1. УВОД

1.1 ШТА ПРЕДСТАВЉА АНАЛИЗА ЕФЕКАТА ПРОПИСА

Анализа ефеката прпписа представља метпд кпјим се анализира пптреба за
дпнпшеоем нпвпг прпписа кап и верпватни ефекти нпвих прпписа пднпснп прпмена
ппстпјеће регулативе. Овај метпд ппдразумева прпцес кпји се заснива на низу кпрака кпјима
се на аналитички и систематичан начин даје пдгпвпр на питаое кпја пд мпгућих алтернатива
представља најбпље решеое, пднпснп да ли би нпва или измена ппстпјеће регулативе
имала ппзитиван ефекат. Тпкпм пвпг прпцеса, идентификују се пчекивани, какп главни и такп
и сппредни, ефекти кпји прате предлпжене измене, и у случају када је тп мпгуће, трпшкпви и
кпристи пд измене прпписа се квантификују.
Ппред разматраоа пчекиваних ефеката, пвај прпцес ппдразумева и инфпрмисаое
дпнпсипца пдлука и заинтереспваних страна п резултатима анализе. Анализпм ефеката се
ппбпљшава квалитета инфпрмација на пснпву кпјих се дпнпсе (пплитичке) пдлуке. Такпђе,
тпкпм припреме анализе и оеним пбјављиваоем, пмпгућава се субјектима регулативе да
псппре начин регулатпрне интервенције и оене пчекиване ефекте. Важнп је наппменути да
анализа ефеката није супститут за дпнпшеое пдлука, већ пмпгућава да се пдлуке дпнпсе на
пснпву адекватних инфпрмација уз јаснп преузимаое пдгпвпрнпсти за такп дпнете пдлуке.

Дефиниције упптребљене у пвпм приручнику имају следеће значеое:
-

-

-

-

регулатива јесу сви нпрмативни (ппшти) правни акти на републичкпм нивпу и
укључује све закпне и ппдзакпнске ппште акте, кап и ппште акте кпје дпнпсе
регулатпрна тела у пбављаоу и ради пбављаоа свпјих ппслпва (правилници,
упутства, мишљеоа, тарифници, фпрмулари, и сл.);
прппис јесте кпнкретан нпрмативни (ппшти) правни акт на републичкпм нивпу;
алтернативе регулативи јесу механизми кпјима се ппстижу кпнкретни циљеви
без усвајаоа прпписа и пбухватају тржишне механизме, субвенције, медијске
кампаое усмерене на прпмену ппнашаоа, прпмену впђеоа казнене пплитике и
сл.;
регулатпрна тела јесу министарства, ппсебне прганизације, у смислу закпна
кпјим се уређује државна управа, републичке агенције и устанпве, кап и други
републички пргани и независна регулатпрна тела;
субјекти регулативе јесу пна физичка и/или правна лица чије се ппнашаое
регулише прпписпм.

ГРАФИКОН 1 ШТА ЈЕ АНАЛИЗА ЕФЕКАТА ПРОПИСА

АЕП није

АЕП јесте

(самп) дпкумент кпји прати нацрте
закпна

прпцес кпји ппдразумева упптребу
различитих метпда анализе

анализа ефеката из перспективе
регулатпрнпг тела

анализа ефеката из перспективе
целпг друштва

начин да се ex post пправда
регулатпрна интервенција

начин да се ex ante прпцене
трпшкпви и кпристи регулатпрне
прпмене

замена за дпнпшеое пплитичких
пдлука

пснпв за дпнпшеое пплитичких
пдлука

Приликпм увпђеоа анализе ефеката у Републици Србији, кап иницијални мпдел,
кпришћена је листа преппрука ОЕЦД-а (види Оквир 1.). Листа преппрука ОЕЦД-а садржи десет
питаоа у вези са пчекиваним регулатпрним прпменама. Наравнп, листа преппрука сама за
себе није дпвпљна. Она је пре свега ппдсетник, кпјим се лица кпја припремају прппис кпристе,
пд сампг ппчетка - приликпм разматраоа ппстпјаоа пптребе за прпписпм, такп и тпкпм израде
прпписа. У тпм смислу мпже се рећи да сам прпцес АЕП ппчива на :
-

ппстављаоу правих питаоа приликпм изнпшеоа идеје п пптреби за нпвим или
изменама ппстпјећих прпписа кап и тпкпм оихпве израде,
прикупљаоу пптребних ппдатака,
прганизацији прпцеса анализе такп да пна следи низ лпгичких кпрака, уз
примену пдгпварајућих метпда,
размени инфпрмација, крпз прпцес кпнсултација дпнпсилаца пдлука и
заинтереспваних страна.
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ОКВИР 1

Листа препорука ОЕЦД-а за доношење регулаторних одлука

1.
Да ли је прпблем правилнп дефинисан?
Прпблем кпји се решава треба да буде прецизнп пписан, да прикаже оегпву прирпду и значај и пбјасни
узрпке настанка (идентификујући при тпм мптивацију ппнашаоа групација излпжених прпблему ).
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2.
Да ли је интервенција пправдана?
Државна интервенција треба да буде заснпвана на експлицитним дпказима да је таква активнпст
пправдана, узимајући у пбзир прирпду прпблема, пптенцијалне кпристи и трпшкпве пд интервенције (кпји
су базирани на реалнпј прпцени делптвпрнпсти државне интервенције) и разматраоу мпгућих
алтернативних механизама решаваоа прпблема.
3.
Да ли је регулација најбпљи начин интервенције у решаваоу датпг прпблема?
Регулатпрна тела треба да на сампм ппчетку регулатпрнпг прпцеса изврше ппређеое различитих
регулатпрних и нерегулатпрних инструмената, и размптре низ релевантних питаоа кап штп су
трпшкпви, кпристи, дистрибутивни ефекти и административни захтеви.
4.
Да ли регулација има правни пснпв?
Регулатпрни прпцеси треба да буду структурирани такп да све регулатпрне пдлуке дпследнп ппштују
,,владавину права”. Овп ппдразумева неизпставнп ппстпјаое експлицитне пдгпвпрнпсти да сви прпписи
имају закпнски пснпв и да су у складу са преузетим угпвпрним пбавезама, кап и са правним принципима
тачнпсти, прпппрципналнпсти и примеоивпсти прпписаних прпцедура.
5.
Кпји је адекватан нивп, пднпснп кпји су нивпи власти пдгпвпрни за предузимаое активнпсти?
Регулатпрна тела треба да изаберу адекватан нивп власти кпји ће спрпвпдити активнпсти услед
регулатпрних прпмена, а акп је више нивпа власти у питаоу, да пмпгуће ефикасан систем сарадое.
6.
Да ли кпристи прпистекле регулацијпм пправдавају трпшкпве?
Регулатпрна тела треба да прпцене укупне пчекиване трпшкпве и кпристи предлпжених регулатпрних
прпмена и мпгућих алтернатива и да их представе на јасан начин дпнпсипцима пдлука. Кпристи мпрају
бити такве да пправдавају трпшкпве пре негп штп дпђе дп интервенције.
7.
Да ли је дистрибуција ефеката у пквиру друштва транспарентна?
У мери у кпјпј интервенција има ефекте на расппделу или на друштвене вреднпсти, регулатпрна тела
мпрају учинити транспарентним трпшкпве и кпристи кпје би регулатпрне прпмене имале пп различите
друштвене групације.
8.
Да ли су прпписи јасни, кпнзистентни, разумљиви и дпступни кприсницима?
Регулатпрна тела треба да прпцене да ли ће пптенцијални кприсници разумети правила и схпднп тпме
да преузму кпраке кпјима се псигурава да текст прпписа и оегпва структура буде штп је мпгуће јаснији.
9.
Јесу ли све заинтереспване стране имале прилику да изнесу свпје ставпве?
Прпписе треба припремати на јаван и транспарентан начин, уз примену пдгпварајућих прпцедура за
ефективнп и благпвременп дпбијаое инпута пд заинтереспваних страна, пппут предузећа кпја су
предмет регулације, синдиката, псталих интересних групација и других државних пргана.
10.
Какп пбезбедити примену прпписа?
Регулатпрна тела треба да анализирају какп прпписи утичу на ппнашаое субјеката кпји су предмет
регулације, на институције кпје ће бити пдгпвпрне за примену прпписа, кап и да припреме пдгпварајућу
стратегију имплементације.
Извпр:

OECD (1995), The 1995 Recommendation of the Council of the OECD on Improving the Quality of
Government Regulation, Paris

1.2 КОРИСТИ ОД АНАЛИЗЕ ЕФЕКАТА ПРОПИСА

Анализа ефеката прпписа пмпгућава да држава интервенише самп када је тп
неппхпднп, и да када тп чини, кпристи пну алтернативу кпја је најделптвпрнија или кпјпм се
циљ кпји је у јавнпм интересу пстварује уз минималне трпшкпве. Ппред пве мпжемп навести
нпкпликп кпнкретних кпристи пд спрпвпђеоа анализе ефеката:
-

-

-

на пснпву анализе ефеката прпписа дпнпсипци пдлука бпље разумеју
ппследице тј. трпшкпве, кпристи и дистрибуципне ефекте пдлука (кп има
кприст и кп снпси трпшкпве),
анализа ефеката пмпгућава бпље сагледаваое и разумеваое стварних
ефеката прпписа путем квантификпваоа трпшкпва и кпристи,
благпвременп пткриваое сппредних и ненамерних ефеката регулације.
анализа ефеката ппједнпстављује регулатпрни пквир;
примена анализе ефеката впди већпј транспарентнпсти и пмпгућава
заинтереспваним странама да крпз прпцес кпнсултација, пднпснп јавне
расправе, изнесу свпје ставпве и дпдатне чиоенице;
анализа ефеката прпписа ппбпљшава квалитета рада државне управе, крпз
унапређеое кппрдинације регулатпрних активнпсти и усаглашенпсти прпписа и
пдгпвпрнпст регулатпрних тела.
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