
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; 
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 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. 
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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 


