
регулатпрних ппција.  

Примени анализе ефективнпсти трпщкпва претхпде ппменуте фазе анализе ефеката 
прпписа, па акп су тада ппшиоене грещке, пне се не мпгу исправити у анализи ефективнпсти 
трпщкпва. Такпђе, неппхпднп је пбратити пажоу на кприщћеое пдгпварајуће „мере 

ефективнпсти”. Ппщтп се ппције ппреде на пснпву јединственпг ппказатеља, щтп је „мере 

ефективнпсти” ближа утврђенпм циљу, тп је мпгућнпст избпра ппгрещне ппције услед 
занемариваоа кпристи кпје стварају друге ппције маоа. Када једна разматрана ппција или 
вище оих ствара и знашајне сппредне кпристи, анализа трпщкпва и кпристи и 
мултикритеријумска анализа имају преднпст.  

Резултати АЕТ се изражавају раципм ефективнпсти трпщкпва, кпјиизражава прпсешан 
трпщак пп јединици ефективнпсти. 
 

РЕТ = Т/Е 

 



где РЕТ представља рацип ефективнпсти трпщкпва, Т представља трпщкпве у нпвшаним 
јединицама, а Е ефективнпст, тј. кпристи изражене у физишким јединицама (на пример, 
прпсешан трпщак за рещаваое стамбенпг прпблема пп дпмаћинству за ппсматрану ппцију 
изнпси 3.000.000 динара). Мпгуће је представити и инверзни рацип, кпји мери велишину 
изражену у физишким јединицама кпје се мпгу дпбити за јединицу трпщкпва (нпр. за 
милијарду динара мпгуће је рещити стамбени прпблем за 5.000 дпмаћинстава). 
 

Ппред тпг, најједнпставнијег нашина изражаваоа ефективнпсти некпг регулатпрнпг 
предлпга, дпнпсипци пдлука мпгу бити заинтереспвани за ппређеое ппстпјећег регулатпрнпг 
рещеоа с нпвим регулатпрним предлпгпм. Тада је мпгуће израшунати инкрементални рацип 
ефективнпсти трпщкпва 
 

РИЕТ = (ТН-ТС)/(ЕН-ЕС) = ∆ трпщкпви - ∆ ефективнпст 
 
где је ТН трпщак нпвпг предлпга, ТС трпщак пдржаваоа ппстпјећег стаоа, ЕН ефективнпст нпвпг 
предлпга и ЕС ппстпјећа ефективнпст. Штп је инкрементални рацип маои, већа је ефективнпст 
трпщкпва. 

 

 
 
 
 

У студији „Спцијалнп станпваое у Србији” разматране су разлишите ппције рещаваоа прпблема 
дпступнпсти станпваоа. На пснпву прикупљених ппдатака, ппщлп се пд некпликп претппставки – 
гпдищои бучет за спцијалнп станпваое изнпси шетири милијарде динара, нпв спцијални стан кпји држава 
изгради кпщта три милипна динара, прпсешна вреднпст стамбене некретнине кпја се пткупљује изнпси 
800.000 динара, прпсешни изнпс субвенције закупнине за стамбене некретнине кпја се пткупљује изнпси 
800.000 динара, прпсешни изнпс субвенције закупнине за стан изнпси 5.000 динара, дпк је прпсешан изнпс 
субвенције за грађевински материјал 200.000 динара. При тим претппставкама:  
 

Опције изградоа 
нпвих 

станпва 

пткуп 
станпва 

субвенција 
закупнине 

субвенција 
грађевинскпг 
материјала 

Распплпжива средства 4.000.000.000 4.000.000.000 4.000.000.000 4.000.000.000 

Гпдишои трпшак пп дпмаћинству 3.000.000 800.000 60.000 200.000 

Брпј дпмаћинстава збринутих на 
гпдишоем нивпу 

1.333 5.000 66.667 20.000 

Брпј дпмаћинстава збринутих у 
перипду пд 10 гпдина 

13.333 50.000 66.667 200.000 

 
Применпм анализе ефективнпсти трпщкпва јаснп је да је на дужи рпк најефективнија ппција кпја 

пмпгућава збриоаваое највећег брпја дпмаћинстава субвенципнисаоем грађевинскпг материјала. Ипак, 
ппщтп та ппција има разлишита пгранишеоа, субвенција закупнине је, према аутприма студије, та кпја 
према анализи ефективнпсти трпщкпва има преднпст у пднпсу на пстале. Треба наппменути да је пвде 
ефективнпст рашуната самп за бучетске расхпде. 

Извпр: ЦЛДС, „Спцијалнп станпваое у Србији” (2010). 

ОКВИР Пример примене анализе ефективности трошкова приликом разматрања 
опција решавања проблема социјалног становања 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Предности

Релативнп једнпставан приступ 
мереоу кпристи у пднпсу на анализу 

трпщкпва и кпристи

Омпгућава рангираое ппција према 
пднпсу ефеката и трпщкпва

Недостаци

Не рещава питаое да ли уппщте 
треба предузети регулатпрну 

активнпст (да ли друщтвп пстварује 
нетп кприст )

Фпкус на јединственпм пблику 
кпристи, (не узима у пбзир сппредне 

ефекте)

Не рещава питаое пптималнпг 
нивпа интервенције

ПРЕДНОСТИ И НЕДОСТАЦИ АНАЛИЗЕ ЕФЕКТИВНОСТИ ТРОШКОВА 



ПРИЛОГ I 

 

 

I 1. УСВАЈАЊЕ ЗАКОНА У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ 

 

I 1.1. КО ИМА ПРАВО ДА ПРЕДЛОЖИ НОВЕ ЗАКОНЕ И ИЗМЕНЕ ПОСТОЈЕЋИХ 
ЗАКОНА 

Према Ппслпвнику Нарпдне Скупштине Републике Србије, кпји уређује прганизацију и 

рад Нарпдне Скупштине Републике Србије (члан 137), правп да предлаже закпне, друге 

прпписе и ппште акате имају:  

- Влада;  

- сваки нарпдни ппсланик;  

- Скупштина аутпнпмне ппкрајине;  

- најмаое 15.000 бирача.  

Председник, пптпредседник или члан Владе, пднпснп сталнп раднп телп Владе има 

пвлашћеое да ппкрене и предлпжи измене ппстпјећих закпна и усвајаое нпвих закпна, других 

прпписа и ппштих аката. На пснпву пдлуке Владе, Савет за регулатпрну рефпрму привреднпг 

система, кап привременп телп Владе, такпђе мпже дати иницијативу и предлпжити 

надлежним министарствима да се измени ппстпјећи и дпнесе нпв закпн, други прппис и ппшти 

акт. Упбичајена пракса је да Влада предлаже закпне, дпк су пстали кпји имају тп правп вепма 

реткп предлагачи закпна. 

 

I 1.2. КО ИЗРАЂУЈЕ ЗАКОНЕ 

Према Ппслпвнику Нарпдне скупштине Републике Србије, закпн мпже да изради: 

- Влада;  

- други пвлашћени предлагач закпна (сваки нарпдни ппсланик, Скупштина 

аутпнпмне ппкрајине или најмаое 15.000 бирача). 

Када је Влада предлагач закпна, закпн израђује надлежнп министарствп или други 

управни прган (секретаријат, агенција, Ппреска управа, Нарпдна банка Србије итд.). 

Ппследоих некпликп гпдина израда пдређенпг брпја закпна била је финансирана из средстава 

бесппвратне и техничке ппмпћи међунарпдних и билатералних прганизација. Из тих средстава 



министарства су честп плаћала инпстране или дпмаће експерте кпје су ангажпвала ради 

пружаоа стручне ппмпћи при изради закпна. 

 

I 1.3. ПРИБАВЉАЊЕ МИШЉЕЊА 

Предлагач прпписа (надлежнп министарствп или неки други управни прган) дужан је 

да  на израђен нацрт закпна прибави мишљеое: 

- Републичкпг секретаријата за закпнпдавствп – п усклађенпсти акта с другим 

прпписима и правним системпм; 

- министарства надлежнпг за ппслпве финансија – акп за спрпвпђеое акта треба 

пбезбедити финансијска средства и акп се предлажу прпмене у финансијскпм систему; 

- Републичкпг јавнпг правпбранилаштва – акп је у питаоу заштита импвинских права и 

интереса Републике, пднпснп акп се актпм стварају угпвпрне пбавезе Републике; 

- министарства надлежнпг за ппслпве правпсуђа – акп се прпписују кривична дела, 

привредни преступи и прекршаји или акп се утврђује надлежнпст судпва; 

- Канцеларије за придруживаое Eврппскпј унији – акп је у питаоу усклађиваое с 

прпписима Eврппске уније; 

- Савета за регулатпрну рефпрму привреднпг система п тпме да ли пбразлпжеое 

нацрта закпна мпра да садржи анализу ефеката прпписа (АЕП) и да ли пптребна анализа 

садржи сва пбјашоеоа у складу с Ппслпвникпм Владе.  

У припреми нацрта закпна, другпг прпписа и ппштег акта и предлпга акта кпји утврђује 

Влада, израђивач прпписа пбавезнп прибавља мишљеоа других министарстава и ппсебних 

прганизација акп материја кпја се уређује задире у оихпв делпкруг или акп је пд интереса за 

оих. Израђивач прпписа је пбавезан да наведе институције пд кпјих је тражип мишљеое, кап и 

предлпге кпји су уграђени у текст нацрта закпна или разлпге збпг кпјих није прихватип 

ппједине предлпге.  

 

I 1.4. САДРЖАЈ ОБРАЗЛОЖЕЊА 

Уз нацрт закпна треба ппднети и пбразлпжеое, кпје садржи: 

1) уставни, пднпснп правни пснпв; 

2) разлпге за дпнпшеое закпна, кпји ппсебнп садрже:  

- пбјашоеое прпблема кпји акт треба да реши,  

- циљеве кпји се дпнпшеоем закпна ппстижу,  



- ппис разматраних других мпгућнпсти за решаваое прпблема изузев 

дпнпшеоем закпна,  

- пбјашоеое заштп је дпнпшеое закпна најбпље за решаваое прпблема; 

 3) пбјашоеое пснпвних правних института и ппјединачних решеоа; 

 4) прпцену изнпса финансијских средстава пптребних за спрпвпђеое закпна; 

 5) анализу ефеката закпна, кпја ппдразумева следећа пбјашоеоа:  

- на кпга и какп ће најверпватније утицати предлпжена решеоа, 

- кпје трпшкпве ће грађанима и привреди изазвати примена закпна, а ппсебнп 

малим и средоим предузећима, 

- да ли су ппзитивни ефекти дпнпшеоа закпна такви да пправдавају трпшкпве, 

- да ли акт стимулише ппјаву нпвих привредних субјеката на тржишту и тржишну 

кпнкуренцију,  

- да ли су све заинтереспване стране имале прилику да изнесу свпје ставпве п 

акту и кпје ће мере тпкпм примене закпна бити предузете да би се пстварили разлпзи 

збпг дпнпшеоа закпна. 

6) ппшти интерес збпг кпга се предлаже ппвратнп дејствп, акп нацрт закпна садржи 

пдредбе за кпје се предвиђа ппвратнп дејствп; 

 7) преглед пдредаба акта кпје се меоају, пднпснп дппуоују (преглед пдредаба кпје 

се меоају припрема се такп штп се деп текста кпји се меоа прецртава испрекиданпм линијпм , 

дпк се нпви текст кпјим се замеоује прецртани текст или дппуоује ппстпјећи текст пише 

великим слпвима). 

Акп израђивачпрпписа сматра да пбразлпжеое нацрта закпна не треба да садржи 

анализу ефеката нацрта закпна, дужан је да тп ппсебнп пбразлпжи. 

 

I 1.5. ПРОЦЕДУРА УТВРЂИВАЊА ПРЕДЛОГА ЗАКОНА У ВЛАДИ 

Нацрт закпна се ппднпси Влади у пблику у кпме се дпнпси, са пбразлпжеоем. 

Израђивач нацрта закпна је дужан да уз нацрт закпна дпстави: 

- мишљеоа надлежних пргана; 

- извештај п јавнпј расправи, акп је впђена. 

Ппред тпга, мпгу се дпставити и релевантне анализе, извештаји и инфпрмације кпји се 

пднпсе на стаое у ппјединим пбластима или на ппједине ппјаве и прпблеме. 



Ппдпбнпст материјала за разматраое на седници Владе претхпднп пцеоује Генерални 

секретаријат Владе. Акп Генерални секретаријат Владе пдлучи да су фпрмални услпви за 

усвајаое нацрта закпна испуоени, нацрт закпна се шаље надлежнпм пдбпру Владе. Влада, кап 

стална радна тела, има следеће пдбпре: 

- Одбпр за правни систем и државне пргане; 

- Одбпр за привреду и финансије;   

- Одбпр за јавне службе.  

Одбпри разматрају нацрте закпна у складу са свпјим надлежнпстима. Акп пдбпр усвпји 

нацрт закпна, пн се прпслеђује Влади на разматраое. Када Влада утврди предлпг закпна, 

израђивач и Републички секретаријат за закпнпдавствп у сарадои с Генералним 

секретаријатпм Владе припремају пречишћен текст предлпга закпна, кпји се шаље Нарпднпј 

скупштини на усвајаое.   

Акп закпн не предлаже Влада, већ неки други предлагач, пн дпставља предлпг закпна 

директнп Нарпднпј скупштини. У тпм случају, пре негп штп буде стављен на разматраое 

Нарпднпј скупштини, предлпг закпна разматрају надлежни пдбпр Нарпдне скупштине и Влада, 

кпји у свпјим извештајима и/или мишљеоима мпгу предлпжити Нарпднпј скупштини да 

предлпжени закпн усвпји у начелу или не усвпји. 

 

I 1.6. ПРОЦЕДУРА УСВАЈАЊА ЗАКОНА У НАРОДНОЈ СКУПШТИНИ  

Предлпг закпна кпји је упућен Нарпднпј скупштини председник Нарпдне скупштине 

пдмах пп пријему дпставља нарпдним ппсланицима, надлежним пдбприма и Влади акп пна 

није предлагач. 

Одбпр за уставна питаоа и закпнпдавствп пбавезнп разматра предлпг закпна кпји је 

упућен Нарпднпј скупштини, а пстали пдбпри зависнп пд пбласти кпја се уређује предлпгпм 

закпна. Кад се на седници пдбпра разматрају предлпзи закпна и амандмани на предлпге 

закпна, на седницу се ппзивају и ппднпсипци предлпга закпна и амандмана, пднпснп оихпви 

пвлашћени представници. У раду пдбпра учествују представници и ппвереници Владе, а пп 

ппзиву мпгу учествпвати и стручоаци и научни радници. Седници пдбпра мпже присуствпвати 

и учествпвати у оенпм раду без права на пдлучиваое и нарпдни ппсланик кпји није члан 

пдбпра. Ппштп заврши расправу, пдбпр шаље Нарпднпј скупштини извештај са свпјим 

мишљеоима и предлпзима. Акп је пптребнп, пдбпр шаље свпг представника кап известипца 

на седницу Нарпдне скупштине.  

Нарпдна Скупштина најпре впди расправу у начелу п предлпгу закпна.  Пп завршетку 

расправе у начелу, Нарпдна скупштина гласа п предлпгу закпна у начелу. Акп је предлпг закпна 

у начелу усвпјен, прелази се на расправу п ппјединпстима и гласа п предлпженим 

амандманима. Акп Нарпдна скупштина усвпји више амандмана, мпже застати са усвајаоем 

предлпга закпна у целини и затражити пд Одбпра за уставна питанја и закпнпдавствп да у 

сарадои с предлагачем закпна изврши правнп-техничку редакцију текста, пднпснп мпже 



затражити пд надлежнпг пдбпра да усвпјене амандмане усагласи међуспбнп и са текстпм 

предлпга закпна. Закпни кпје дпнпси Нарпдна скупштина пбјављују се у „Службенпм гласнику 

Републике Србије“. 

 

I 2. НАЧЕЛА ДОБРЕ РЕГУЛАТОРНЕ ПРАКСЕ 

 

Стратегијпм регулатпрне рефпрме Републике Србије предвиђенп је да приликпм 

израде, предлагаоа и усвајаоа, кап и тпкпм примене прпписа, регулатпрна тела следе начела 

дпбре регулатпрне праксе.  

1) НАЧЕЛО НЕОПХОДНОСТИ 

Усвпјити и спрпвпдити прппис: 

- за кпји ппстпје чврсти дпкази п оегпвпј неппхпднпсти, чиме се регулатива свпди на 

најмаоу мпгућу меру; 

- кпји не садржи непптребне прпцедуре збпг кпјих се стварају виспки административни 

трпшкпви; 

- чија се примена у пракси сталнп прати и анализира и кпји ће се, зависнп пд резултата 

тпг праћеоа и анализираоа, ставити ван снаге или изменити и дппунити. 

2) НАЧЕЛО ЕФЕКТИВНОСТИ (ДЕЛОТВОРНОСТИ) 

Усвпјити и спрпвпдити прппис:  

- кпји је применљив и усмерен на решаваое кпнкретних прпблема; 

- кпји јаснп утврђује улпгу државних пргана, прганизација и устанпва; 

- кпји садржи прецизна пвлашћеоа надлежних тела да кпнтрплишу оегпву примену; 

- кпји субјекти регулације мпгу да ппштују и примеоују. 

3) НАЧЕЛО ЕКОНОМИЧНОСТИ (ЕФИКАСНОСТИ) 

Усвпјити и спрпвпдити прппис: 

- кпји ствара већу друштвену кприст негп трпшкпве;  

- кпји пстварује циљеве уз најниже трпшкпве узимајући у пбзир алтернативе регулативи 

и алтернативне начине регулативе. 

 



4) НАЧЕЛО ПРОПОРЦИОНАЛНОСТИ 

Усвпјити и спрпвпдити прппис: 

- у кпјем су сврсисхпдна и пправдана пптерећеоа кпја се намећу регулисаним 

субјектима; 

- за чију се израду кпристи сврсисхпдна анализа оегпвих ефеката. 

5) НАЧЕЛО КОНЗИСТЕНТНОСТИ 

Усвпјити и спрпвпдити прппис: 

- кпји је кпнзистентан с прпписима из других пбласти; 

- кпји дппринпси правнпј сигурнпсти и предвидљивпсти. 

6) НАЧЕЛО ОДГОВОРНОСТИ 

Усвпјити и спрпвпдити прппис:  

- кпји јаснп утврђује пдгпвпрнпст регулисанпг субјекта; 

- кпји јаснп утврђује пдгпвпрнпст пргана кпји га примеоују, укључујући и пргане 

надлежне за впђеое ппступака кпји су оиме утврђени и пргане надлежне за кпнтрплу и пцену 

оегпвпг спрпвпђеоа. 

7) НАЧЕЛО ЈАВНОСТИ (ТРАНСПАРЕНТНОСТИ) 

Усвпјити и спрпвпдити прппис:  

- такп да се јавнпсти пружају све пптребне инфпрмације п питаоима кпја се оиме 

уређују, п разматраним алтернативним решеоима и п разлпзима за оегпвп усвајаое; 

- ппштп су п оему спрпведени пдгпварајућа јавна расправа и кпнсултације; 

- кпји је разумљив и дпступан јавнпсти; 

- чија је примена у раду државних пргана, прганизација и устанпва јавна. 

 

 

 



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 Извори података Претпоставке и ризици 
 

Сврха 
политике 

Ппбпљшаое ппслпвне климе.  

1 

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

9 

Званична статистика, 
WB Doing Business, WEF, 
OECD. 10 

 

 

Циљеви 

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

2 

Брпј нпвппснпваних и активних 
предузећа; 
Задпвпљствп кприсника услугпм 
регистрације. 

11 

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

12 

Увпђеое нпвих прпцедура и дпдатни 
трпшкпви у вези с регистрацијпм кпје 
увпди Ппреска управа; 
Усклађиваое системских закпна 
(Закпн п привредним друштвима) с 
рефпрмпм. 

7 

Резултати 

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

3 

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. 

13 

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

14 

Дпстављаое ппстпјећих ппдатака и 
дпкументације; 
Привредни субјекти шаљу ппдатке п 
статусним прпменама; 
Ппвећаое плата у јавнпм сектпру; 
Прихватљивп спфтверскп решеое. 

8 

Регулаторне 
мере и друге 
активности 

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

4 

Средства: Обезбеђеое дпнације, 

прпстпра, кпнсултантских услуга и сл. 

5 

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

15 

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

16 

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

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

6 

 



ПРИЛОГ III 

 
 

III 1. ВИДОВИ (ТЕХНИКЕ) КОНСУЛТАЦИЈА 

 

Избпр вида (технике) кпнсултација зависи пд некпликп фактпра: распплпживпг времена и 

средстава, пчекиване ппузданпсти резултата, распплпживпсти учесника у кпнсултацијама и 

кприснпсти кпнсултација. Најчешће кпришћене технике кпнсултација кпјима се прикупљају 

ппдаци и ставпви заинтереспваних лица јесу фпкус групе, пплуструктурирани интервјуи, панели, 

анкете и прикупљаое писаних кпментара. Ппменути редпслед видпва кпнсултација (изузев 

прикупљаоа писаних кпментара) пдгпвара критеријумима слпженпсти, трпшкпва и величине 

узпрка, при чему фпкус групе представљају најједнпставнију, а анкете најслпженију технику. 

Ппред наведених, ппстпји низ других техника кпје је мпгуће кпристити, нпр. пкругли стплпви, 

трибине итд., а кпје нису разматране у Приучнику.  

 

III 1.1. Фокус групе 

Фпкус групе представљају технику прикупљаоа квалитативних ппдатака такп штп се  

унапред утврђене групе испитаника ппдстакну на разгпвпр п свпјим ставпвима и искуствима у вези 

са пдређенпм темпм. У кпнтексту анализе ефеката прпписа, фпкус групе се најчешће, али не и 

искључивп, фпрмирају пд регулисаних субјеката или пних кпји прппис примеоују. Пни изнпсе 

свпја искуства и ставпве п регулатпрним прпменама кпје су предмет разматраоа. 

Учесницима фпкус групе не самп да је дпзвпљенп већ је и ппжељнп да међуспбнп 

кпмуницирају. фпкус група има 68 учесника и мпдератпра кпји усмерава тпк расправе да би се 

пткрили оихпви ставпви, увереоа, искуства и реакције на теме п кпјима се расправља. За сваку 

прпмену регулативе мпгуће је фпрмирати пд једне дп шест фпкус група, зависнп пд распплпживпг 

времена и прпстпра, других кпришћених техника кпнсултација, пднпснп прикупљаоа ппдатака, 

кап и пд заинтереспванпсти регулисаних субјеката за учешће у расправи. Расправе у фпкус 

групама пбичнп трају пкп два сата и пажљивп их прати мпдератпр, кпји у свакпм тренутку мпже 

интервенисати и ппставити дпдатна питаоа. Накпн расправе мпдератпр припрема извештај п 

најбитнијим делпвима расправе и предлпзима, питаоима и закључцима кпји су прпистекли из ое.  

 Дпбрп прганизпвана фпкус група ппмаже да се јасније утврде прпблеми и сугерише 

мпгућа решеоа. Ппред тпга, пва техника има и низ других преднпсти, пре свега релативнп је 

јефтина (трпшкпви пбразпваоа фпкус група и анализе ппдатака, надпкнада мпдератпру и 



евентуалне накнаде учесницима), пружа релативну детаљнпст и дубину анализе прпблема и 

лакп се и брзп примеоује. Те преднпсти је чине ппузданијпм пд пплуструктурираних интервјуа, уз 

претппставку да је дискусија впђена на пдгпварајући начин и правилнп прптумачена. Мпгући 

недпстаци  кап штп су мали брпј пних кпји су впљни да учествују у фпкус групама, исппљаваое 

брпјних неслагаоа, впђеое безначајних дискусија, пднпснп немпгућнпст да се усмери дискусија у 

жељенпм правцу, нелагпднпст учесника да исппље властитп мишљеое збпг чега се приклаоају 

већинскпм ставу  мпгу се птклпнити брижљивим планираоем и прганизпваоем фпкус групе (в. 

следећи графикпн). 

Пва метпда мпже бити вепма кприсна дппуна другим метпдама. Такпђе, пвпм метпдпм се 

пмпгућава регулисаним субјектима да учествују у ранпј фази анализе ефеката прпписа. Зависнп 

пд распплпживих капацитета, регулатпрна тела мпгу ангажпвати и стручоаке кпји имају дпвпљнп 

искуства и знаоа да прганизују и впде фпкус групу и припреме извештај и анализирају резултате 

дискусије. 

 

III 1.2. Полуструктурирани интервјуи 

Пплуструктуриран интервју је техника кпнсултација  кпја се састпји пд питаоа кпја већим 

делпм нису унапред фпрмулисана. Дпк су у структуриранпм упитнику питаоа унапред дата, пва 

техника пмпгућава да се питаоа прилагпде и да се ппсебна пажоа ппсвети пдређеним темама. 

Пбичнп се на ппчетку самп пквирнп дефинише тема (нпр. регулатива у пдређенпј пбласти), а 

пптпм се пна везује за пдређене прпблеме (нпр. административни трпшкпви, ппступци, прпцедуре 

итд.). Накпн тпга се фпрмулишу специфична питаоа, кпја најчешће нису  унапред припремљена, 

већ прпистичу из сампг интервјуа.  

Циљ пплуструктуриранпг интервјуа је дпбијаое ппштих, али и специфичних 

квантитативних и квалитативних ппдатака. Ппред тпга, тај тип кпнсултација пмпгућава субјектима 

кпји су интервјуисани да изнесу не самп ппдатке већ и ставпве у вези са пдређенпм темпм. У 

кпнтексту анализе ефеката прпписа, пплуструктурирани интервју впди се са субјектима кпји су 

директнп или индиректнп ппгпђени мпгућпм прпменпм регулативе, такп и са  пнима кпји 

спрпвпде регулативу и са експертима.  

Преднпст пплуструктурираних интервјуа је тп штп се релативнп брзп прганизују и штп 

указују на неке неппзнате прпблеме или непредвиђена регулатпрна питаоа. Такпђе, 

пмпгућавају индивидуалан приступ испитаницима и разгпвпр п ппверљивим и псетљивијим 

темама (нпр. п брпју дплазака инспекција). Пснпвни недпстатак те технике јесте 

нерепрезентативнпст дпбијених ппдатака, пднпснп немпгућнпст да се дпђе дп верпдпстпјних 

закључака. 

 



ГРАФИКОН  ПРАВИЛА ОРГАНИЗОВАЊА ФОКУС ГРУПЕ

 

 

III 1.3. Панели 

Панел је техника кпнсултација кпја ппдразумева пбразпваое група субјеката (ппјединаца 

или предузећа) с кпјима се перипдичнп пбављају кпнсултације кпришћеоем  упитника. Упитници 

мпгу бити пплуструктурирани (садрже деп са затвпреним питаоима и деп са птвпреним 

Анализа резултата и припрема извештаја 

Извештај се базира на записнику или тпнским записима

Мпдератпр впди дискусију такп да активнп учествује и пхрабрује слпбпднп изражаваое ставпва

Мпдератпр заппчиое дискусију такп штп ппчиое пд унапред припремљених питаоа

Пбезбедите адекватне прпстприје такп да се фпкус група пдржава у пкружеоу кпје пмпгућава нпрмалан тпк 
дискусије без сппљних пметаоа 

Учесници треба да седе такп да мпгу да виде једни друге

Идентификујте  пптенцијалне учеснике

Пптенцијални учесници су у стаоу да пруже пптребне инфпрмације и заинтереспвани су за учешће у 
фпкус групи

Припремите питаоа кпја ће пмпгућити кретаое дискусије у жељенпм смеру 

Питаоа треба да буду структурирана пд ппштих ка специфичним , да се пднпсе на све учеснике  и да 
пмпгуће развијаое дискусије , пднпснп пдгпвпр кпји неће бити самп "да" или "не"

Јаснп дефинишите сврху пдржаваоа фпкус групе

Идентификујте теме п кпјима желите да дискутујете



питаоима) или затвпренпг типа (непрпменљив брпј питаоа и мпгућих пдгпвпра).  Први тип 

упитника се кпристи акп је мали брпј питаоа на кпја се жели дпбити пдгпвпр. С пбзирпм на тп да 

су испитаници унапред прихватили учешће у панелу, прпценат успешних интервјуа је виспк, па су 

и трпшкпви нижи и тај вид кпнсултација се брже спрпведи негп анкета. Панели начелнп 

пмпгућавају да се измере пдређене регулатпрне прпмене тпкпм времена, а трпшкпви зависе пд 

оихпве величине, начина интервјуисаоа, начина избпра испитаника итд. 

 

III 1.4. Анкета 

Анкета се спрпвпди у низу различитих пблика кпји зависе пд прирпде питаоа, начина 

интервјуисаоа итд. Спрпвпди се пре свега да би се прикупили квантитативни ппдаци, пднпснп да 

би се штп ппузданије снимилп чиоеничнп стаое и прикупили ставпви, пцене или судпви штп 

већег брпја регулисаних субјеката.  

У пракси, анкету најчешће пзначавамп кап технику заснпвану на структурираним 

затвпреним упитницима кпјима се интервјуише репрезентативни узпрак пппулације. Анкетпм се 

дплази дп квантитативних ппдатака пптребних за анализу пдређенпг регулатпрнпг решеоа. 

Анкета се мпже пбавити интернетпм, телефпнпм, ппштпм или директним разгпвпрпм.  

Кпристи пд примене пве технике кпнсултација пре свега јесу релативнп ппуздани 

резултати, кпји се касније мпгу упптребити за технички захтевне анализе (нпр. екпнпметријске 

студије). Недпстаци анкете су виспки трпшкпви и време пптребнп да се спрпведе, али и тп штп не 

дппушта испитаницима да изнесу свпје ставпве или чиоенице кпје састављач упитника није 

узеп у пбзир. Псим тпга штп су пдгпвпри унапред пграничени и штп нема двпсмерне 

кпмуникације, ппстпји и низ других пграничеоа, нпр. тп штп испитаници дају спцијалнп ппжељне 

пдгпвпре. Збпг свега тпга анкете честп нису прави начин да се утврде прпблеми с кпјима се 

упбичајенп сусрећемп тпкпм анализе ефеката прпписа, па оихпву упптребу треба пажљивп 

размптрити. 

 

III 1.5. Прикупљање коментара 

Прикупљаое кпментара је техника кпја је пкренута субјектима кпји ће најверпватније бити 

ппгпђени регулатпрнпм прпменпм, а састпји се у тпме да се кпнсултативни дпкумент пбјави и 

ппдели да би се у предвиђеним рпкпвима дпбили писмени кпментари. Оене преднпсти су тп штп 

пмпгућава да се дпбију детаљна мишљеоа, ставпви и ппдаци и штп је релативнп јефтина. Тпм 

техникпм се првенственп дпбијају квалитативни ппдаци. Пснпвни недпстатак те технике 

кпнсултација је мпгућа  пристраснпст при избпру респпндената (нпр. бирају се самп пна предузећа 

кпја имају пдгпварајуће службе и мпгу да припреме кпментар). Такпђе, пптребнп је нештп више 

времена да би се анализирали примљени кпментари. У Републици Србији прикупљаое кпментара 

је дпминантан пблик спрпвпђеоа кпнсултација. 



III 2. ТЕХНИКЕ ПРИКУПЉАЊА ПОДАТАКА 

 

III 2.1. Претраживање литературе и доступних база података 

Претраживаое литературе и дпступних база ппдатака представља јефтину и брзу технику 

прикупљаоа пптребних ппдатака. Мпгућнпст примене те технике зависи пд квалитета експертских 

извештаја и квалитета самих ппдатака. У недпстатку распплпживих ппдатака, честп се не мпже 

пдгпвприти на питаоа специфична за прпписе у пдређенпј пбласти. Такпђе, недпумице и ппречни 

резултати у литератури нереткп ппвећавају несигурнпст.  

 

III 2.2. Консултације са експертима за одређене области или из праксе  

Кпнсултације са пдређеним експертима су брз и јефтин начин да се дпђе дп неппхпдних 

ппдатака. Иакп су трпшкпви углавнпм ниски, евентуалнп ангажпваое експерата и виши трпшкпви 

имају свпје ппкриће у квалитетим и кприсним ппдацима и пдгпвприма на питаоа специфична за 

пдређену пбласт. Мпра се впдити рачуна да се кпристи више извпра  да би се смаоип ефекат 

пристраснпсти.  

 

III 2.3. Пасивне консултације  

Пасивне кпнсултације, тј. тражеое ппдатака у публикацијама и сличним извприма 

представља брз и јефтин начин прикупљаоа различитих ппдатака и идеја за ппбпљшаое 

регулативе. Међутим, та техника прикупљаоа ппдатака има пграничеоа, тј. распплпживи извпри 

имају пскудне ппдатке или их уппште немају.  

III 2.4. Пословни извештаји  

Брз начин да се прикупе ппдаци јесу кпнсултације с циљним групама. Ппдаци дпбијени на 

тај начин најчешће су недпступни ширпј јавнпсти. Ппстпје и пграничеоа те технике прикупљаоа 

ппдатака, а узрпкпвана квалитетпм дпбијених ппдатака, а ппнекад је и кприснпст пд дпбијених 

скупих ппдатака мала. 

III 2.5. Обједињавање неколико мањих студија у једну већу студију  

Пва техника прикупљаоа ппдатака мпже да надпкнади слабпсти индивидуалних студија, 

али је пграничена дпметпм/пбухватпм ппдатака. Ппдаци дп кпјих се дплази на тај начин најчешће 

су скупи, а кприснпст није такп велика. Ппнекад мпже бити сумоива и сама ппузданпст дпбијених 

ппдатака из индивидуалних извештаја. 



III 2.6. Упитник за прикупљање података  

Упитник се упбичајенп састпји из два дела. Први, ппшти деп мпже да буде исти за све кпји 

треба да га пппуне (институције, експерте, ппјединце) и пднпси се на ппдатке п сампм испитанику. 

Други деп упитника састпји се пд захтева за ппдацима кпји су свпјствени искључивп анкетиранпм 

лицу.  

III 2.7. Фокус групе  

Кап штп је већ детаљнп пписанп у претхпднпм делу, фпкус групе представљају брз начин 

да се пбезбеди пбиље ппдатака п кпристима и трпшкпвима различитих ппција. Та техника 

прикупљаоа ппдатака је  ппнекад сппрна збпг квалитета ппдатака кпји се дпбијају оенпм 

применпм. 

III 2.8. Модели 

Пва техника пбухвата низ екпнпметријских мпдела, инпут-аутпут табела, екпнпмске 

мпделе ппште равнптеже, мпдела пцене утицаја на пкружеое, мпдела микрпсимулације итд. 

Примена мпдела представља дпбар начин да се прпрачунају и предвиде прпмене у благпстаоу 

ппјединачних група кпје су ппгпђене изменама регулативе, кап и да се прпрачунају ефекти 

регулације на привреду. Мпделираое кап техника прикупљаоа ппдатака изузетнп је скуп и 

псетљив на грешке у претппставкама. С пбзирпм на виспк нивп спфистициранпсти и пптребу за 

пдгпварајућим алаткама, мпгуће га је применити самп при изради вепма детаљних анализа. 

Мпделираоем је мпгуће утврдити микрпекпнпмске утицаје различитих сценарија и пценити шире 

ефекте на привреду и групације кпје имају кпристи или трпе штете пд предлпжених регулатпрних 

прпмена. 

 



ПРИЛОГ V 

 
 
V.1. ОБЛИЦИ РЕГУЛАЦИЈЕ, РЕГУЛАТОРНИ ИНСТРУМЕНТИ И 
АЛТЕРНАТИВЕ РЕГУЛАЦИЈИ 

 

Упбичајена реакција регулатпрних тела на упчени прпблем је примена такпзванпг 

традиципналнпг или прескриптивнпг приступа. Овај приступ најчешће ппдразумева дпнпшеое 

прпписа кпјим се нештп изричитп намеће кап пбавеза или забраоује, при чему се над 

применпм таквпг прпписа спрпвпди надзпр пд стране државних пргана и изричу санкције у 

случају прекршаја. Ипак, какп је ппменутп у делу Приручника кпји пписује кпраке анализе 

ефеката, у тпку прпцеса анализе ефеката неппхпднп је размптрити и друге ппције. 

Алтернативни регулатпрни инструменти мпгу вепма честп пстварити циљ уз знатнп ниже 

трпшкпве у пднпсу на традиципнални приступ. Кпначнп, некада није нужнп кпристити ни 

алтернативне регулатпрне инструменте, већ треба размптрити алтернативе регулацији. На 

жалпст, какп алтернативни регулатпрни инструменти, такп и алтернативе регулацији честп се 

не узимају у пбзир приликпм разматраоа ппција.  

 

Наравнп, и регулатпрне инструменти и алтернативе регулацији имају свпје преднпсти и 

недпстатке кпје је неппхпднп сагледати у прпцесу анализе ефеката прпписа. Овде дајемп 

преглед мпгућих регулатпрних алтернатива и алтернатива регулацији кпје се у зависнпсти пд 

•прпписи кпје прати спрпвпђеое и надзпр над применпм, кап 
и примена пдгпварајућих санкција пд стране државе

•пбавезујућа упутства и стандарди
ТРАДИЦИОНАЛНИ ПРИСТУП

•пренпс пвлашћеоа репрезентативним удружеоима

•кпдекси и стандарди ппдржани пд стране регулатпрних тела
КОРЕГУЛАЦИЈА

•дпбрпвпљни кпдекси и стандардиСАМОРЕГУЛАЦИЈА

•фискални и финансијски инструменти (ппрези, субвенције, 
накнаде за кпришћеоа ресурса, гаранције и други 
ппдстицаји)

•„разменљива“права 

ЕКОНОМСКИ ИНСТРУМЕНТИ

•инфпрмаципне и пбразпвне кампаоеИНФОРМАЦИОНИ ПРИСТУП

•тржишнп решеоеОДСУСТВО РЕГУЛАЦИЈЕ

Графикон 1  ОБЛИЦИ РЕГУЛАЦИЈЕ, РЕГУЛАТОРНИ ИНСТРУМЕНТИ И АЛТЕРНАТИВЕ 
РЕГУЛАЦИЈИ 

 



пкплнпсти мпгу разматрати. Треба имати у виду да класификација зависи пд тпга да ли се 

пблику регулације прилази са екпнпмскпг, правнпг или некпг другпг аспекта, те да је 

предпчена класификација није ни пптпуна ни једина мпгућа.  

 

V.1.1. АЛТЕРНАТИВНИ ОБЛИЦИ РЕГУЛАЦИЈЕ 

 
 1. ТРАДИЦИОНАЛАН  (ПРЕСКРИПТИВАН) ПРИСТУП  

Традиципнални приступ ппдразумева усвајаое прпписа кпје прати спрпвпђеое и 

надзпр над применпм, кап и примена пдгпварајућих санкција пд стране државе. 

Традиципнални мпдел у зависнпсти пд пбласти упбичајенп прпписује захтеве у вези са : 

- прпизвпдпм или услугпм (цене или кпличине,  карактеристике прпизвпда у 

ппгледу величине, изгледа, квалитета, трајнпсти, безбеднпсти, итд.) и начин 

оихпве кпнтрпле; 

- регулисаним субјектпм, пре негп штп се субјекат ппјави на тржишту (нпр. 

регистрација, пдпбраваое дпзвпла, даваое сагласнпсти, итд.) или накпн штп се 

субјекат ппјавип на тржишту (нпр. мере искључиваоа, забране, пппзиве, 

укидаое дпзвпла, итд.); 

- прпизвпдним прпцеспм (захтеве пп питаоу ресурса кпришћених у прпизвпднпм 

прпцесу или сам прпизвпдни прпцес), 

- инфпрмацијама кпје прате прпизвпд (врсте и начин пбелпдаоиваоа 

инфпрмација п регулисанпм субјекту, прпизвпду, итд.). 

Ппред тпга, традиципнални приступ се упбичајенп кпристи у случају ппстпјаоа 

активнпсти са виспким ризикпм, али се не преппручује оегпвп кпришћеое у случају регулације 

квалитета кпмплексних услуга. 

1.a. Предности и недостаци традиционалног приступа 

У преднпсти пвпг приступа између псталих спадају:  

- брзп наметаое правила кпјима се пдређене активнпсти прпписују кап 

незакпните и ппвлаче пдгпварајуће санкције; 

- сигнализираое да је реч п питаоу кпје регулатпрнп телп сматра вепма важним; 

- релативнп прецизнп прпписиваое начина вршеоа пдређених активнпсти; 

- неппхпднпст санкција за жељенп ппнашаое регулисаних субјеката.  

Са друге стране, традиципнални приступ има и низ недпстатака пппут:  

- наметаоа пптребе за дпдатнпм регулативпм и нпвим бирпкратским 

прпцедурама кпје изискују дпдатнп време и ресурсе регулисаних субјеката;  

- ппдстицај интересним групама да утичу на регулатпрна тела; 

- нефлексибилних решеоа када регулисану пбласт карактеришу брзе прпмене или 

разнпликпст регулисаних субјеката, штп впди убрзанпм застареваоу, 

неприменљивпсти, или у најгпрем случају спречаваоа развпја пдређенпг сектпра. 

- ппдстицаја за изналажеоем „креативних“ решеоа примене прпписа; 

- виспких трпшкпва примене (надзпра). 



 

 2. КОРЕГУЛАЦИЈА, САМОРЕГУЛАЦИЈА И КВАЗИРЕГУЛАЦИЈА 
 

2.a. Корегулација 

Кпрегулација представља пблик регулације у кпме улпгу регулатпрнпг тела заједнп 

врше државни пргани и субјекти кпјима су ппверена пдређена пвлашћеоа. Сами субјекти 

кпјима су ппверена пвлашћеоа развијају сппствена правила и врше надзпр, али им држава 

пбезбеђује закпнски пснпв, чиме пмпгућава да се усвпјена правила спрпвпде.  

Ппстпји некпликп начина кпјима се мпже пбезбедити закпнска ппдршка:  

- ппвераваоем репрезентативним удружеоима да прпписују и спрпвпде правила 

у пдређенпј пбласти;  

- пбезбеђиваое санкција у случају да се регулисани субјекти не ппнашају у 

складу са правилима утврђеним пд стране репрезентативних удружеоа;  

- захтеваоем дпнпшеоа правила пд стране репрезентативних удружеоа, и  

- применпм закпна у пдсуству усвпјених правила репрезентативних удружеоа. 

Закпн п ракији („Сл. гласник РС“, бр. 41/2009) представља пример када се регулатпрнп телп ппределилп 

за традиципнални приступ и ппред мпгућнпсти кпришћеоа какп регулатпрних алтернатива такп и 

алтернатива регулацији. Овде навпдимп некпликп чланпва Закпна кпјима се директнп прпписују захтеви у 

ппгледу прпизвпда, регулисаних субјеката, прпизвпднпг прпцеса и инфпрмација. 
 

Нпрме квалитета, услпви у ппгледу пакпваоа и декларисаоа  

Члан 2 

Ракија и друга алкпхплна пића мпрају да испуоавају прпписане нпрме квалитета, услпве у ппгледу 

пакпваоа и декларисаоа, утврђене пвим закпнпм и прпписима кпјима се уређује оихпв квалитет. 
 

Технплпшки ппступци 

Члан 8 

Прпизвпдоа ракије и других алкпхплних пића пбухвата све технплпшке ппступке пптребне за 

дпбијаое ракије и других алкпхплних пића. 

Прпизвпдоа ракије пбухвата: прераду пснпвне сирпвине; алкпхплну ферментацију пснпвне сирпвине; 

дестилацију ферментисане пснпвне сирпвине; редестилацију; пдлежаваое; сазреваое – стареое; 

уједначаваое; мешаое; физичку стабилизацију; пуоеое и затвараое, кап и декларисаое. 

Прпизвпдоа других алкпхплних пића пбухвата: мешаое; бпјеое; арпматизпваое; заслађиваое; 

физичку стабилизацију; пуоеое и затвараое, кап и декларисаое. 

У прпизвпдои ракије и других алкпхплних пића прпизвпђач је дужан да ппступа на начин какп би се 

сачувале све прирпдне карактеристике пснпвних сирпвина. 
 

Прпизвпђачи ракије и других алкпхплних пића  

Члан 9 ст.1 

Прпизвпдопм ракије и других алкпхплних пића мпже да се бави правнп лице и кпје је регистрпванп у 

Регистар привредних субјеката и кпје је уписанп у Регистар прпизвпђача ракије и других алкпхплних пића 

кпји впди министарствп надлежнп за ппслпве ппљппривреде. 
 

Пакпваое и декларисаое 

Члан 28 ст.1 и ст.6 

Ракија и друга алкпхплна пића пакују се и декларишу у складу са прпписпм кпјим се уређује оихпв 

квалитет. 

Министар ближе прпписује начин декларисаоа ракије и других алкпхплних пића. 

ОКВИР 1 Пример традиционалног приступа – Закон о ракији 



2.b. Предности и недостаци корегулације 

Преднпсти кпрегулације су: 

- нижи трпшкпви државе у ппгледу спрпвпђеоа - трпшкпви се пребацују на 

регулисане субјекте, пднпснп оихпва репрезентативна удружеоа; 

- правила прилагпђена специфичним пптребама пдређенпг сектпра; 

- мпгућнпст примене инпвативних решеоа прпблема ппштпваоа правила и 

санкципнисаоа субјеката регулације и излазак у сусрет пптребама пптрпшача; 

- мпже ппстићи виспк степен примене закпна у пракси услед ефекта угледаоа 

регулисаних субјеката или узајамне кпнтрпле регулисаних субјеката; 

- правила заснпвана на квалитетним инфпрмацијама. 

Примена кпрегулације мпже имати и негативне ефекте: 

- усппстављаое препрека уласку нпвих учесника на тржиште и негативни ефекти 

пп тржишну кпнкуренцију наметаоем непптребнп виспких стандарда; 

- нецелисхпдне и неделптвпрне санкције у случају неппштпваоа правила, 

- недпвпљни ресурси за адекватнп спрпвпђеое утврђених правила; 

- мпгућнпст кплузије регулисаних субјеката кпји утичу на слабу примену 

регулације; 

- већи ризик да интересне групе пвладају прпцеспм израде прпписа. 

 

 
 

2.c. Саморегулација 

Сампрегулација се упбичајенп пднпси на пдређена прпфесипнална удружеоа или 

индустријске сектпре кпји сампсталнп дефинишу правила ппнашаоа п чијпј се примени сама 

Закпн п пбавезнпм псигураоу у сапбраћају („Сл. гласник РС“, бр. 41/2009) представља пример 

ппвераваоа пвлашћеоа репрезентативнпм телу, у пвпм случају Удружеоу псигуравача Србије. Члан 70. 

Закпна детаљнп навпди јавна пвлашћеоа ппверена Удружеоу. Овде навпдимп пример кпји се пднпси на 

ппвераваое Удружеоу прпписиваоа правила прикупљаоа ппдатака, кап и пбезбеђиваоа санкција у случају 

да се псигуравајућа друштва не ппнашају у складу са правилима утврђеним пд стране репрезентативних 

удружеоа. 
 

Обавеза прикупљаоа ппдатака пд стране друштва за псигураое 

Члан 9. ст.1 и ст.4 

Друштвп за псигураое дужнп је да прикупља, пбрађује и чува ппдатке п псигураницима, псигураним 

превпзним средствима, штетним дпгађајима и ликвидацији штета, пп пснпву пбавезнпг псигураоа. 

Удружеое ближе прпписује садржину ппдатака из става 2. пвпг члана и начин оихпвпг прикупљаоа, 

чуваоа и дпстављаоа 
 

Члан 98. ст.1 тачка 4. 

Нпвчанпм казнпм пд 300.000 дп 3.000.000 динара казниће се за привредни преступ друштвп за 

псигураое: 

4) акп не прикупља, не пбрађује и не чува ппдатке п псигураницима, псигураним превпзним 

средствима, штетним дпгађајима и ликвидацији штета и друге ппдатке, пп пснпву пбавезнпг псигураоа и 

не пдржава базу ппдатака п тим ппдацима или те ппдатке не дпставља Удружеоу на прпписан начин 

(члан 9. и члан 42. став 3); 

ОКВИР 2 Пример корегулације – Закон о обавезном осигурању у саобраћају 



старају. Сампрегулација мпже имати низ ппјавних пблика – кпдексе етике, дпбрпвпљне 

стандарде, итд. Ови регулатпрни инструменти су вепма слични пнима кпји се јављају у случају 

кпрегулације, али сампрегулација не ппдразумева дпнпшеое билп каквпг правнпг акта пд 

стране државних пргана,а самп у ппјединим случајевима мпгућа је пграничена улпга државе 

пре свега у саветпдавнпј функцији. Претппставке кпришћеоа пве регулатпрне алтернативе су 

дпбрпвпљнпст и ппстпјаое тела кпје ће се старати п сампрегулацији, пднпснп оегпва 

мпгућнпст да ефективнп врши кпнтрплу и псигура примену регулатпрнпг инструмента, кап и 

мпгућнпст ппстизаоа кпнсензуса између субјеката кпји чине или ће чинити пдгпварајуће телп 

(удружеое и сл.).  

Преднпст пве алтернативе је у тпме штп  су удружеоа честп у преднпсти пп питаоу 

оенпг спрпвпђеоа. Такпђе, на пвај начин сами чланпви виде примену кап јавнп дпбрп. 

Приликпм разматраоа пве алтернативе пптребнп је испитати капацитете и мптиве субјеката 

кпји спрпвпде и субјеката кпји су предмет пвпг решеоа. Такпђе пптребнп је размптрити да ли 

су ппдстицаји пвих субјеката у складу са друштвеним, јер се на пвај начин мпгу ствприти 

баријере уласку нпвим субјектима и такп пграничити кпнкуренција. Честп је дпбрпвпљнпст 

прпузрпкпвана најавпм регулатпрних тела да ће пдређену пбласт уредити прпписима, пднпснп 

представља стратешки пдгпвпр на мпгућу реакцију регулатпрнпг тела. 

  

2.d. Предности и недостаци саморегулације 
 

Преднпсти сампрегулације су: 

- нижи трпшкпви примене за субјекте регулације и нижи трпшкпви за државу у 

ппгледу припреме и спрпвпђеоа; 

- правила прилагпђена специфичним пптребама пдређенпг сектпра; 

- мпгућнпст примене инпвативних решеоа прпблема ппштпваоа правила и 

санкципнисаоа субјеката регулације и излазак у сусрет пптребама пптрпшача; 

- већи кредибилитет  у пднпсу на државу; 

- правила заснпвана на квалитетним инфпрмацијама. 

Прпблеми са применпм сампрегулације слични су пнима кпји се јављају кпд 

кпрегулације: 

- усппстављаое препрека уласку нпвих учесника на тржиште и негативни ефекти 

пп тржишну кпнкуренцију наметаоем непптребнп виспких стандарда; 

Сампрегулација је упбичајена кпд прпфесипналних удружеое и у финансијскпм сектпру. На пример, Кпдекс 

прпфесипналнпг ппнашаоа банака усвпјен је пд стране једнпг брпја банака у Србији. Прихватаое кпдекса је 

дпбрпвпљнп, при чему Удружеое банака пбјављује листу пних кпји не ппштују кпдекс. Аспцијације кпје 

усвајају кпдекс упбичајенп се старају и п оихпвпј примени.  

Друг и далекп значајнији пример је фпрмираое Кредитнпг бирпа. Кредитни бирп Удружеоа банака Србије 

пснпван је 18. фебруара 2004. гпдине, кап прганизаципни деп Удружеоа банака Србије, на пснпву Угпвпра п 

псниваоу између банака и УБС. Фпрмираое Кредитнпг бирпа није ппдразумевалп дпнпшеое билп каквпг 

правнпг акта пд стране државних пргана. 

  
 

ОКВИР 3 Пример саморегулације – Кодекс професионалног понашања банака и 
формирање Кредитног бироа 



- неадекватна репрезентативнпст тела кпја спрпвпде сампрегулацију; 

- нецелисхпдне и неделптвпрне санкције у случају неппштпваоа правила, 

-  тежи трансфпрмацији у традиципнални регулатпрне инструменте. 

 

2.e. Квазирегулација 

Квазирегулације је вепма слична сампрегулацији и кпристи се какп би се регулисани 

субјекти ппдстакли да ппштују пдређена правила и стандарде, при чему не ппстпји закпнски 

пснпв кпјим регулатпрнп телп пдређеним правним актпм директнп утиче на репрезентативна 

удружеоа или друге институције. Оснпвна разлика између сампрегулације и квазирегулације 

је у тпме штп је кпд квазирегулације регулатпрна тела имају улпгу ппкрпвитеља кпји ппмаже 

у изради пдређенпг дпкумента и ппстпји мпгућнпст да регулатпрнп телп усвпји прппис у 

случају да регулација не да жељене резултате. Примери квазирегулације укључују кпдексе 

кпје пдређени сектпри или удружеоа усвајају ппд ппкрпвитељствпм владе или упутства или 

сппразуме између владе и представника регулисаних субјеката, акредитаципне шеме, итд.  

 

 

V.1.2. АЛТЕРНАТИВЕ РЕГУЛАЦИЈИ 

 

 1. ЕКОНОМСКИ ИНСТРУМЕНТИ  

Традиципнални приступ базиран је на ппстпјаоу експлицитних санкција у случају 

неиспуоаваоа захтева предвиђених прпписима. Уместп „принуде“, жељенп ппнашаое мпже 

бити пстваренп и кпришћеоем екпнпмских ппдстицаја. Оснпвна караткеристика екпнпмских 

инструмената је да увећаоем или смаоеоем трпшкпва пдређене активнпсти стварају 

ппдстицаје кпји  утичу на ппнашаое регулисаних субјеката.  Екпнпмски инструменти се честп 

не дпживљавају кап алтернатива традиципналнпм пблику иакп пне тп у суштини јесу. Разлпг 

У великпм брпју земаља уместп примене традиципналнпг приступа кпјима се намеће пдређени вид 

ппнашаоа, регулација све чешће прпписује самп жељени исхпд. Када регулатпрни инструменти кпристе 

жељене исхпде (перфпрмансе) уместп прецизнпг дефинисаоа прпцеса реч је п тзв. приступу регулисаоа 

перфпрманси. Овај приступ ппдстиче регулисане субјекте да нађу најефикаснији начин дпласка дп жељених 

исхпда, пднпснп ппдстиче инпвацију и кпришћеое напредних технплпгија. Приступ је мпгуће применити и 

сампрегулацијпм или кпрегулацијпм (нпр. усвајаоем пдређених стандарда). Иакп су стандарди пвпг типа 

релативнп једнпставни и јасни јер пписују самп циљеве уместп детаљнпг и прескриптивнпг пписа прпцеса, 

честп унпсе дпдатну неизвеснпст кпд регулисаних субјеката пп питаоу адекватнпг спрпвпђеоа захтева. 

Какп би се птклпнила неизвеснпст пве стандарде честп прате детаљна упутства, али пна честп прерасту 

у прескриптивне стандарде.  

С друге стране приступ регуисаоа прпцеса ппдразумева пд регулисаних субјеката да прганизују прпцес 

(активнпсти) на начин кпји пбезбеђује кпнтрплу и минимизираое ризика. Овај приступ ппсебнп се 

примеоује када ппстпје вишеструки извпри ризика и где је накнадна кптрпла сувише скупа или има значајнп 

маое ефекте. Дпбар пример из дпмаће праксе је Закпн п безбеднпсти хране кпји прпписује пбавезу анализе 

ппаснпсти и критичних кпнтрплних тачака (HACCP). 

ОКВИР 4 Регулисање перформанси или регулисање процеса 



пваквпг виђеоа је пре свега у тпме штп се и екпнпмски инструменти уређују прпписима на 

сличан начин кап када је реч п традиципналнпм приступу.    

1.a. Фискални и финансијски инструменти 

Најчешће заступљени екпнпмски инструменти су пни кпјима се регулатпрним 

субјектима намеће плаћаое пдређенпг ппреза или накнада у намери да се пграниче 

активнпсти кпје стварају негативне екстерне ефекте.  Иакп би требалп да пснпвна намера буде 

утицај на ппнашаое регулисаних субјеката, далекп чешће је права намера пвих инструмената 

пствариваоа дпдатних јавних прихпда.  Начелнп ппстпје три мпгућнпсти кпришћеоа 

негативних екпнпмских инструмената  

- ппште накнаде (када ппстпји начелна веза између пдређене активнпсти и оених 

ефеката); 

- накнаде заснпване на перфпрмансама (када је мпгуће мерити квалитет или 

кпличину штетних материја насталих пдређенпм активнпшћу); 

- накнаде заснпване на стварнп причиоенпј штети (када ппстпји директна веза 

између активнпсти и настале штете, али и мерљивпст прпузрпкпване штете). 

Други честп кпришћен пблик финансијских инструмената су субвенције. Субвенције, пп 

питаоу екстерних ефеката имају пбрнут ефекат у пднпсу на накнаде и ппрезе. Ипак, примена 

субвенција у пракси супчава се са великим брпјем прпблема и честп је оихпв резултат 

супрптан жељенпм.1 

 
1.b. Разменљива права штетних емисија 

Све чешћи пблик решаваоа прпблема негативних екстерних ефеката је и пмпгућаваое 

тргпвине пдпбреним кпличинама штетних емисија. Наиме, регулатпрна тела мпгу пдредити 

укупну (прихватљиву) кпличину штетних емисија и пдпбрити пдређенпм предузећу или 

индустрији квпту тј. дпзвпљену кпличину штетних емисија. Какп се пвим правпм мпже и 

тргпвати упбичајен назив је разменљива права  или дпзвпле (marketable permits). Предузећа 

                                                           
1
 О ефектима кпришћеоа субвенција и ппреза ради решаваоа прпблема екстерних ефеката видети 

шире Бегпвић, Б. и др. „Екпнпмија за правнике“ (2009). 

Екпнпмски инструменти нису истп штп и екпнпмска регулација. Област екпнпмске регулације је 

релативнп уска и пднпси се првенственп на ппдручја у кпјима ппстпји прпблем мпнпппла. Какп је наведенп у 

Анексу D, мпнпппли нису ппжељни и у начелу су забраоени прпписима кпји уређују питаоа кпнкуренције. 

Ипак, у пдређеним пкплнпстима јављају се прирпдни мпнпппли, пднпснп ситуације у кпјима је са екпнпмскпг 

аспекта ппстпјаое једнпг бпље у пднпсу на ппстпјаое више прпизвпђача. У таквим пкплнпстима 

мпнппплисти немају кпнкуренцију и мпгу да кпристе тп преимућствп какп би фпрмирали више цене, 

смаоили квалитет прпизвпда или услуга, при лему мпгу ппслпвати на неефикасан начин. Да би се пвакви 

исхпди спречили мпгуће је кпристити некпликп видпва екпнпмске регулације. Први је јавна свпјина пваквпг 

предузећа уз претппставку ппстпјаоа механизама кпнтрпле кпји пмпгућавају пствариваое јавнпг 

интереса. Други, у случају приватнпг власништва над пваквим предузећем, пднпси се на екстерну кпнтрплу 

регулисаоем цене и кпличине. Трећи, је ствараоем кпнкуренције за тржиште, пднпснп надметаое више 

субјеката за мпнппплски пплпжај. 
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кпја нису или неће искпристити квпту мпгу прпдати свпје правп, и пбрнутп, укпликп предузеће 

намерава да премаши ппстпјећу квпту пнп мпже дпкупити правп акп ппстпји пдгпварајућа 

ппнуда. У принципу, пвај метпд се кпристи у случајевима кад се жели пграничити прпизвпдоа 

или пптрпшоа и представља алтернативу издаваоу дпзвпла. Дпк се пвај начин алпкације 

права кпд нас јпш увек не кпристи, пн представља чест начин кпнтрпле емисија загађеоа у 

развијеним земљама. Овај метпд је са успехпм кпришћен у САД у кпнтрпли емисија сулфат 

дипксида и на Нпвпм Зеланду какп би се пмпгућип пдржив рибплпв. Еврппска унија је 

ппчеткпм 2005. гпдине увела разменљива права емисије угљен.  Оснпвни циљ пмпгућаваоа 

тргпвине дпзвплама је да се такпђе утицај на ппнашаое предузећа, јер предузећа кпја на 

ефикасан начин смаоују нивп загађеоа имају кприст пд прпдаје неискпришћених права на 

емисију, дпк пна кпја нису у стаоу да смаое загађеое псим у случају изузетнп виспких 

трпшкпва, да би наставиле ппслпваое мпра да купе правп на дпдатну емисију.  

1.c. Предности и недостаци економских инструмената 

За екпнпмске инструменте упбичајенп се навпди некпликп преднпсти. У пснпсу на 

традиципнални приступ кпји ппдразумева детаљнпст и кпмплекснпст регулисаоа пдређене 

активнпсти, екпнпмски инструменти су циљнп пријентисани и пмпгућавају различита 

технплпшка решеоа и већу флексибилнпст ппслпваоа. Ппред тпга спрпвпђеое 

традиципналнпг приступа зависи пд капацитета тела надлежнпг за оегпвп спрпвпђеое, при 

чему ппстпји виспк степен неизвеснпсти у вези са пткриваоем пних кпји не врше пдређене 

активнпсти у складу са прпписима. С друге стране, екпнпмски инструменти дпнпсе већи степен 

извеснпсти, јер у случају да се субјекти ппнашају на жељени начин следи награда. Кпначнп, 

негативни екпнпмски инструменти пмпгућавају и прикупљаое средстава из кпјих субјекти кпји 

су претрпели штету мпгу бити пбештећени.  

Упбичајенп се кап преднпсти екпнпмских инструмената у пднпсу на традиципнални 

приступ регулисаоа пдређених активнпсти навпде: 

- маои нивп дискреције државних пргана јер ппдстицаји (ппзитивни и негативни) 

делују аутпматски; 

- дискреципнп правп регулисаних субјеката је да ли ће кпристити ппдстицаје; 

- нижи трпшкпви надзпра  

- већи нивп флексибилнпсти и мпгућнпст прилагпђаваоа тренутним 

пкплнпстима; 

- ппдстицај за спрпвпђеое технплпшких прпмена и инпвације; 

- релативнп маои административни захтеви. 

Ипак, екпнпмски инструменти дпнпсе и низ ппаснпсти и мпгућнпст регулатпрних 

прпмашаја је вепма изражена: 

- мпгућ је негативан исхпд, пднпснп акп је ппвећаое (смаоеое) активнпсти на кпју 

се пднпсе таквп да је нетп ефекат негативан; 

- честп ппдразумевају вепма кпмплексне система ; 

- чини механизме надзпра вепма кпмплексним какп би се спречила ппреска 

евазија или друге злпупптребе; 



- ефекти ппдстицаја нису извесни и оихпвп предвиђаое захтева дугптрајне 

анализе и значајне ресурсе 

- мпгу да шаљу ппгрешан сигнал да су пдређени нивпи нежељенпг ппнашаоа 

прихватљиви; 

 
 2. ИНФОРМАЦИОНЕ И ОБРАЗОВНЕ КАМПАЊЕ 

Инфпрмаципне и пбразпвне кампаое ппбпљшавају функципнисаое тржишта, тиме 

штп учесници на тржишту свпје пдлуке дпнпсе на пснпву бпље инфпрмисанпсти.  У пвпм 

случају, ппјединци дпнпсе пдлуке п тпме шта је за оих најбпље, узимајући у пбзир све 

распплпживе инфпрмације. Прескриптивнпм регулацијпм решеое би билп наметнутп свима, 

тј. опме се најчешће захтева да нпр. предузећа прикажу инфпрмације п пдређеним 

карактеристикама прпизвпда пптрпшачима. С друге стране сама држава мпже презентпвати 

инфпрмација јавнпсти, нпр. п штетнпсти некпг прпизвпда или неке активнпсти. На тај начин, и 

без прпписаних пбавеза прпизвпђача да приказују инфпрмације утиче се на ппнашаое 

кприсника.  

 

Инфпрмаципне кампаое углавнпм настпје да инфпрмишу пптрпшаче и смаое 

инфпрмаципну асиметрију и тиме прпмене дптадашое ппнашаое пптрпшача. Преднпст 

пзначаваоа прпизвпда настаје у случају када прпизвпди имају штетне ппследице пп 

пптрпшаче и када прпизвпђачи не би на други начин пзначили прпизвпде. Кап пример 

пзначаваоа прпизвпда мпже се навести нутритивна вреднпст. Једина пбавеза је приказиваое 

тачних ппдатака. Све већи брпј предузећа тп чини јер пптрпшачи захтевају ппдатке п нпр. брпју 

калприја кпје прпизвпд садржи. На пвакав начин пптрпшачи су у стаоу да дпнесу инфпрмисану 

пдлуку. Преднпст пвпг приступа метпда је и у тпме штп се не намеће јединственп решеое за 

све пптрпшаче нпр. забранпм пдређенпг прпизвпда. Захтев за пзначаваое прпизвпда мпже 

ствприти дпдатне трпшкпве предузећима, кпји се ппет честп пренпсе на финалне пптрпшаче у 

виду виших цена. Ппред тпга, имплементација пдлуке п пзначаваоу прпизвпда захтева 

дпдатне трпшкпве за пнп владинп телп кпје се стара п спрпвпђеоу. Приликпм анализе пве 

Тпкпм 2004. гпдине Министарствп унутрашоих ппслпва ппкренулп је кампаоу „Безбедније учешће 

трактпра у сапбраћају“, кпја је имала за циљ смаоеое брпја сапбраћајних несрећа у кпјима учествују 

трактпри. Кампаоа је прганизпвана у намери да се едукују пспбе кпје управљају трактпрпм, 

мптпкултиватпрпм и другим ппљппривредним машинама, какп би се свест п прпблемима дп кпјих дплази 

оихпвим учешћем у сапбраћају, нарпчитп на путевима на кпјима се пдвија интензиван сапбраћај и у сезпни 

ппљппривредних радпва, ппдигла на виши нивп. Учесницима у сапбраћају указивалп се на евентуалне 

ппаснпсти у сапбраћају, негативне импликације слабе пбученпсти впзача, техничке неисправнпсти и 

неправилне упптребе светлпсних и светлпснп-сигналних уређаја, неадекватнпг психпфизичкпг стаоа и 

несмптренпг ппнашаоа у сапбраћају, неправилнпг превпжеоа пспба и терета. Акција је ппкренута накпн 

2003. гпдине када су се на путевима Србије дпгпдиле 1383 сапбраћајне незгпде у кпјима су учествпвали 

трактпри. Настрадалп је 744 лица, а 81 пспба је изгубила живпт. Впзачи трактпра су изазвали 932 незгпде 

пд ппменутпг брпја. 
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алтернативе ппсебнп треба пбратити пажоу на евентуалне узрпчнп – ппследичне везе и 

кпнптације прпистекле из инфпрмаципних и пбразпвних кампаоа, на мпгућнпст да се уз 

оихпву ппмпћ битније утиче на ппнашаое циљане групе, треба впдити рачуна п тачнпсти и 

прецизнпсти инфпрмација, п (не)мпгућнпстима пбраде инфпрмација пд стране пптрпшача или 

пних кпјима су кампаое превасхпднп намеоене.   

Инфпрмаципне кампаое најчешће се примеоују у пбласти здравства, заштите живптне 

средине и сапбраћаја. Неке инфпрмаципне кампаое имале су успеха сампсталнп или у 

кпмбинацији са регулатпрним инструментима. Друге инфпрмаципне кампаое су имале 

пграничен успех, јер се оима није мпглп пресуднп утицати на ппнашаое кприсника. У Србији 

су кампаое примеоиване у различитим пбластима какп сампсталнп, такп и кап пратеће 

активнпсти накпн дпнпшеоа прпписа. Министарствп финансија је спрпвпдилп кампаоу 

„Узмите рачун“ какп би се грађани ппдстакли да узимају фискални рачун, Републички 

гепдетски завпд је спрпвеп кампаоу „Ппд крпвпм укоиженп више вреди“ какп би грађани 

ппдстакли да укоиже свпје неппкретнпсти у катастар, Министарствп здравља сваке гпдине 

спрпвпди кампаоу прптив пушеоа, итд. 

2.a. Предности и недостаци информационих и образовних кампања 

Упбичајенп се кап преднпсти инфпрмаципних и пбразпвних кампаоа навпде: 

- ситуације у кпјима су трпшкпви примене регулације виспки или вепма слпжени 

за примену; 

- ппвећаое инфпрмисанпсти субјеката; 

- не намеће се јединственп решеое за све субјекте; 

- једнпставнпст примене 

 

Недпстаци пвпг приступа пре свега се пднпсе на: 

- пптенцијалнп виспке трпшкпве кампаоа; 

- ппгрешнпг приступа у кпмуникацији такп да су предпчене инфпрмације и 

ризици пбављаоа пдређене активнпсти нису у пптпунпсти разумљиве или су 

нетачне; 

- узрпчнп ппследичну веза кампаоа и прпмене ппнашаоа субјеката је тешкп 

утврдити. 

 

 3. ТРЖИШНО РЕШЕЊЕ (ОДСУСТВО РЕГУЛАЦИЈЕ) 

У случају разматраоа увпђеоа некпг пблика регулације, пптребнп је размптрити да ли 

је уппште пптребнп пдређену пбласт регулисати. Ову алтернативу мпжемп кпристити какп 

пре, такп и ппсле регулатпрне интервенције. Приликпм анализе пве алтернативе, ппсебну 

пажоу треба усмерити на узрпк прпблема. У ситуацији када нека пбласт претхпднп није 

регулисана, треба имати у виду да регулатпрни инструменти мпжда нису пптребни, самп 

тржиште мпже наћи ефикаснп решеое, или да мпгу регулатпрна интервенција мпже дпвести и 

дп ппгпршаоа ппстпјеће ситуације, такп да је status quo ппжељна ппција. Када је пбласт већ 

регулисана, мпгуће је да је прпблем настап кап ппследица претхпдне интервенције, пднпснп 

да се пн мпже елиминисати укидаоем или изменама ппстпјећих прпписа. 



ПРИЛОГ VI 

 

 

VI 1. ДИСКОНТНЕ СТОПЕ И НЕТО САДАШЊА ВРЕДНОСТ 

 

У већини слушајева трпшкпви и кпристи настали регулатпрнoм прпменoм не јављају се 

једнпкратнп, већ у дужим временским интервалима. Да би се будући трпщкпви и кпристи мпгли 

сабрати, неппхпднп их је свести на садащоу вреднпст. Свпђеое будућих трпщкпва на садащоу 

вреднпст назива се дискпнтпваое. Дискпнтпваое је неппхпднп јер један динар данас не вреди 

истп кап щтп ће вредети нпр. за гпдину дана. За тп ппстпје два пснпвна разлпга.  

Првп, динар данас мпже бити инвестиран и ствприти принпс. Другим решима, за гпдину 

дана ппред улпженпг динара пстварујемп и принпс i, па је укупна сума гпдину касније једнака 

1(1+i).  Акп бисмп целпкупну суму инвестирали на јпщ једну гпдину, пстварили бисмп принпс пд 

1(1+i)(1+i), тј. 1(1+i)2. На исти нашин мпжемп израшунати укупан принпс кпји бисмп пстварили акп 

бисмп инвестирали тпкпм пет гпдина: 1(1+i)5. 

Другп, динар данас мпже бити упптребљен за текућу пптрпшоу, а упбичајенп је да 

ппјединци радије трпше данас негп касније, тј. ппјединци исппљавају ппзитивне временске 

преференције. Упбишајени пример су пптрпщашки кредити, кпји ппказују да су ппјединци спремни 

да плате камату да би мпгли да пптрпще вище данас.Схпднп тпме, динар има разлишиту вреднпст 

зависнп пд перипда у кпме га пбрашунавамп. Збпг тпга је неппхпднп све динарске суме свести на 

заједнишки именитељ. У супрптнпм, акп се не бисмп пбазирали на перипд тпкпм кпјег ће принпси 

бити пстварени, пптпунп бисмп ппгрещнп сабирали пшекиване нетп кпристи (или нетп трпщкпве).  

 

VI.1.1. САДАШЊА ВРЕДНОСТ И ДИСКОНТНИ ФАКТОР 

Дискпнтни фактпр пмпгућава да се пцеоени трпщкпви и кпристи сведу на уппредиве 

велишине. Штп се касније пстварују трпщкпви и кпристи, оихпва садащоа вреднпст је маоа. 

Садащоу вреднпст будуће вреднпсти у n-тпм перипду мпжемп изразити кап: 

садащоа вреднпст = (будућа) вреднпст у n-тпм перипду  дискпнтни фактпр 

   = (будућа) вреднпст у n-тпм перипду· 
ni)+1(

1
 

 



Фпрмула кпјпм се изражава садащоа вреднпст нетп будућих тпкпва (кпристи умаоених за 

трпщкпве ппсматранпг перипда): 
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 где је: 

 t – ппсматрани перипд 

 n – перипд узет у пбзир 

 i – дискпнтна стппа 

 NBt – нетп кпристи у перипду t 

 C0 – ппшетни трпщкпви увпђеоа прпписа (t = 0) 

 

Пример: Претппставимп да се изменпм прпписа намеће пбавеза приватнпм сектпру и да се 

прпмена пднпси на три гпдине. Ппшетни трпщкпви приватнпг сектпра изнпсе пет милипна динара. 

Сви регулисани субјекти су дужни да примеоују нпве захтеве пд 1. јануара 2007. гпдине, дпк 

ппшетне трпщкпве снпсе крајем децембра 2006. гпдине. Тпкпм три гпдине приватни сектпр ће 

имати релативнп ниске трпщкпве пдржаваоа у вези са наметнутим захтевпм (пкп 100.000 динара 

гпдищое), дпк ће тпкпм истпг перипда пстварити и знатне ущтеде (милипн динара у првпј, два 

милипна у другпј и три милипна динара у трећпј гпдини примене). 

КОРИСТИ И ТРОШКОВИ РЕГУЛАТОРНЕ ПРОМЕНЕ (у 000) 

 Година (t) Користи (Bt) Трошкови (Ct) Нето корист (NBt) 

децембар 2006. 0 0 5.000 -5.000 

2007. 1 1.000 100 900 

2008. 2 2.000 100 1.900 

2009 3 3.000 100 2.900 

Будућу вреднпст мпгуће је пбрашунати на некпликп нашина. На пример, првп мпжемп да 

израшунамп садащоу вреднпст кпристи у првпј гпдини примене. Да бисмп израшунали садащоу 

вреднпст, неппхпдна нам је и дискпнтна стппа. Акп претппставимп да пна изнпси 10 %, резултат је 

следећи:  

091.909
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На пснпву резултата мпжемп рећи да ће приватнпм сектпру кприст пд милипн динара 

вредети за гпдину дана кап 909.090 динара данас. У тпм слушају дискпнтни фактпр једнак је 

0,90909. Слишнп израшунавамп и пстале гпдищое кпристи, а за другу гпдину резултат је следећи:  

893.652.1
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пднпснп кприст пд два милипна динара за две гпдине вреди кап приближнп 1.652.890 

динара данас.  Другим решима, изнпс пд 1.652.890 дпнеп би за две гпдине 1.652.890·(1 + 0,1)2, тј. 

два милипна динара. Сабираоем  дпбијамп садащоу вреднпст кпристи пстварених тпкпм три 

гпдине: 

4.815.933
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За трпщкпве кпристимп исту фпрмулу, па је оихпва садащоа вреднпст:  

5.248.690
)1()1()1()1( 3

3

2

21
0

3

0














 i

C

i

C

i

C
C

i

C
SV

t

t
C

t
∑  

Осим тпга, ту су и ппшетни трпщкпви кпје приватни сектпр снпси пдмах.  

Резултат јаснп указује на тп да регулатпрну прпмену не треба усвпјити. Наиме, укупна 

кприст је щест милипна, а укупни трпщкпви 5,3 милипна динара, али сведени на садащоу 

вреднпст ппказују да је ефекат прпмене негативан. Исти резултат мпгуће је дпбити и кприщћеоем 

следеће фпрмуле: 

432.7575.000.000-4.567.243 -
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Израшуната нетп садащоа вреднпст представља апрпксимацију. У датпм примеру је 

претппстављенп да све кпристи и трпщкпви у перипду пд три гпдине дпспевају на крају гпдине, 

щтп не мпра бити. Приликпм пбрашуна кпристи и трпщкпва мпгу се на пример кпристити краћи 

интервали, али је пптребнп пажљивп размптрити перипд у кпме се пстварују кпристи или настају 

трпщкпви. Кпнашнп, садащои тренутак је време у кпје ппшиое примена регулатпрне прпмене.  

За дпнпщеое пдлуке у вези с регулатпрнпм прпменпм вепма је знашајна садащоа 

вреднпст. Чак и акп се не спрпвпди фпрмална анализа трпщкпва и кпристи, пптребнп је правилнп 

сагледати садащоу вреднпст кпристи и трпщкпва и перипда у кпјима пни настају да се не би 

изабрала регулатпрна прпмена шији је збир нетп кпристи на први ппглед ппзитиван.  

 

VI.1.2. КРИТЕРИЈУМИ ЗА ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ  

Регулатпрна прпмена је прихватљива акп су друщтвене кпристи веће пд друщтвених 

трпщкпва, пднпснп акп је нетп садащоа вреднпст ппзитивна.  

Прихватљивпст регулатпрне прпмене 

акп је НСВ >0, прихвата се 

акп је НСВ < 0, пдбацује се 



Разматрана регулатпрна прпмена мпже да буде прихватљива и када има негативну нетп 

садащоу вреднпст, али акп су неквантификпване нетп кпристи кпје пна дпнпси вепма знашајне.  

Вище (узајамнп искљушивих) алтернатива мпгуће је уппредити акп се израшуна оихпва 

нетп садащоа вреднпст. У приватнпм сектпру, упбишајенп се бира предлпг с највищпм нетп 

садащопм вреднпщћу, али када се спрпвпди анализа трпщкпва и кпристи за друщтвп, када се 

мнпги трпщкпви и кпристи тещкп квантификују, нетп садащоа вреднпст представља самп један пд 

критеријума кпји се узимају у пбзир при пдлушиваоу. Ипак, акп је ппзната нетп садащоа вреднпст 

сваке разматране алтернативе, пна је ппжељан критеријум за избпр, какп  збпг свпје 

једнпставнпсти, такп и збпг свпје свепбухватнпсти. 

И када ппстпје брпјне неквантификпване кпристи, алтернатива с већпм нетп садащопм 

вреднпщћу има преднпст. И у тпм слушају, акп друге алтернативе имају преднпсти кпје се не мпгу 

квантификпвати, мпгуће је да најбпље рангирана алтернатива према нетп садащопј вреднпсти 

ипак не буде и најбпље рангирана ппсле пптпуне прпцене. Правила нетп садащое вреднпсти 

мпжемп сажети такп да 

Рангираое алтернатива 

акп је НСВ(А) > НСВ(Б), прихвата се А 

акп је НСВ(Б) > НСВ(А), прихвата се Б 

 

Ппред нетп садащое вреднпсти, израшунаваоем се мпгу дпбити и други критеријуми за 

дпнпщеое пдлуке – рацип кпристи и трпщкпва или интерна стппа принпса (ИСП). 

 

VI.1.3. РАЦИО КОРИСТИ И ТРОШКОВА 

Када се пдлушује п алтернативним регулатпрним прпменама, мпгуће је кпристити и рацип 

кпристи и трпщкпва (Benefit-Cost Ratio). У свпм најједнпставнијем пблику тај рацип се израшунава 

кап пднпс садащое вреднпсти кпристи и садащое вреднпсти трпщкпва. 
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Да би разматрана алтернатива регулатпрне прпмене била прихватљива, рацип мпра бити 

већи пд један (1), пднпснп кпристи мпрају бити веће пд трпщкпва.  

Израз кпји ставља у пднпс садащоу вреднпст кпристи и садащоу вреднпст трпщкпва 

упптребљава се акп не ппстпји бучетскп пгранишеое. Акп је бучет пгранишен, пднпснп акп ппстпје 

пгранишеоа у вези с ппшетним капиталним трпщкпвима, кпристи се алтернативни рацип: 
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Преднпст пвпг приступа је у тпме щтп пн приказује стппу принпса на капитал, пднпснп 

кпликп се будућих нетп кпристи пствари за сваки „инвестирани” динар. 

 

VI.1.4. ИЗБОР ДИСКОНТНЕ СТОПЕ 

Избпр дискпнтне стппе утише на исхпд анализе трпщкпва и кпристи. Висина дискпнтне 

стппе утише на дискпнтни фактпр и мпже утицати на пдлуке дпнете на пснпву наведених 

критеријума и закљушке п ефикаснпсти пдређене регулатпрне прпмене. Збпг тпга дискпнтну стппу 

треба ппрезнп изабрати  имајући у виду практишне ппследице избпра. У ппјединим земљама кап 

базна (стандардна) стппа кпристи се 7 % (кап прпцена прпсешне стппе принпса на капитал пре 

пппрезиваоа), у Републици Ирскпј кпристи се стппа пд 4 %, у Данскпј 6 %, ЕУ преппрушује 4,5 %, 

дпк је стппа кпја се кпристи у Канади 10 %. Ппщтп не ппстпји индикативна стппа за Републику 

Србију, лица кпја спрпвпде анализу треба сама да прпцене кпја је дискпнтна стппа пдгпварајућа. 

VI.1.5. ПОРЕЂЕЊЕ АЛТЕРНАТИВА С РАЗЛИЧИТИМ ТРАЈАЊЕМ 

Акп алтернативе имају разлишитп трајаое, није мпгуће једнпставнп уппредити оихпву 

нетп садащоу вреднпст. На пример, акп регулатпрна прпмена пбухвата издаваое дпзвпле на 

пдређени перипд, временски су неуппредиве алтернативе кпје пдпбравају делатнпст на разлишит 

перипд, нпр. једна на три гпдине и друга на шетири гпдине.  

Две алтернативе кпје трају разлишит брпј гпдина: 

Алтернатива Ппчетни трпшкпви Гпдишои трпшкпви Век трајаоа 

А 40.000 2.800 4 

Б 28.000 4.400 3 

 

Акп претппставимп да је дискпнтна стппа 10 % гпдищое: 

садашоа вреднпст  трпшкпва алтернативе А = 

= - 40.000(1,0) - 2.800 (3,17) = - 48.876 

 

садашоа вреднпст  трпшкпва алтернативе Б =  

= - 28.000(1,0) - 4.400(2,49) = - 38.956 

 

  Акп се за сваку алтернативу на пвај нашин израшуна садащоа вреднпст трпщкпва, ппказује 

се да алтернатива Б има ниже укупне трпщкпве. Међутим, ппщтп алтернатива А пмпгућава 

дуже трајаое, тп шини претхпдни пбрашун неташним, па се ппставља питаое какп адекватнп 



изабрати алтернативу. У таквим слушајевима мпгуће је кпристити два метпда – метпд најмаоег 

заједнишкпг временскпг именитеља и метпд гпдищоих еквивалентних трпщкпва (кпристи). 

 

 Метпд најмаоег заједничкпг временскпг садржипца 

Први метпд пднпси се на кприщћеое најмаоег заједнишкпг временскпг садржипца кпјим 

се дплази дп идентишнпг трајаоа алтернатива. Тп је у наведенпм примеру перипд пд 12 гпдина, 

пднпснп перипд у кпјем се алтернатива А пбнавља три пута, а алтернатива Б шетири пута. Акп 

ппнпвп претппставимп да је гпдищоа дискпнтна стппа 10 %: 

садашоа вреднпст  трпшкпва алтернативе А =  

= - 40 (1,0) - 40 (0,683) - 40 (0,467) - 2,8 (6,814) = 

= - 40,00 - 27,32 - 18,68 - 19,08 = - 105,08 

 

садашоа вреднпст  трпшкпва алтернативе Б = 

= - 28(1,0) - 28(0,751) - 28(0,564) - 28(0,424) - 4,4(6,814) = 

= - 28,00 - 21,03 - 15,79 - 11,87 - 29,98= - 106,67 

Свпђеоем на заједнишки временски садржилац, алтернатива А има преднпст. Ову метпду 

је тещкп применити када је најмаои заједнишки садржилац релативнп велик (нпр. за пет и седам 

гпдина најмаои заједнишки садржилац је 35 гпдина), па се нпвшани тпкпви кпристи и трпщкпва 

мпрају представити за изузетнп дуг перипд. Слишан прпблем се јавља акп се разматра вище 

алтернатива с разлишитим трајаоем (нпр. пет, седам и девет гпдина). 

 

 Метпд гпдишоих еквивалентних трпшкпва (кпристи) 

Други метпд кпректнпг ппређеоа алтернатива с разлишитим трајаоем је метпд гпдищоих 

еквивалентних трпщкпва (кпристи). Применпм тпг метпда кпнвертују се стварни тпкпви трпщкпва 

(кпристи) алтернатива у еквивалентни тпк непрпменљивих трпщкпва (кпристи). На пснпву тпкпва 

трпщкпва алтернативе А тпкпм шетири гпдине, мпжемп израшунати фиксне гпдищое трпщкпве (за 

исти перипд пд шетири гпдине) кпји ће имати идентишну садащоу вреднпст. Ппщтп тп истп 

израшунамп и за алтернативу Б, мпгуће је уппредити гпдищое еквивалентне трпщкпве те две 

алтернативе. Да би се израшунали гпдищои еквивалентни трпщкпви, пптребнп је:  

- израшунати садащоу вреднпст за сваку алтернативу; 
- кпнвертпвати садащоу вреднпст за сваки прпјекат такп щтп се дпбијена садащоа 

вреднпст ппдели са пдгпварајућим ануитетним фактпрпм.  

Кпристећи садащое вреднпсти дпбијене у претхпднпм примеру: 

садашоа вреднпст  трпшкпва алтернативе А = 

= - 40.000 (1,0) - 2.800 (3,17) = - 48.876 

садашоа вреднпст  трпшкпва алтернативе Б = 

= - 28.000 (1,0) - 4.400 (2,49) = - 38.956 



Ануитетни фактпр (за 10 %) изнпси 3,17 за шетири гпдине и 2,49 за три гпдине, па је: 

гпдишои еквивалентни трпшак алтернативе А = 

= 48.876/3,17 = 15.418 

гпдишои еквивалентни трпшак алтернативе Б = 

= 38.956/2,49 = 15.645 

 

На пснпву дпбијених резултата закљушују се да алтернатива А изискује маое трпщкпве.  

 

VI.1.6. ЕФЕКАТ ПРОМЕНА ДИСКОНТНИХ СТОПА НА ОДЛУКУ 

Претппставимп да се разматрају две регулатпрне алтернативе – А и Б. Нетп кпристи 

алтернатива приказане су у табели. Размптримп кпја је пд тих алтернатива бпља акп је дискпнтна 

стппа 10 %. 

 

Гпдина 0 1 2 3 

Нетп кприст алтернативе А - 100 50 40 30 

Нетп кприст алтернативе Б - 100 30 45 50 

Дискпнтни фактпр (при 10 %) 1.000 0.909 0,826 0,751 

Дискпнтпвани нетп прилив алтернативе А - 100,00 45,45 33,04 22,53 

Дискпнтпвани нетп прилив алтернативе Б - 100,00 27,27 37,17 37,55 

 

НСВ(A)0,1 = - 100 (1,0) + 50 (0,909) + 40 (0,826) + 30 (0,751) = 101,02 - 100,00 = 1,02 

Ппщтп је НСВ(A) > 0, алтернатива је прихватљива акп је дискпнтна стппа 10 %. На исти 

нашин израшунавамп НСВ за алтернативу Б. 

НСВ(Б)0,1 = - 100 (1,0) + 30 (0,909) + 45 (0,826) + 50 (0,751) = 101,99 - 100 = 1,99 

Ппщтп је НСВ(Б) > 0, алтернатива Б је такпђе прихватљива акп је дискпнтна стппа 10 % и 

има преднпст у пднпсу на алтернативу А јер је НСВ(Б) већи.  

НСВ(Б)0,1 > НСВ(A)0,1 

 

 

 



На избпр алтернатива утише прпмена дискпнтне стппе. Претппставимп да анализирамп 

исте алтернативе и да је дискпнтна стппа 15 %. 

Гпдина 0 1 2 3 

Нетп кприст алтернативе А - 100 50 40 40 

Нетп кприст алтернативе Б - 100 30 45 60 

Дискпнтни фактпр (при 15%) 1 0,87 0,756 0,658 

Дискпнтпвани нетп прилив алтернативе А - 100,00 43,50 30,.24 26,32 

Дискпнтпвани нетп прилив алтернативе Б - 100,00 26,10 34,02 39,48 

 

С прпменпм дискпнтне стппе алтернатива А има ппзитивну нетп садащоу вреднпст, 

НСВ(A)0,15 = 0,06, дпк алтернатива Б има негативну нетп садащоу вреднпст. 

НСВ(А)0,15 > НСВ(Б)0, 15 

Овај пример такпђе ппказује да алтернативе пд кпјих се знашајна нетп кприст пстварује 

касније бивају све маое ппжељне с растпм дискпнтне стппе.  

 

VI.1.7. ИНТЕРНА СТОПА ПРИНОСА 

Интерна стппа принпса (Internal Rate of Return) кпристан је метпд акп ппстпји прпблем 

приликпм пдређиваоа адекватне дискпнтне стппе. Интерна стппа принпса даје дискпнтну стппу 

при кпјпј је нетп садащоа вреднпст једнака нули. У пснпви, пдлука се дпнпси на пснпву 

прихватљивпсти интерне стппе принпса. Акп је прихватљива стппа принпса 7 %, мпгу се 

прихватити регулатпрне прпмене кпје имају већу интерну стппу принпса пд 7 %. Интерна стппа 

принпса ппнекад се назива и екпнпмскпм стпппм принпса. Претппставка на кпјпј ппшива интерна 

стппа принпса јесте да је садащоа вреднпст нетп будућих тпкпва једнака нули. У тпм слушају важи 

следећа једнакпст1: 

∑
n

1=t
t

t
0

)i+1(

NB
=C   

где је: 

t – ппсматрани перипд 

 n – перипд кпји је узет у пбзир 

 i – интерна стппа принпса 

 NBt – нетп кпристи у перипду t 

                                                           

1 Други нашин изражаваоа ИСП је 
( )

∑
n

1=t
t
tt 0=

i+1

C-B
, где су В и С кпристи и трпщкпви у перипду t. Разлика је у третману 

ппшетних трпщкпва увпђеоа прпписа. 



 C0 – ппшетни трпщкпви увпђеоа прпписа (t = 0) 

 

Ипак, кприщћеое интерне стппе принпса даје прпблематишне резултате: 

- акп није мпгуће наћи интерну стппу принпса (не ппстпји дискпнтна стппа кпја даје 
нетп садащоу вреднпст једнаку нули); 
- акп је мпгуће дпбити вище пд једне интерне стппе принпса, при шему је тещкп 
пдредити кпја стппа је пдгпварајућа; 
акп су „велишине” регулатпрних прпмена вепма разлишите (на пример, акп се интерна 

стппа принпса кпристи кап једини критеријум, преднпст би имала алтернатива кпја има нетп 

садащоу вреднпст 1.000 евра и интерну стппу принпса 25 % у пднпсу на алтернативу кпја има нетп 

стварну вреднпст милипн евра и интерну стппу принпса 20%. 

Развијени су разлишити пблици метпде кпја кпристи интерну стппу принпса. Иакп ти 

пблици ппбпљщавају квалитет мере, пптребни су дпдатни наппри за оихпву примену, па је 

једнпставније применити метпду кпја кпристи нетп садащоу вреднпст. 

 



ПРИЛОГ VIII 

 

 

VIII 1. МЕЂУНАРОДНА ИСКУСТВА У ПРИМЕНИ АЕП 

 

Иакп се у САД и у ппјединим чланицама ЕУ анализа ефеката прпписа спрпвпди већ 

више пд двадесет гпдина, спрпвпђеое анализе ефеката прпписа у ЕУ дпбилп је на значају тек 

накпн усвајаоа Лисабпнске стратегије и извештаја тзв. Манделкернпве групе из 2001. гпдине 

(в. пквир). 1  Извештај Манделкернпве групе садржи преппруке какп за владе земаља чланица, 

такп и за Еврппску кпмисију и у оему се ппсебнп наглашава седам принципа на кпјима треба 

да ппчива регулатива у ЕУ. У извештају је анализа ефеката прпписа наведена кап једна пд  

пбласти кпја представља пснпв за унапређеое регулативе. Убрзп накпн Манделкернпвпг 

извештаја, 2002. гпдине, пбјављен је Акципни план за унапређеое регулативе (Better 

Regulation Action Plan),2 кап и прва верзија приручника за анализу ефеката прпписа. Гпдину 

дана касније уследили су први предлпзи за кпје је спрпведена анализа ефеката, а брпј таквих 

предлпга значајнп се увећавап. „Нпва” регулатпрна култура у ЕУ убрзп је дпвела и дп другпг 

акципнпг плана за бпљу регулативу и дп нпвих, пднпснп ревидираних верзија првпг 

приручника, а  крајем 2006. гпдине усппстављенп је независнп телп (Impact Assessment Board), 

кпје спрпвпди кпнтрплу квалитета анализе ефеката прпписа и пружа ппдршку у оенпм 

спрпвпђеоу.  

И ппред кппрдинираних наппра, и даље не ппстпји јединствена (и најбпља) 

метпдплпгија спрпвпђеоа анализе ефеката прпписа. Ипак, у већини земаља чланица ОЕЦД-а 

и ЕУ, анализа ефеката прпписа ппчива на сличним принципима и сама представља упбичајени 

метпд кпјим се прпцеоују мпгући ефекти нпвих и ппстпјећих прпписа. У начелу, АЕП у свим 

земљама ппдрзумева да се јаснп утврде прпблеми и циљеви, пбухвата кпнсултације с 

регулсаним субјектима, предпчава више или маое детаљан преглед ефеката регулатпрних 

прпмена, кап и мпгуће алтернативе ппстпјећем предлпгу. Ппред метпдплпшких разилика, 

пбухват и прганизација анализе ефеката прпписа, кап и пснпв за оенп спрпвпђеое такпђе се 

разликују се пд земље дп земље. 

Обавеза спрпвпђеоа АЕП најчешће је утврђена актпм владе чланице ЕУ,  у кпјем се 

налази листа питаоа на кпје треба пдгпвприти или су у оему наведена начела и прпписана 

                                                           
1
 Преглед спрпвпђеоа АЕП у земљама у развпју и земљама у транзицији дат је у Kirkpatrick C., D. Parker 

and Y. Zhang, (2004), Regulatory Impact Assessment in Developing and Transition Economies: A Survey of 
Current Practice Centre on Regulation and Competition, Working Paper Series, P 83. 
2
 European Commission Better Regulation Action Plan, COM (2002) 278. Велики брпј дпкумената дпступан је 

на http://ec.europa.eu/governance/impact/index_en.htm 



упутства какп спрпвпдити анализу ефеката.3 Тп штп је пбавеза утврђена не значи да је све 

чланице прпфесипналнп и темељнп испуоавају. У неким земљама чланицама Еврппске уније, 

пппут Велике Британије, Ирске или Данске, анализа ефеката прпписа систематски се спрпвпди, 

дпк се у другим земљама чланицама пна тек пдскпра и вепма селективнп примеоује.4 

Обухват  спрпвпђеоа  АЕП у неким земљама, (нпр. у Чешкпј, Данскпј и Мађарскпј) 

тплики је да се анализирају ефекти свих закпна и кључних ппдзакпнских аката. У другим 

земљама (нпр. у Ппртугалији) анализи ппдлежу пдређени закпни и сви ппдзакпнски акти. 

Кпначнп, један брпј земаља (нпр. Хпландија и САД), разматрају ефекте самп кључних 

закпнских и ппдзакпнских аката, дпк се у другима (нпр. у Немачкпј) анализирају ефекти не 

самп закпна и ппдзакпнских аката већ се тп чини и за административне прпцедуре, или (нпр. 

на Нпвпм Зеланду) анализа пбухвата и друга дпкумента владе.  

Штп се тиче пбласти анализе, пракса земаља је вепма различита. Наиме, неке земље 

спрпвпде нештп ужу анализу. На пример. Хпландија је дпскпра спрпвпдила анализу кпја је 

била усмерена гптпвп самп на ппслпвни сектпр (Business Effects Analysis), Белгија спрпвпди 

анализу ризика у случају регулативе у пбласти здравства, безбеднпсти или живптнпг 

пкружеоа, дпк Финска спрпвпди брпјне сектпрске анализе кпје нису јединствене и кпје 

пдвпјенп спрпвпде министарства, пднпснп регулатпрна тела итд. 

Обавеза пбјављиваоа анализе ефеката прпписа, такпђе се разликује пд земље дп 

земље. У Канади, Финскпј, Италији, Ппљскпј, Великпј Британији и САД анализа ефеката 

прпписа пбјављује се тпкпм кпнсултација. У другим земљама, АЕП се пбјављује у фази 

кпнсултација и тп самп у пдређеним случајевима. У Аустралији и Хпландији када се упути 

предлпг парламентима, дпк се у Шведскпј извештај дпставља заинтереспваним странама, али 

се не пбјављује. У Аустрији, Чешкпј, Републици Ирскпј, Јужнпј Кпреји, Мексику и Шпанији 

извештаји се такпђе не публикују. 

                                                           
3 У Чешкпј, Јужнпј Кпреји и Мексику примена анализе ефеката уређена је закпнпм. У Нпрвешкпј и САД 
ппчива на краљевскпј, пднпснп председничкпј уредби. У Аустрији, Францускпј, Италији и Хпландији 
ппчива на уредби, пднпснп упутствима кпје дпнпси председник владе, дпк у другим земљама, пппут 
Данске, Канаде, Финске, Републике Ирске, Нпвпг Зеланда, Ппљске, Ппртугала, Велике Британије, ту 
пбласт уређују пдлуке, упутства или ппслпвници влада. 
4
 Види: Formez A Comparative Analysis of Regulatory Impact Assessment in Ten EU Countries - A Report 

Prepared for the EU Directors of Better Regulation Group, Dublin, 2004; Radaelli, C. What Does Regulatory 
Impact Assessment Mean in Europe? AEI-Brookings Joint Center For Regulatory Studies, 2005; O’Connor, Close 
and Mancini Comparison of US and European Commission Guidelines on Regulatory Impact 
Assessment/Analysis Enterprise and Industry Directorate-General European Commission, 2007. 



Одлука п спрпвпђеоу детаљне анализе пре свега зависи пд утврђених критеријума. 

Они су различити у земљама у кпјима се спрпвпди АЕП, али имају некпликп заједничких 

именитеља. Неке земље су усвпјиле изричите критеријуме на пснпву кпјих се дпнпси пдлука п 

виду анализе ефеката прпписа, дпк друге препуштају пдлуку или самим регулатпрним телима 

или централнпј јединици надлежнпј за кпнтрплу квалитета регулативе. У Великпј Британији 

детаљна анализа не мпра да се спрпвпди када је реч п прпмени регулативе кпја се пднпси 

самп на државне пргане и када се тим прпменама не стварају трпшкпви већи пд пет милипна 

фунти. У Ирскпј се такпђе примеоује некпликп критеријума чијим се испуоаваоем ствара 

пбавеза за детаљну анализу, а упбичајен такав сет критеријума везан је за ефекте на тржишну 

кпнкуренцију, заппсленпст, прпдуктивнпст и величину ппгпђене пппулације. У ппјединим 

земљама, пппут САД, Канаде или Јужне Кпреје, пснпвни критеријум за дпнпшеое пдлуке п 

спрпвпђеоу детаљне анализе јесте нпвчанп изражена прпцена ефеката регулатпрне прпмене. 

У неким земљама не ппстпји пбавеза израде детаљне анализе ефеката прпписа кпјима се 

врши усаглашаваое с међунарпдним стандардима или међунарпднп преузетим пбавезама. 

ОКВИР 1 МАНДЕЛКЕРНОВ ИЗВЕШТАЈ 

На пснпву захтева министара земаља чланица ЕУ, у циљу ппбпљшаоа квалитета регулативе 

унутар ЕУ, фпрмирана је Виспка кпнсултативна група за бпљу регулативу, тзв. Манделкернпва група. 

Задатак Манделкернпве групе бип је, између псталпг, да припри заједнички метпд пцеоиваоа 

квалитета регулативе. Манделкернпва група је припремила извештај кпји утврђује шест пбласти 

унапређеоа регулатпрнпг пквира ЕУ: 

1. Разматраое релевантних ппција – нпсипци пплитике треба да разматрају све ппције и да 

изаберу пну кпја највише пдгпвара датим пкплнпстима, имајући увек у виду тп да усвајаое регулативе не 

треба да представља једну једину разматрану ппцију чак ни када је тп најцелисхпдније решеое. 

2. Анализа ефеката прпписа – АЕП представља метпд кпји на ефективан начин пмпгућава 

впђеое пплитике заснпване на чиоеницама и пбезбеђује пквир за разматраое и решаваое прпблема. АЕП 

треба да представља саставни деп впђеоа пплитике, а не дпдатни бирпкратски захтев. АЕП не 

замеоује пплитичку пдлуку, већ пмпгућава да се такве пдлуке дпнпсе на пснпву претхпднп прикупљених 

дпказа. 

3. Кпнсултације – кпнсултације представљају инструмент јавнпсти у дпнпшеоу прпписа. 

Благпвремене кпнсултације са заинтереспваним странама представљају неппхпдан елемент 

регулатпрнпг прпцеса кпјим се ппбпљшава квалитет дпнпшеоа пдлука и смаоује мпгућнпст да се пдгпди 

увпђеое регулатпрних прпмена услед неслагаоа при крају прпцеса. 

4. Ппједнпстављиваое – у свим системима ппстпји стална пптреба за инпвираоем и 

ппједнпстављиваоем прпписа. Ппједнпстављиваое прпписа није истп штп и оихпвп укидаое, већ 

представља систематску, јаснп усмерену и дугптрајну активнпст кпјпм се ппбпљшавају прпписи, 

пмпгућава оихпвп лакше разумеваое, кап и већа ефикаснпст.  

5. Приступачнпст регулативе – свим субјектима регулације треба пмпгућити једнпставан 

приступ регулацији. Субјекти регулације такпђе треба да буду у мпгућнпсти да разумеју регулативу. 

Целпвитпст и јаснпћа регулативе ппбпљшава се оенпм кпнсплидацијпм, дпк се лакши приступ 

регулативи пстварује кпришћеоем нпвих технплпгија. 

6. Организаципна структура – ппбпљшаое регулативе захтева фпрмираое пдгпварајућих 

структура кпје ће бити пдгпвпрне за спрпвпђеое стратегије унапређеоа регулатпрнпг пквира. Начин да 

се тп учини зависи пд датих пкплнпсти, при чему је ппжељнп размптрити мпгућнпст ствараоа јединице 

директнп пдгпвпрне премијеру, пднпснп кабинету. 

Извпр: Mandelkern Group on Better Regulation Final Report  (November, 2001) 

 



 

 

 

 

 



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?  

 



МАТРИЦА РЕШЕЊА О ОБРАЗОВАЊУ ПРОЈЕКТНЕ ГРУПЕ   

 
Република Србија 

МИНИСТАРСТВО _____________ 
___________________________________ 

___.___.20___. године 
Број_______________________ 

Б е о г р а д 
_________________________ 

 

На основу члана 23. став 2. Закона о државној управи („Сл.гласник РС“, број 79/05 и 
101/2007), члана 26. Уредбе о начелима за унутрашње уређење и систематизацију радних места у 
министарствима, посебним организацијама и службама Владе („Сл. гласник РС“, број 81/2007 и 
69/2008), министар __________________________________________________: 

 
РЕШЕЊЕ 

О ОБРАЗОВАЊУ ПРОЈЕКТНЕ ГРУПЕ ЗА ИЗРАДУ НАЦРТА ЗАКОНА О  

______________________________________________________________ 

Образује се Посебна радна група за израду Нацрта закона о __________________________________________ 

( у даљем тексту: Радна група) у саставу: 

1. __________________________________(координатор); 

2. ____________________________________________________; 

3. ____________________________________________________; 

4. ____________________________________________________; 

5. ____________________________________________________; 

 

Задатак Радне групе је да до __.__.20__. године изради и достави Нацрт закона о 

______________________________________ са извештајем о анализи ефеката прописа (у даљем тексту: Нацрт). 

 

Координатор Радне групе може да образује стручне тимове ради ефикаснијег рада на изради 

Нацрта закона. 

 

За секретара Радне групе именује се :__________________________________________, 

Стручно оперативне послове за потребе Радне групе обављаће Министарство 

____________________________________________________. 

 

Решење доставити: 

- свим именованим лицима  

- секретаријату министарства 

- архиви 

 

   МИНИСТАР 

 

  ________________________________ 


