
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 


