
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 



 

| 11 

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. 



 

| 13 

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. 


