
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. 
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