
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 
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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 
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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. 


