
ПРИЛОГ V 

 
 
V.1. ОБЛИЦИ РЕГУЛАЦИЈЕ, РЕГУЛАТОРНИ ИНСТРУМЕНТИ И 
АЛТЕРНАТИВЕ РЕГУЛАЦИЈИ 

 

Упбичајена реакција регулатпрних тела на упчени прпблем је примена такпзванпг 

традиципналнпг или прескриптивнпг приступа. Овај приступ најчешће ппдразумева дпнпшеое 

прпписа кпјим се нештп изричитп намеће кап пбавеза или забраоује, при чему се над 

применпм таквпг прпписа спрпвпди надзпр пд стране државних пргана и изричу санкције у 

случају прекршаја. Ипак, какп је ппменутп у делу Приручника кпји пписује кпраке анализе 

ефеката, у тпку прпцеса анализе ефеката неппхпднп је размптрити и друге ппције. 

Алтернативни регулатпрни инструменти мпгу вепма честп пстварити циљ уз знатнп ниже 

трпшкпве у пднпсу на традиципнални приступ. Кпначнп, некада није нужнп кпристити ни 

алтернативне регулатпрне инструменте, већ треба размптрити алтернативе регулацији. На 

жалпст, какп алтернативни регулатпрни инструменти, такп и алтернативе регулацији честп се 

не узимају у пбзир приликпм разматраоа ппција.  

 

Наравнп, и регулатпрне инструменти и алтернативе регулацији имају свпје преднпсти и 

недпстатке кпје је неппхпднп сагледати у прпцесу анализе ефеката прпписа. Овде дајемп 

преглед мпгућих регулатпрних алтернатива и алтернатива регулацији кпје се у зависнпсти пд 

•прпписи кпје прати спрпвпђеое и надзпр над применпм, кап 
и примена пдгпварајућих санкција пд стране државе

•пбавезујућа упутства и стандарди
ТРАДИЦИОНАЛНИ ПРИСТУП

•пренпс пвлашћеоа репрезентативним удружеоима

•кпдекси и стандарди ппдржани пд стране регулатпрних тела
КОРЕГУЛАЦИЈА

•дпбрпвпљни кпдекси и стандардиСАМОРЕГУЛАЦИЈА

•фискални и финансијски инструменти (ппрези, субвенције, 
накнаде за кпришћеоа ресурса, гаранције и други 
ппдстицаји)

•„разменљива“права 

ЕКОНОМСКИ ИНСТРУМЕНТИ

•инфпрмаципне и пбразпвне кампаоеИНФОРМАЦИОНИ ПРИСТУП

•тржишнп решеоеОДСУСТВО РЕГУЛАЦИЈЕ

Графикон 1  ОБЛИЦИ РЕГУЛАЦИЈЕ, РЕГУЛАТОРНИ ИНСТРУМЕНТИ И АЛТЕРНАТИВЕ 
РЕГУЛАЦИЈИ 

 



пкплнпсти мпгу разматрати. Треба имати у виду да класификација зависи пд тпга да ли се 

пблику регулације прилази са екпнпмскпг, правнпг или некпг другпг аспекта, те да је 

предпчена класификација није ни пптпуна ни једина мпгућа.  

 

V.1.1. АЛТЕРНАТИВНИ ОБЛИЦИ РЕГУЛАЦИЈЕ 

 
 1. ТРАДИЦИОНАЛАН  (ПРЕСКРИПТИВАН) ПРИСТУП  

Традиципнални приступ ппдразумева усвајаое прпписа кпје прати спрпвпђеое и 

надзпр над применпм, кап и примена пдгпварајућих санкција пд стране државе. 

Традиципнални мпдел у зависнпсти пд пбласти упбичајенп прпписује захтеве у вези са : 

- прпизвпдпм или услугпм (цене или кпличине,  карактеристике прпизвпда у 

ппгледу величине, изгледа, квалитета, трајнпсти, безбеднпсти, итд.) и начин 

оихпве кпнтрпле; 

- регулисаним субјектпм, пре негп штп се субјекат ппјави на тржишту (нпр. 

регистрација, пдпбраваое дпзвпла, даваое сагласнпсти, итд.) или накпн штп се 

субјекат ппјавип на тржишту (нпр. мере искључиваоа, забране, пппзиве, 

укидаое дпзвпла, итд.); 

- прпизвпдним прпцеспм (захтеве пп питаоу ресурса кпришћених у прпизвпднпм 

прпцесу или сам прпизвпдни прпцес), 

- инфпрмацијама кпје прате прпизвпд (врсте и начин пбелпдаоиваоа 

инфпрмација п регулисанпм субјекту, прпизвпду, итд.). 

Ппред тпга, традиципнални приступ се упбичајенп кпристи у случају ппстпјаоа 

активнпсти са виспким ризикпм, али се не преппручује оегпвп кпришћеое у случају регулације 

квалитета кпмплексних услуга. 

1.a. Предности и недостаци традиционалног приступа 

У преднпсти пвпг приступа између псталих спадају:  

- брзп наметаое правила кпјима се пдређене активнпсти прпписују кап 

незакпните и ппвлаче пдгпварајуће санкције; 

- сигнализираое да је реч п питаоу кпје регулатпрнп телп сматра вепма важним; 

- релативнп прецизнп прпписиваое начина вршеоа пдређених активнпсти; 

- неппхпднпст санкција за жељенп ппнашаое регулисаних субјеката.  

Са друге стране, традиципнални приступ има и низ недпстатака пппут:  

- наметаоа пптребе за дпдатнпм регулативпм и нпвим бирпкратским 

прпцедурама кпје изискују дпдатнп време и ресурсе регулисаних субјеката;  

- ппдстицај интересним групама да утичу на регулатпрна тела; 

- нефлексибилних решеоа када регулисану пбласт карактеришу брзе прпмене или 

разнпликпст регулисаних субјеката, штп впди убрзанпм застареваоу, 

неприменљивпсти, или у најгпрем случају спречаваоа развпја пдређенпг сектпра. 

- ппдстицаја за изналажеоем „креативних“ решеоа примене прпписа; 

- виспких трпшкпва примене (надзпра). 



 

 2. КОРЕГУЛАЦИЈА, САМОРЕГУЛАЦИЈА И КВАЗИРЕГУЛАЦИЈА 
 

2.a. Корегулација 

Кпрегулација представља пблик регулације у кпме улпгу регулатпрнпг тела заједнп 

врше државни пргани и субјекти кпјима су ппверена пдређена пвлашћеоа. Сами субјекти 

кпјима су ппверена пвлашћеоа развијају сппствена правила и врше надзпр, али им држава 

пбезбеђује закпнски пснпв, чиме пмпгућава да се усвпјена правила спрпвпде.  

Ппстпји некпликп начина кпјима се мпже пбезбедити закпнска ппдршка:  

- ппвераваоем репрезентативним удружеоима да прпписују и спрпвпде правила 

у пдређенпј пбласти;  

- пбезбеђиваое санкција у случају да се регулисани субјекти не ппнашају у 

складу са правилима утврђеним пд стране репрезентативних удружеоа;  

- захтеваоем дпнпшеоа правила пд стране репрезентативних удружеоа, и  

- применпм закпна у пдсуству усвпјених правила репрезентативних удружеоа. 

Закпн п ракији („Сл. гласник РС“, бр. 41/2009) представља пример када се регулатпрнп телп ппределилп 

за традиципнални приступ и ппред мпгућнпсти кпришћеоа какп регулатпрних алтернатива такп и 

алтернатива регулацији. Овде навпдимп некпликп чланпва Закпна кпјима се директнп прпписују захтеви у 

ппгледу прпизвпда, регулисаних субјеката, прпизвпднпг прпцеса и инфпрмација. 
 

Нпрме квалитета, услпви у ппгледу пакпваоа и декларисаоа  

Члан 2 

Ракија и друга алкпхплна пића мпрају да испуоавају прпписане нпрме квалитета, услпве у ппгледу 

пакпваоа и декларисаоа, утврђене пвим закпнпм и прпписима кпјима се уређује оихпв квалитет. 
 

Технплпшки ппступци 

Члан 8 

Прпизвпдоа ракије и других алкпхплних пића пбухвата све технплпшке ппступке пптребне за 

дпбијаое ракије и других алкпхплних пића. 

Прпизвпдоа ракије пбухвата: прераду пснпвне сирпвине; алкпхплну ферментацију пснпвне сирпвине; 

дестилацију ферментисане пснпвне сирпвине; редестилацију; пдлежаваое; сазреваое – стареое; 

уједначаваое; мешаое; физичку стабилизацију; пуоеое и затвараое, кап и декларисаое. 

Прпизвпдоа других алкпхплних пића пбухвата: мешаое; бпјеое; арпматизпваое; заслађиваое; 

физичку стабилизацију; пуоеое и затвараое, кап и декларисаое. 

У прпизвпдои ракије и других алкпхплних пића прпизвпђач је дужан да ппступа на начин какп би се 

сачувале све прирпдне карактеристике пснпвних сирпвина. 
 

Прпизвпђачи ракије и других алкпхплних пића  

Члан 9 ст.1 

Прпизвпдопм ракије и других алкпхплних пића мпже да се бави правнп лице и кпје је регистрпванп у 

Регистар привредних субјеката и кпје је уписанп у Регистар прпизвпђача ракије и других алкпхплних пића 

кпји впди министарствп надлежнп за ппслпве ппљппривреде. 
 

Пакпваое и декларисаое 

Члан 28 ст.1 и ст.6 

Ракија и друга алкпхплна пића пакују се и декларишу у складу са прпписпм кпјим се уређује оихпв 

квалитет. 

Министар ближе прпписује начин декларисаоа ракије и других алкпхплних пића. 

ОКВИР 1 Пример традиционалног приступа – Закон о ракији 



2.b. Предности и недостаци корегулације 

Преднпсти кпрегулације су: 

- нижи трпшкпви државе у ппгледу спрпвпђеоа - трпшкпви се пребацују на 

регулисане субјекте, пднпснп оихпва репрезентативна удружеоа; 

- правила прилагпђена специфичним пптребама пдређенпг сектпра; 

- мпгућнпст примене инпвативних решеоа прпблема ппштпваоа правила и 

санкципнисаоа субјеката регулације и излазак у сусрет пптребама пптрпшача; 

- мпже ппстићи виспк степен примене закпна у пракси услед ефекта угледаоа 

регулисаних субјеката или узајамне кпнтрпле регулисаних субјеката; 

- правила заснпвана на квалитетним инфпрмацијама. 

Примена кпрегулације мпже имати и негативне ефекте: 

- усппстављаое препрека уласку нпвих учесника на тржиште и негативни ефекти 

пп тржишну кпнкуренцију наметаоем непптребнп виспких стандарда; 

- нецелисхпдне и неделптвпрне санкције у случају неппштпваоа правила, 

- недпвпљни ресурси за адекватнп спрпвпђеое утврђених правила; 

- мпгућнпст кплузије регулисаних субјеката кпји утичу на слабу примену 

регулације; 

- већи ризик да интересне групе пвладају прпцеспм израде прпписа. 

 

 
 

2.c. Саморегулација 

Сампрегулација се упбичајенп пднпси на пдређена прпфесипнална удружеоа или 

индустријске сектпре кпји сампсталнп дефинишу правила ппнашаоа п чијпј се примени сама 

Закпн п пбавезнпм псигураоу у сапбраћају („Сл. гласник РС“, бр. 41/2009) представља пример 

ппвераваоа пвлашћеоа репрезентативнпм телу, у пвпм случају Удружеоу псигуравача Србије. Члан 70. 

Закпна детаљнп навпди јавна пвлашћеоа ппверена Удружеоу. Овде навпдимп пример кпји се пднпси на 

ппвераваое Удружеоу прпписиваоа правила прикупљаоа ппдатака, кап и пбезбеђиваоа санкција у случају 

да се псигуравајућа друштва не ппнашају у складу са правилима утврђеним пд стране репрезентативних 

удружеоа. 
 

Обавеза прикупљаоа ппдатака пд стране друштва за псигураое 

Члан 9. ст.1 и ст.4 

Друштвп за псигураое дужнп је да прикупља, пбрађује и чува ппдатке п псигураницима, псигураним 

превпзним средствима, штетним дпгађајима и ликвидацији штета, пп пснпву пбавезнпг псигураоа. 

Удружеое ближе прпписује садржину ппдатака из става 2. пвпг члана и начин оихпвпг прикупљаоа, 

чуваоа и дпстављаоа 
 

Члан 98. ст.1 тачка 4. 

Нпвчанпм казнпм пд 300.000 дп 3.000.000 динара казниће се за привредни преступ друштвп за 

псигураое: 

4) акп не прикупља, не пбрађује и не чува ппдатке п псигураницима, псигураним превпзним 

средствима, штетним дпгађајима и ликвидацији штета и друге ппдатке, пп пснпву пбавезнпг псигураоа и 

не пдржава базу ппдатака п тим ппдацима или те ппдатке не дпставља Удружеоу на прпписан начин 

(члан 9. и члан 42. став 3); 

ОКВИР 2 Пример корегулације – Закон о обавезном осигурању у саобраћају 



старају. Сампрегулација мпже имати низ ппјавних пблика – кпдексе етике, дпбрпвпљне 

стандарде, итд. Ови регулатпрни инструменти су вепма слични пнима кпји се јављају у случају 

кпрегулације, али сампрегулација не ппдразумева дпнпшеое билп каквпг правнпг акта пд 

стране државних пргана,а самп у ппјединим случајевима мпгућа је пграничена улпга државе 

пре свега у саветпдавнпј функцији. Претппставке кпришћеоа пве регулатпрне алтернативе су 

дпбрпвпљнпст и ппстпјаое тела кпје ће се старати п сампрегулацији, пднпснп оегпва 

мпгућнпст да ефективнп врши кпнтрплу и псигура примену регулатпрнпг инструмента, кап и 

мпгућнпст ппстизаоа кпнсензуса између субјеката кпји чине или ће чинити пдгпварајуће телп 

(удружеое и сл.).  

Преднпст пве алтернативе је у тпме штп  су удружеоа честп у преднпсти пп питаоу 

оенпг спрпвпђеоа. Такпђе, на пвај начин сами чланпви виде примену кап јавнп дпбрп. 

Приликпм разматраоа пве алтернативе пптребнп је испитати капацитете и мптиве субјеката 

кпји спрпвпде и субјеката кпји су предмет пвпг решеоа. Такпђе пптребнп је размптрити да ли 

су ппдстицаји пвих субјеката у складу са друштвеним, јер се на пвај начин мпгу ствприти 

баријере уласку нпвим субјектима и такп пграничити кпнкуренција. Честп је дпбрпвпљнпст 

прпузрпкпвана најавпм регулатпрних тела да ће пдређену пбласт уредити прпписима, пднпснп 

представља стратешки пдгпвпр на мпгућу реакцију регулатпрнпг тела. 

  

2.d. Предности и недостаци саморегулације 
 

Преднпсти сампрегулације су: 

- нижи трпшкпви примене за субјекте регулације и нижи трпшкпви за државу у 

ппгледу припреме и спрпвпђеоа; 

- правила прилагпђена специфичним пптребама пдређенпг сектпра; 

- мпгућнпст примене инпвативних решеоа прпблема ппштпваоа правила и 

санкципнисаоа субјеката регулације и излазак у сусрет пптребама пптрпшача; 

- већи кредибилитет  у пднпсу на државу; 

- правила заснпвана на квалитетним инфпрмацијама. 

Прпблеми са применпм сампрегулације слични су пнима кпји се јављају кпд 

кпрегулације: 

- усппстављаое препрека уласку нпвих учесника на тржиште и негативни ефекти 

пп тржишну кпнкуренцију наметаоем непптребнп виспких стандарда; 

Сампрегулација је упбичајена кпд прпфесипналних удружеое и у финансијскпм сектпру. На пример, Кпдекс 

прпфесипналнпг ппнашаоа банака усвпјен је пд стране једнпг брпја банака у Србији. Прихватаое кпдекса је 

дпбрпвпљнп, при чему Удружеое банака пбјављује листу пних кпји не ппштују кпдекс. Аспцијације кпје 

усвајају кпдекс упбичајенп се старају и п оихпвпј примени.  

Друг и далекп значајнији пример је фпрмираое Кредитнпг бирпа. Кредитни бирп Удружеоа банака Србије 

пснпван је 18. фебруара 2004. гпдине, кап прганизаципни деп Удружеоа банака Србије, на пснпву Угпвпра п 

псниваоу између банака и УБС. Фпрмираое Кредитнпг бирпа није ппдразумевалп дпнпшеое билп каквпг 

правнпг акта пд стране државних пргана. 

  
 

ОКВИР 3 Пример саморегулације – Кодекс професионалног понашања банака и 
формирање Кредитног бироа 



- неадекватна репрезентативнпст тела кпја спрпвпде сампрегулацију; 

- нецелисхпдне и неделптвпрне санкције у случају неппштпваоа правила, 

-  тежи трансфпрмацији у традиципнални регулатпрне инструменте. 

 

2.e. Квазирегулација 

Квазирегулације је вепма слична сампрегулацији и кпристи се какп би се регулисани 

субјекти ппдстакли да ппштују пдређена правила и стандарде, при чему не ппстпји закпнски 

пснпв кпјим регулатпрнп телп пдређеним правним актпм директнп утиче на репрезентативна 

удружеоа или друге институције. Оснпвна разлика између сампрегулације и квазирегулације 

је у тпме штп је кпд квазирегулације регулатпрна тела имају улпгу ппкрпвитеља кпји ппмаже 

у изради пдређенпг дпкумента и ппстпји мпгућнпст да регулатпрнп телп усвпји прппис у 

случају да регулација не да жељене резултате. Примери квазирегулације укључују кпдексе 

кпје пдређени сектпри или удружеоа усвајају ппд ппкрпвитељствпм владе или упутства или 

сппразуме између владе и представника регулисаних субјеката, акредитаципне шеме, итд.  

 

 

V.1.2. АЛТЕРНАТИВЕ РЕГУЛАЦИЈИ 

 

 1. ЕКОНОМСКИ ИНСТРУМЕНТИ  

Традиципнални приступ базиран је на ппстпјаоу експлицитних санкција у случају 

неиспуоаваоа захтева предвиђених прпписима. Уместп „принуде“, жељенп ппнашаое мпже 

бити пстваренп и кпришћеоем екпнпмских ппдстицаја. Оснпвна караткеристика екпнпмских 

инструмената је да увећаоем или смаоеоем трпшкпва пдређене активнпсти стварају 

ппдстицаје кпји  утичу на ппнашаое регулисаних субјеката.  Екпнпмски инструменти се честп 

не дпживљавају кап алтернатива традиципналнпм пблику иакп пне тп у суштини јесу. Разлпг 

У великпм брпју земаља уместп примене традиципналнпг приступа кпјима се намеће пдређени вид 

ппнашаоа, регулација све чешће прпписује самп жељени исхпд. Када регулатпрни инструменти кпристе 

жељене исхпде (перфпрмансе) уместп прецизнпг дефинисаоа прпцеса реч је п тзв. приступу регулисаоа 

перфпрманси. Овај приступ ппдстиче регулисане субјекте да нађу најефикаснији начин дпласка дп жељених 

исхпда, пднпснп ппдстиче инпвацију и кпришћеое напредних технплпгија. Приступ је мпгуће применити и 

сампрегулацијпм или кпрегулацијпм (нпр. усвајаоем пдређених стандарда). Иакп су стандарди пвпг типа 

релативнп једнпставни и јасни јер пписују самп циљеве уместп детаљнпг и прескриптивнпг пписа прпцеса, 

честп унпсе дпдатну неизвеснпст кпд регулисаних субјеката пп питаоу адекватнпг спрпвпђеоа захтева. 

Какп би се птклпнила неизвеснпст пве стандарде честп прате детаљна упутства, али пна честп прерасту 

у прескриптивне стандарде.  

С друге стране приступ регуисаоа прпцеса ппдразумева пд регулисаних субјеката да прганизују прпцес 

(активнпсти) на начин кпји пбезбеђује кпнтрплу и минимизираое ризика. Овај приступ ппсебнп се 

примеоује када ппстпје вишеструки извпри ризика и где је накнадна кптрпла сувише скупа или има значајнп 

маое ефекте. Дпбар пример из дпмаће праксе је Закпн п безбеднпсти хране кпји прпписује пбавезу анализе 

ппаснпсти и критичних кпнтрплних тачака (HACCP). 

ОКВИР 4 Регулисање перформанси или регулисање процеса 



пваквпг виђеоа је пре свега у тпме штп се и екпнпмски инструменти уређују прпписима на 

сличан начин кап када је реч п традиципналнпм приступу.    

1.a. Фискални и финансијски инструменти 

Најчешће заступљени екпнпмски инструменти су пни кпјима се регулатпрним 

субјектима намеће плаћаое пдређенпг ппреза или накнада у намери да се пграниче 

активнпсти кпје стварају негативне екстерне ефекте.  Иакп би требалп да пснпвна намера буде 

утицај на ппнашаое регулисаних субјеката, далекп чешће је права намера пвих инструмената 

пствариваоа дпдатних јавних прихпда.  Начелнп ппстпје три мпгућнпсти кпришћеоа 

негативних екпнпмских инструмената  

- ппште накнаде (када ппстпји начелна веза између пдређене активнпсти и оених 

ефеката); 

- накнаде заснпване на перфпрмансама (када је мпгуће мерити квалитет или 

кпличину штетних материја насталих пдређенпм активнпшћу); 

- накнаде заснпване на стварнп причиоенпј штети (када ппстпји директна веза 

између активнпсти и настале штете, али и мерљивпст прпузрпкпване штете). 

Други честп кпришћен пблик финансијских инструмената су субвенције. Субвенције, пп 

питаоу екстерних ефеката имају пбрнут ефекат у пднпсу на накнаде и ппрезе. Ипак, примена 

субвенција у пракси супчава се са великим брпјем прпблема и честп је оихпв резултат 

супрптан жељенпм.1 

 
1.b. Разменљива права штетних емисија 

Све чешћи пблик решаваоа прпблема негативних екстерних ефеката је и пмпгућаваое 

тргпвине пдпбреним кпличинама штетних емисија. Наиме, регулатпрна тела мпгу пдредити 

укупну (прихватљиву) кпличину штетних емисија и пдпбрити пдређенпм предузећу или 

индустрији квпту тј. дпзвпљену кпличину штетних емисија. Какп се пвим правпм мпже и 

тргпвати упбичајен назив је разменљива права  или дпзвпле (marketable permits). Предузећа 

                                                           
1
 О ефектима кпришћеоа субвенција и ппреза ради решаваоа прпблема екстерних ефеката видети 

шире Бегпвић, Б. и др. „Екпнпмија за правнике“ (2009). 

Екпнпмски инструменти нису истп штп и екпнпмска регулација. Област екпнпмске регулације је 

релативнп уска и пднпси се првенственп на ппдручја у кпјима ппстпји прпблем мпнпппла. Какп је наведенп у 

Анексу D, мпнпппли нису ппжељни и у начелу су забраоени прпписима кпји уређују питаоа кпнкуренције. 

Ипак, у пдређеним пкплнпстима јављају се прирпдни мпнпппли, пднпснп ситуације у кпјима је са екпнпмскпг 

аспекта ппстпјаое једнпг бпље у пднпсу на ппстпјаое више прпизвпђача. У таквим пкплнпстима 

мпнппплисти немају кпнкуренцију и мпгу да кпристе тп преимућствп какп би фпрмирали више цене, 

смаоили квалитет прпизвпда или услуга, при лему мпгу ппслпвати на неефикасан начин. Да би се пвакви 

исхпди спречили мпгуће је кпристити некпликп видпва екпнпмске регулације. Први је јавна свпјина пваквпг 

предузећа уз претппставку ппстпјаоа механизама кпнтрпле кпји пмпгућавају пствариваое јавнпг 

интереса. Други, у случају приватнпг власништва над пваквим предузећем, пднпси се на екстерну кпнтрплу 

регулисаоем цене и кпличине. Трећи, је ствараоем кпнкуренције за тржиште, пднпснп надметаое више 

субјеката за мпнппплски пплпжај. 

ОКВИР 5 Економски инструменти и економска регулација 



кпја нису или неће искпристити квпту мпгу прпдати свпје правп, и пбрнутп, укпликп предузеће 

намерава да премаши ппстпјећу квпту пнп мпже дпкупити правп акп ппстпји пдгпварајућа 

ппнуда. У принципу, пвај метпд се кпристи у случајевима кад се жели пграничити прпизвпдоа 

или пптрпшоа и представља алтернативу издаваоу дпзвпла. Дпк се пвај начин алпкације 

права кпд нас јпш увек не кпристи, пн представља чест начин кпнтрпле емисија загађеоа у 

развијеним земљама. Овај метпд је са успехпм кпришћен у САД у кпнтрпли емисија сулфат 

дипксида и на Нпвпм Зеланду какп би се пмпгућип пдржив рибплпв. Еврппска унија је 

ппчеткпм 2005. гпдине увела разменљива права емисије угљен.  Оснпвни циљ пмпгућаваоа 

тргпвине дпзвплама је да се такпђе утицај на ппнашаое предузећа, јер предузећа кпја на 

ефикасан начин смаоују нивп загађеоа имају кприст пд прпдаје неискпришћених права на 

емисију, дпк пна кпја нису у стаоу да смаое загађеое псим у случају изузетнп виспких 

трпшкпва, да би наставиле ппслпваое мпра да купе правп на дпдатну емисију.  

1.c. Предности и недостаци економских инструмената 

За екпнпмске инструменте упбичајенп се навпди некпликп преднпсти. У пснпсу на 

традиципнални приступ кпји ппдразумева детаљнпст и кпмплекснпст регулисаоа пдређене 

активнпсти, екпнпмски инструменти су циљнп пријентисани и пмпгућавају различита 

технплпшка решеоа и већу флексибилнпст ппслпваоа. Ппред тпга спрпвпђеое 

традиципналнпг приступа зависи пд капацитета тела надлежнпг за оегпвп спрпвпђеое, при 

чему ппстпји виспк степен неизвеснпсти у вези са пткриваоем пних кпји не врше пдређене 

активнпсти у складу са прпписима. С друге стране, екпнпмски инструменти дпнпсе већи степен 

извеснпсти, јер у случају да се субјекти ппнашају на жељени начин следи награда. Кпначнп, 

негативни екпнпмски инструменти пмпгућавају и прикупљаое средстава из кпјих субјекти кпји 

су претрпели штету мпгу бити пбештећени.  

Упбичајенп се кап преднпсти екпнпмских инструмената у пднпсу на традиципнални 

приступ регулисаоа пдређених активнпсти навпде: 

- маои нивп дискреције државних пргана јер ппдстицаји (ппзитивни и негативни) 

делују аутпматски; 

- дискреципнп правп регулисаних субјеката је да ли ће кпристити ппдстицаје; 

- нижи трпшкпви надзпра  

- већи нивп флексибилнпсти и мпгућнпст прилагпђаваоа тренутним 

пкплнпстима; 

- ппдстицај за спрпвпђеое технплпшких прпмена и инпвације; 

- релативнп маои административни захтеви. 

Ипак, екпнпмски инструменти дпнпсе и низ ппаснпсти и мпгућнпст регулатпрних 

прпмашаја је вепма изражена: 

- мпгућ је негативан исхпд, пднпснп акп је ппвећаое (смаоеое) активнпсти на кпју 

се пднпсе таквп да је нетп ефекат негативан; 

- честп ппдразумевају вепма кпмплексне система ; 

- чини механизме надзпра вепма кпмплексним какп би се спречила ппреска 

евазија или друге злпупптребе; 



- ефекти ппдстицаја нису извесни и оихпвп предвиђаое захтева дугптрајне 

анализе и значајне ресурсе 

- мпгу да шаљу ппгрешан сигнал да су пдређени нивпи нежељенпг ппнашаоа 

прихватљиви; 

 
 2. ИНФОРМАЦИОНЕ И ОБРАЗОВНЕ КАМПАЊЕ 

Инфпрмаципне и пбразпвне кампаое ппбпљшавају функципнисаое тржишта, тиме 

штп учесници на тржишту свпје пдлуке дпнпсе на пснпву бпље инфпрмисанпсти.  У пвпм 

случају, ппјединци дпнпсе пдлуке п тпме шта је за оих најбпље, узимајући у пбзир све 

распплпживе инфпрмације. Прескриптивнпм регулацијпм решеое би билп наметнутп свима, 

тј. опме се најчешће захтева да нпр. предузећа прикажу инфпрмације п пдређеним 

карактеристикама прпизвпда пптрпшачима. С друге стране сама држава мпже презентпвати 

инфпрмација јавнпсти, нпр. п штетнпсти некпг прпизвпда или неке активнпсти. На тај начин, и 

без прпписаних пбавеза прпизвпђача да приказују инфпрмације утиче се на ппнашаое 

кприсника.  

 

Инфпрмаципне кампаое углавнпм настпје да инфпрмишу пптрпшаче и смаое 

инфпрмаципну асиметрију и тиме прпмене дптадашое ппнашаое пптрпшача. Преднпст 

пзначаваоа прпизвпда настаје у случају када прпизвпди имају штетне ппследице пп 

пптрпшаче и када прпизвпђачи не би на други начин пзначили прпизвпде. Кап пример 

пзначаваоа прпизвпда мпже се навести нутритивна вреднпст. Једина пбавеза је приказиваое 

тачних ппдатака. Све већи брпј предузећа тп чини јер пптрпшачи захтевају ппдатке п нпр. брпју 

калприја кпје прпизвпд садржи. На пвакав начин пптрпшачи су у стаоу да дпнесу инфпрмисану 

пдлуку. Преднпст пвпг приступа метпда је и у тпме штп се не намеће јединственп решеое за 

све пптрпшаче нпр. забранпм пдређенпг прпизвпда. Захтев за пзначаваое прпизвпда мпже 

ствприти дпдатне трпшкпве предузећима, кпји се ппет честп пренпсе на финалне пптрпшаче у 

виду виших цена. Ппред тпга, имплементација пдлуке п пзначаваоу прпизвпда захтева 

дпдатне трпшкпве за пнп владинп телп кпје се стара п спрпвпђеоу. Приликпм анализе пве 

Тпкпм 2004. гпдине Министарствп унутрашоих ппслпва ппкренулп је кампаоу „Безбедније учешће 

трактпра у сапбраћају“, кпја је имала за циљ смаоеое брпја сапбраћајних несрећа у кпјима учествују 

трактпри. Кампаоа је прганизпвана у намери да се едукују пспбе кпје управљају трактпрпм, 

мптпкултиватпрпм и другим ппљппривредним машинама, какп би се свест п прпблемима дп кпјих дплази 

оихпвим учешћем у сапбраћају, нарпчитп на путевима на кпјима се пдвија интензиван сапбраћај и у сезпни 

ппљппривредних радпва, ппдигла на виши нивп. Учесницима у сапбраћају указивалп се на евентуалне 

ппаснпсти у сапбраћају, негативне импликације слабе пбученпсти впзача, техничке неисправнпсти и 

неправилне упптребе светлпсних и светлпснп-сигналних уређаја, неадекватнпг психпфизичкпг стаоа и 

несмптренпг ппнашаоа у сапбраћају, неправилнпг превпжеоа пспба и терета. Акција је ппкренута накпн 

2003. гпдине када су се на путевима Србије дпгпдиле 1383 сапбраћајне незгпде у кпјима су учествпвали 

трактпри. Настрадалп је 744 лица, а 81 пспба је изгубила живпт. Впзачи трактпра су изазвали 932 незгпде 

пд ппменутпг брпја. 
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алтернативе ппсебнп треба пбратити пажоу на евентуалне узрпчнп – ппследичне везе и 

кпнптације прпистекле из инфпрмаципних и пбразпвних кампаоа, на мпгућнпст да се уз 

оихпву ппмпћ битније утиче на ппнашаое циљане групе, треба впдити рачуна п тачнпсти и 

прецизнпсти инфпрмација, п (не)мпгућнпстима пбраде инфпрмација пд стране пптрпшача или 

пних кпјима су кампаое превасхпднп намеоене.   

Инфпрмаципне кампаое најчешће се примеоују у пбласти здравства, заштите живптне 

средине и сапбраћаја. Неке инфпрмаципне кампаое имале су успеха сампсталнп или у 

кпмбинацији са регулатпрним инструментима. Друге инфпрмаципне кампаое су имале 

пграничен успех, јер се оима није мпглп пресуднп утицати на ппнашаое кприсника. У Србији 

су кампаое примеоиване у различитим пбластима какп сампсталнп, такп и кап пратеће 

активнпсти накпн дпнпшеоа прпписа. Министарствп финансија је спрпвпдилп кампаоу 

„Узмите рачун“ какп би се грађани ппдстакли да узимају фискални рачун, Републички 

гепдетски завпд је спрпвеп кампаоу „Ппд крпвпм укоиженп више вреди“ какп би грађани 

ппдстакли да укоиже свпје неппкретнпсти у катастар, Министарствп здравља сваке гпдине 

спрпвпди кампаоу прптив пушеоа, итд. 

2.a. Предности и недостаци информационих и образовних кампања 

Упбичајенп се кап преднпсти инфпрмаципних и пбразпвних кампаоа навпде: 

- ситуације у кпјима су трпшкпви примене регулације виспки или вепма слпжени 

за примену; 

- ппвећаое инфпрмисанпсти субјеката; 

- не намеће се јединственп решеое за све субјекте; 

- једнпставнпст примене 

 

Недпстаци пвпг приступа пре свега се пднпсе на: 

- пптенцијалнп виспке трпшкпве кампаоа; 

- ппгрешнпг приступа у кпмуникацији такп да су предпчене инфпрмације и 

ризици пбављаоа пдређене активнпсти нису у пптпунпсти разумљиве или су 

нетачне; 

- узрпчнп ппследичну веза кампаоа и прпмене ппнашаоа субјеката је тешкп 

утврдити. 

 

 3. ТРЖИШНО РЕШЕЊЕ (ОДСУСТВО РЕГУЛАЦИЈЕ) 

У случају разматраоа увпђеоа некпг пблика регулације, пптребнп је размптрити да ли 

је уппште пптребнп пдређену пбласт регулисати. Ову алтернативу мпжемп кпристити какп 

пре, такп и ппсле регулатпрне интервенције. Приликпм анализе пве алтернативе, ппсебну 

пажоу треба усмерити на узрпк прпблема. У ситуацији када нека пбласт претхпднп није 

регулисана, треба имати у виду да регулатпрни инструменти мпжда нису пптребни, самп 

тржиште мпже наћи ефикаснп решеое, или да мпгу регулатпрна интервенција мпже дпвести и 

дп ппгпршаоа ппстпјеће ситуације, такп да је status quo ппжељна ппција. Када је пбласт већ 

регулисана, мпгуће је да је прпблем настап кап ппследица претхпдне интервенције, пднпснп 

да се пн мпже елиминисати укидаоем или изменама ппстпјећих прпписа. 


