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Потрошачко друштво...
• Према извештају The Circularity Gap Report– 2019, током последње четири 

деценије, глобална употреба материјала се готово утростручила, са 26.7 
милијарди тона у 1970. години, на 92.1 милијарду тона у 2017. години, при чему је 
само 9% светске економије циркуларно 

• Овај тренд све више убрзава и према предвиђањима до 2050. године 

потребе за материјалима ће бити између 170 и 180 милијарди тона. 

• Светска популација тренутно броји 7,7 милијарди људи, а према подацима UN, 
број становника на планети Земљи до 2050. достићи ће 10 милијарди



Живот на кредит...
• Пораст броја становника, урбанизација и раст куповне моћи све већег броја људи средње класе у 

земљама са интензивним економским развојем (Кина, Бразил, Индија), доводи до убрзаног трошења 
сировина и енергије у циљу испуњања свих захтева потрошачког друштва 

• Овај начин понашања доводи до утрошка ресурса, а термин који се користи за ову појаву је ’’еколошки 
отисак’’ (eng. ecological footprint), а представља збир свих ’’еколошких услуга’’ које људи захтевају од 
одређеног простора 

• Процена Global Footprint Network групације је да се годишње троши сировина више од 70% од онога 
што планета може да обнови и чије последично загађивање може да апсорбује 

• Годишња потрошња ресурса је еквивалентна 1,7 вредности планете 

• Количина ресурса која се годишње може потрошити а да се не угрози статус планете се назива и 
’’буџет’’ ресурса 

• Свако прекорачење овог буџета доводи до коришћења сировина на ’’кредит’’ 

• У 2018. години до 1. августа је потрошен сав буџет и 152 дана смо живели на кредиту, односно 
позајмљивању сировина. 

• Анализе показују да ће нам, уколико се настави са оваквим темпом коришћења ресурса, до 2050. 
године бити потребне 3 планете да би се задовољио економски развој глобалног друштва 

• Такав систем трошења ресурса је неодржив и мора се мењати како би се успоставио одржив 
механизам који ће обезбедити будућим генерација ако не квалитетнији, барем једнако квалитетан 
живот какав има данашња цивилизација 



Концепт циркуларне економије

• Циркуларна економија има користан утицај на  животну средине, економски и 
социјални развој друштва, како на локалном тако и на глобалном нивоу 

• Овај концепт омогућава уштеду ресурса и енергије, смањење настајања отпада 
и његово потпуно искоришћење, повећање коришћења обновљивих извора 
енергије, што доводи до смањења утицаја на климатске промене 

• Прелазак на циркуларну економију подразумева потпуну промену система у 
целом ланцу вредности, од дизајна производа до нових пословних и тржишних 
модела, нових начина претварања отпада у ресурсе и промена у начину  
понашања потрошача 

• Све ово изискује  иновације, не само у технологијама, већ и у политикама из 
области економије и заштите животне средине, промене у начину финасирања 
и подршке предузећима, подстицаје за управљање отпадом и коришћења 
обновљивих извора енергије (и отпада као једног обновљивог извора), што је 
све у складу са принципима циркуларне економије



Закон о планском систему Републике Србије (СГ. РС, бр. 30/2018)

Преко 90 стратегија

Неповезивање процеса планирања јавних политика и израде прописа у јединствен процес резултира 
неефикасношћу планског система и регулаторног оквира за пословање и живот грађана 

Члан 2. 

1) Јавне политике јесу правци деловања РС, АП и ЈЛС, у одређеним областима, ради постизања 
жељених циљева на нивоу друштва.

7) анализа ефеката се спроводи током процеса планирања, формулисања и усвајања јавних политика и 
прописа, у циљу сагледавања промене коју треба постићи, њених елемената и узрочно-последичних 
веза између њих и избора оптималних мера за постизање циљева јавних политика (еx-ante анализа 
ефеката), као и током и након спровођења већ усвојених јавних политика и прописа, у циљу 
вредновања учинака, преиспитивања и унапређења тих јавних политика, односно прописа (еx-post 
анализа ефеката);

Врсте докумената јавних политика: стартегија; програм; концепт политике и акциони план. 

Члан 31. - Обавеза спровођења ex-ante анализе ефеката –

Еx-ante анализа ефеката обавезно се спроводи пре доношења одлуке о изради документа јавне 
политике. Документи јавних политика израђују се у складу са резултатима ex-ante анализе ефеката и ex-
post анализе ефеката важећих докумената јавних политика и прописа у тој области.





Уредба о методологији управљања јавним политикама, анализи ефеката јавних 
политика и прописа и садржају појединачних докумената јавних политика (СГ. РС, 
бр. 8/2019)

• Анализа ефеката је аналитички процес који креаторима јавних политика 
омогућава да идентификују потенцијалне позитивне и негативне,
директне и индиректне ефекте које мере за спровођење јавних 
политика могу да произведу, како би се јавне политике и прописи 
формулисали на такав начин да се потенцијални негативни ефекти сведу 
на најмању могућу меру, узроци постојећих проблема отклоне, и 
зацртани циљеви постигну на што ефикаснији начин



Анализа ефеката

• Анализа ефеката = Аналитички процес сачињен из различитих корака који се 
спроводе у фази промишљања о утврђивању одређене јавне политике (дакле 
– пре доношења одлуке о интервенцији у одређеној области)

Када је одлука о утврђивању јавне политике (интервенцији) донета, АЕ се 
спроводи у раним фазама осмишљавања јавне политике и фокусира се на 
анализу могућих опција – мера за спровођење јавне политике  и њихових 
потенцијалних ефеката

• Анализа ефеката треба да подржи процес одлучивања, тако што омогућава 
избор оптималне јавне политике кроз сагледавање више опција/алтернатива 
за решавање уочених проблема и постизање зацртаних циљева и њихових 
потенцијалних ефеката

• Суштина ex ante анализе ефеката је да се предвиде могући ефекти, а ex post 
анализе ефеката – да се утврде стварни ефекти

• Анализирају се значајни ефекти сваке битне опције, укључујући и status quo 
опцију



Користи од спровођења АЕ
• Боље сагледавање и разумевање потенцијалних и стварних ефеката (трошкова, 

користи и дистрибуционих ефеката) од стране предлагача докумената јавних 
политика и прописа којим се јавне политике спроводе

• Благовремено откривање споредних и ненамерних ефеката јавних политика и 
прописа којим се јавне политике спроводе

• Боља међусобна усаглашеност докумената јавних политика, као и докумената јавних 
политика и прописа

• Повећање транспарентности израде докумената јавних политика и прописа и 
доношења одлука, кроз укључивање и учешће свих заинтересованих страна у 
консултације и јавне расправе

• Обезбеђење доносиоцу документа јавне политике, односно прописа довољно 
података и чињеница за сагледавање ефеката спровођења тог документа, односно 
прописа и доношење оптималних и друштвено одговорних одлука

• Побољшање рада органа државне управе, повећање њихове ефикасности и 
одговорности, као и унапређење координације јавних политика и законодавних 
активности и органа државне управе



Консултације

Члан 34 - Обавеза спровођења консултација у свим фазама израде документа јавних политика

• Надлежни предлагач је дужан да омогући учешће свих заинтересованих страна и циљних 
група у процесу консултација, које спроводи током израде документа јавних политика. 

• Надлежни предлагач информишe учеснике консултација о резултатима спроведених 
консултација, а посебно о разлозима због којих одређене сугестије нису укључене у 
документ јавне политике.

• Информације о резултатима спроведених консултација, представљају се у оквиру 
документа јавне политике.

• Објављују се  на (својој) интернет страници најкасније у року од 15 дана од дана завршетка 
консултација.

Члан 35-Специфичности консултација које спроводи орган државне управе 

- РСЈП може да предложи примену одређеног метода консултација, као и укључивање 
одређене заинтересоване стране и циљне групе.

- Иницијативу може предложити РСЈП било која заинтересована страна или циљна група.



Консултације

Учешће циљних група, заинтересованих страна и (стручне, опште)
јавности током процеса осмишљавања и формулисања јавних
политика

Консултације се спроводе током целог процеса анализе ефеката и
доприносе:

 јаснијој дефиницији проблема

 бољем сагледавању могућих опција

 смањењу ризика од појаве непредвиђених негативних последица
које могу настати током примене оптималог решења



Tехнике за спровођење консултација

 Фокус групе

 Неформалне консултације

 Панели

 Анкете

 Округли столови



Помоћ у припреми ЕX-ante анализа ефеката за 
циркуларну економију

• PLAC III пројекат (Policy and Legal Advice Centre)

• Финасиран од стране ЕУ

• Подржава припреме Србије за придруживање ЕУ побољшавањем 
процеса политике и законодавства

• Обезбеђује развој националног законодавства усклађеног са 
правном тековином ЕУ и правилну примену законодавства, 
укључујући неопходне подзаконске акте и механизме примене

• За помоћ у припреми ЕX-ante анализE ефеката за циркуларну 
економију ангажована су 2 експерта у периоду јуни-новембар 
2019. године



ХВАЛА НА ПАЖЊИ!

aleksandra.vucinic@ekologija.gov.rs


