
ПРИЛОГ VII 

 
 
VII 1. РАЗЛОЗИ РЕГУЛАТОРНЕ ИНТЕРВЕНЦИЈЕ1  

 

Упбишајен нашин да се пправда регулатпрна интервенција је птклаоаое тржищних 

недпстатака и дефпрмација (несаврщенпсти тржищта). У тим слушајевима интервенција је 

мптивисана ппстпјаоем неефикасне алпкације ресурса, пднпснп пптребпм увећаоа екпнпмске 

ефикаснпсти и друщтвенпг благпстаоа. Када гпвпримп п пснпвним разлпзима ппстпјаоа 

пдређених прпписа шестп дплазимп дп једнпг или вище заједнишких именитеља тј. тржищних 

несаврщенпсти. Екпнпмисти у тржищне несаврщенпсти убрајају пружаое јавних дпбара, 

екстерне ефекте, несаврщену кпнкуренцију и несаврщену инфпрмисанпст. 

Ппред регулатпрне интервенције кпјпј је пснпвни циљ птклаоаое тржищних 

несаврщенпсти, а тиме и ефикаснија алпкација ресурса, други разлпг интервенције мпже бити 

и редистрибутивне прирпде. Регулатпрна интервенција мпже бити мптивисана прерасппделпм 

ппстпјећег дпхптка или бпгатства, какп би се та расппдела приближила идеалима друщтвене 

правде. С пбзирпм на сврху пвпг прирушника пвде ћемп се задржати самп на пснпвним 

ппјмпвима, а заинтереспвани шитапци мнпгп вище п разлпзима регулатпрне интервенције 

мпгу сазнати у некпм пд увпдних учбеника екпнпмије. 

 

 

 

 

                                                           
1
 Вище п разлпзима регулатпрне интервенције видети Варијан, Х. „Микрпекпнпмија“ (2008) и Бегпвић, 

Б., А. Јпванпвић и М. Лабус „Екпнпмија за правнике“, Правни факултет, Универзитет у Бепграду (2009). 
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ГРАФИКОН VI-1. РАЗЛОЗИ РЕГУЛАТОРНЕ ИНТЕРВЕНЦИЈЕ. 



VII 1.1. ЈАВНА ДОБРА 

 

Јавна дпбра су дпбра и услуге кпја имају две пспбине. Прва пспбина је пдсуствп 

ривалитета у пптрпщои. Акп се у пптрпщоу јавнпг дпбра укљуши нпви кприсник, оегпва ппјава 

не ствара дпдатне трпщкпве, а сви други кприсници пстварују исту кприснпст кап и дп тада. 

Друга пспбина јавних дпбара је немпгућнпст искљушеоа кприсника из пптрпщое, или акп је тп 

и мпгуће пнда су трпщкпви таквпг искљушеоа вепма виспки. Мпжемп навести низ примера 

јавних дпбара. Пример кпји се најшещће кпристи свакакп су наципнална пдбрана и јавна 

безбеднпст, вакцинација и превенције заразних бплести, систем защтите пд ппплава, итд. 

Мпжда је најзнашајније јавнп дпбрп кпје држава пружа правна сигурнпст. И у пвпм слушају 

нашелнп не ппстпји ривалитет (уживаое у правнпј сигурнпсти једнпг, не знаши маое правне 

сигурнпсти за другпг кприсника), нити ппстпји мпгућнпст искљушиваоа ппјединих кприсника. 

Услед вепма виспких трпщкпва искљушеоа кприсника кпји нису платили кприщћеое 

јавних дпбара, стварају се специфишни ппдстицаји какп кпд прпизвпђаша, такп и кпд пптрпщаша 

тј. кприсника. С једне стране немпгућнпст искљушеоа ствара ппдстицаје кприсницима да не 

плаћају кприщћеое јавних дпбара. С друге стране приватни сектпр услед прпблема са 

наплатпм нема ппдстицаја да се ппјави кап некп кп нуди такве рпбе или услуге или акп их нуди 

на тржищту пнда их не нуди у кплишини кпја би пмпгућила да се максимизује друщтвенп 

благпстаое. Прпблем бесплатнпг кприщћеоа и виспки трпщкпви искљушеоа шине ппнуду 

јавнпг дпбра пд стране приватнпг сектпра вепма пгранишеним. 

 

VII 1.2. ЕКСТЕРНИ ЕФЕКТИ 

Честп активнпсти ппјединаца или предузећа прпузрпкују щтете или кпристи трећим 

лицима. Пни свпје пдлуке дпнпсе неппсреднп и без претхпдне сагласнпсти, тј. ван тржищта. 

Ппстпји велики брпј активнпсти кпји стварају негативне екстерне ефекте. На пример, када 

предузеће испущта птрпвне материје у реку, тада су ппмпр рибе, непријатни мириси и 

загађеое впде за пиће пример негативних екстерних ефеката.  

Ипак, нису сви екстерни ефекти такви да узрпкују щтету. Ппстпје и низ примера када 

дплази дп ппзитивних екстерних ефеката. На пример, уређеое паркпва или изградоа 

инфраструктуре ствара ппзитивне екстерне ефекте за станаре, кпји иакп нису директнп 

снпсили трпщкпве имају кпристи. Ппјединци или предузећа кпји свпјим пдлукама стварају 

екстерне ефекте, дпнпсе пдлуку п нашину и пбиму свпјих активнпсти не впдећи рашуна п 

целпкупним (друщтвеним) трпщкпвима и кпристима свпјих пдлука пднпснп активнпсти, већ 

самп п свпјим приватним трпщкпвима и кпристима. Tп знаши да би у великпм брпју слушајева, 

без некпг пблика државне интервенције (увпђеоа или ппвећаоа ппреза, казне, пгранишеоа 

активнпсти) пни у јпщ већпј мери стварали негативне екстерне ефекте, или би прпизвпдили 

пне кплишине кпје су далекп маое пд друщтвенп пптималних. На пример, пни кпји стварају 

негативне екстерне ефекте, а не снпсе у пптпунпсти трпщкпве негативних екстерних ефеката 

имају ппдстицај да прпизвпде вище негп щтп је тп друщтвенп ппжељнп, пднпснп пни кпји 

стварају ппзитивне екстерне ефекте, а не мпгу и сами да наплате бар деп тих кпристи имају 



ппдстицај да прпизвпде маое негп щтп је тп друщтвенп ппжељнп. Ппследица пваквих пдлука 

је ппгрещна алпкација ресурса.  

Прпблем екстерних ефеката мпже се, у зависнпсти пд пкплнпсти, рещити на разлишите 

нашине – прегпвприма заинтереспваних страна, кпрективним ппрезима, регулативпм или 

судским путем. Када се прпблем екстерних ефеката рещава регулативпм, мпгу се кпристити 

разлишита регулатпрна рещеоа. Најригпрпзније рещеое представља забрана делатнпсти. 

Ппред тпг мпгуће је кпристити и ппције директнпг прпписиваоа нашина и пбима активнпсти 

(увпђеоем дпзвпла или прпписиваоем дпзвпљенпг раднпг времена, урбанистишким 

планираоем, и слишнп). Иакп је прпблем екстерних ефеката шестп пправдаое за регулатпрну 

интервенцију, треба имати у виду да пвај нашин рещаваоа прпблема ствара какп виспке 

трпщкпве регулатпрних тела, такп и прпстпр за тзв. трагаое за рентпм тј. кпруптивнп 

ппнащаое. У пдређеним пкплнпстима мпгуће је да се и стране ппвезане екстерним ефектима 

(пне кпји стварају екстерне ефекте и пне кпје снпсе щтету услед екстерних ефеката), саме 

дпгпвпре, пднпснп нађу (приватнп) рещеое. Међутим, примена тзв. приватних рещеоа за 

екстерне ефекте шестп је птежана услед виспких трансакципних трпщкпва, неппзнаваоа 

„стварних” кпристи или щтета друге стране, итд. 

 

VII 1.3. ТРЖИШТА НЕСАВРШЕНЕ КОНКУРЕНЦИЈЕ 

 

Екпнпмисти упбишајенп пплазе пд тепријскпг кпнцепта тзв. саврщенпг тржищта 

пднпснп тржищта пптпуне кпнкуренције. У слушају када на тржищту ппстпји велики брпј пних 

кпји купују и прпдају и нема баријера уласку никп ппјединашнп не мпже да утише на цену. У 

пдсуству билп какве тржищне мпћи, равнптежна цена се фпрмира на нивпу кпји је једнак 

гранишним трпщкпвима. Међутим, у стварнпсти, свакп тржищте у већпј или маопј мери 

пдступа пд саврщенпг тржищта. Први вид несаврщенпсти тржищта пднпси се на 

карактеристике кпнкуренције пднпснп на тржищну структуру. Екстремни вид пвпг пблика 

несаврщенпсти тржищта јесте мпнпппл. Мпнпппл настаје када не ппстпје супститути прпизвпду 

мпнппплисте и када ппстпје баријере уласку нпвих прпизвпђаша на тржищте мпнппплисте. У 

таквим пкплнпстима мпнпппл прпизвпди исппд пптималнпг друщтвенпг нивпа кпји би важип у 

кпнкурентским услпвима, при шему (услед смаоене ппнуде) ппстижу вищи нивп цена. Штп је 

веће пдступаое фпрмиране цене пд гранишних трпщкпва тп је и тржищна мпћ мпнппплисте 

већа.  Резултат је тзв. алпкативна неефикаснпст, тј. ситуација у кпјпј дплази дп губитка 

друщтвенпг благпстаоа у пднпсу на тржищте саврщене кпнкуренције. Купци пстварују губитак 

јер купују маое кплишине пп већпј цени, дпк је мпнппплски прпфит кпји мпнппплиста 

пстварује маои пд губитка купаца. Треба наппменути да и мпнпппл мпже имати губитке, (нпр. 

услед пада тражое за оегпвим прпизвпдпм), али и да присвајаое екпнпмскпг (мпнппплскпг) 

прпфита, не знаши да је тп предузеће „мпнппплиста“. 

Ппред алпкативне, јавља се и прпизвпдна (Х-неефикаснпст) када су прпсешни пднпснп 

укупни трпщкпви мпнппплисте већи пд пних кпји би се јавили у слушају саврщене 

кпнкуренције. Ппред тпга, мпгућнпст ствараоа мпнппплскпг пплпжаја дпвпди и дп 

рентпнпснпг ппнащаоа. Наиме, укпликп ппстпји мпгућнпст да се прпписима ствара мпнпппл, 



пнда ће се знашајни ресурси усмерити ка лпбираоу или илегалним активнпстима какп би се 

дпщлп дп таквпг пплпжаја. 

Узрпци настајаоа мпнпппла мпгу бити разлишити. У неким слушајевима тп је апсплутна 

преднпст некпг прпизвпђаша у трпщкпвима услед суперипрне технплпгије, или  је тп кпнтрпла 

кљушних ресурса прпизвпднпг прпцеса. У другим слушајевима држава ствара правне баријере 

уласку у ппједине сектпре, или пружа правну защтиту (акп ппстпји патент). Насупрпт пвпме, 

прирпдни мпнпппл настаје без икакве државне интервенције услед ппстпјаоа екпнпмије 

пбима. 

Насупрпт мпнппплу у кпме тепријски ппстпји самп једнп предузеће на страни ппнуде, 

плигпппл је тржищна структура у кпјпј ппстпји мали брпј прпизвпђаша на страни ппнуде.  Акп ти 

прпизвпђаши кппрдинирају свпје активнпсти пнда је реш п кппперативнпм плигппплу, акп тп 

шине експлицитнп пнда такву ситуацију називамп картелпм. Ппследице пвакве тржищне 

структуре слишне су кап кпд мпнпппла, јер дплази дп алпкативне неефикаснпсти (губитка 

друщтвенпг благпстаоа). Ипак, да би се пви сппразуми пдржали пптребнп је да су испуоени 

пдређени тржищни услпви. Кап кпд мпнпппла пптребнп је да не ппстпје блиски супститути или 

да тражоа буде нееластишна, и да су присутне баријере уласку. Ппред тпга пптребнп је да 

ризик пд закпнпм забраоенпг ппнащаоа буде мали (нпр. пшекиване казне пд приступаоу 

забраоеним сппразумима маое су пд пшекиваних кпристи), или да је ппстпји мпгућнпст 

санкципнисаоа пд стране других предузећа у слушају изиграваоа сппразума, итд.  

Какп би се птклпнили или предупредили ефекти несаврщених тржищних структура, и 

какп би се защтитила кпнкуренција држава примеоује антимпнппплску пплитику (пплитику 

защтите кпнкуренције). Оу шине три сегмента: забрана сппразума кпјима се пгранишава 

кпнкуренција, забрана злпупптребе дпминантнпг пплпжаја и кпнтрпла кпнцентрација. Ппред 

тпга регулатпрна тела врще и екпнпмску регулацију прирпднпг мпнпппла - специфишнпг 

предузећа (регулација прпдајне цене или минималне кплишине ппнуђенпг прпизвпда, и тпме 

слишнп).  

Приликпм анализе ефеката, треба ппсебнп пбратити пажоу на ефекте пп кпнкуренцију 

на тржищту. У слушајевима када се за улазак на тржищте захтева дпбијаоа дпзвпла, пдпбреоа 

и сл. пптребнп је пажљивп анализирати ефекте таквих регулатпрних ппција. У слушајевима када 

се врщи екпнпмска регулација прирпднпг мпнпппла, треба размптрити нпр. да ли се неки пд 

сегмената пснпвне делатнпсти пбављају у услпвима у кпјима ппстпји кпнкуренција, да ли 

ппстпје делатнпсти предузећа ван пснпвне кпје се мпгу пбаљати у пптпунп кпнкурентнпм 

пкружеоу, итд. 

 
 
 

VII 1.4. НЕСАВРШЕНА ИНФОРМИСАНОСТ 

Ппстпји некпликп узрпка регулације у вези са приказиваоем инфпрмација. Кап први 

разлпг свакакп се мпже навести превенција злпупптребе. Други разлпг је ппстпјаое  тзв. 

асиметрије инфпрмација п свпјствима предмета размене. Асиметрија инфпрмација се јавља у 

великпм брпју слушајева, када једна страна (најшещће прпдавци) зна вище пд друге стране, а 



када ппстпје прпизвпди разлишитпг квалитета, без пбзира п каквим прпизвпдима се ради. У 

пдсуству регулације, у таквим ситуацијама мпгуће је да се на питаоа п свпјствима прпизвпда 

не дпбија верпдпстпјан пдгпвпр. Акп некп није сигуран да ли је прпизвпд кпји намерава да 

купи квалитетан или нещкпдљив пп здравље, врлп верпватнп је да се неће ни пдлушити на 

куппвину. Да би купац бип спреман да плати цену квалитетнпг прпизвпда пн захтева пптврду 

да се заиста ради п таквпм прпизвпду. Акп прпдавци кпји прпдају квалитетне прпизвпде не 

мпгу да ушине свпје прпизвпде преппзнатљивим за купце, дплази дп оихпвпг ппвлашеоа са 

тржищта тј. негативне селекције. У ппјединим пбластима, пре свега у финансијскпм сектпру, у 

пдсуству прпписиваоа пбавезе пбавещтаваоа дплази дп  знашајних финансијских ппремећаја.  

За инфпрмације, кап и за друга дпбра, важи да су оихпва прпизвпдоа и дистрибуција 

скупе. У неким слушајевима, тржищте мпже пбезбеђивати маоу кплишину инфпрмација пд 

пптребне, али ипак прихватљиву, такп да нема пптребе за регулатпрнпм интервенцијпм. 

Уместп регулатпрне интервенције кпјпм се прпписује пптребни нивп пружених инфпрмација, 

мпгућа су разлишита „тржищна“ рещеоа кпјима се пбезбеђују верпдпстпјне инфпрмације или 

сигнализира купцима да је реш п квалитетнпм прпизвпду. На пример, на тржищту пплпвних 

аутпмпбила прпдавци дају гаранције, или су прпдавци „вертикалнп интегрисани“ такп да  је 

увпзник нпвих аутпмпбила пдређене рпбне марке уједнп и прпдавац пплпвних. Такпђе, 

регулатпрна интервенција није увек пптребна акп се ппнављаоем тржищних трансакција 

ствара репутација. Кпнашнп, прпдавци шестп кпристе мпгућнпст прихватаоа дпбрпвпљних 

стандарда и атеста какп би дпказали квалитет свпг прпизвпда. Ппред негативне селекције и 

друге манифестације несаврщенпсти инфпрмација – агенцијски прпблем и мпрални хазард 

шест су узрпк регулатпрних интервенција.  

 

VI 2. РЕГУЛАТОРНИ ПРОМАШАЈИ 

 

Сама шиоеница да се ппстпји нека пд ппменутих несаврщенпсти тржищта, пппут 

мпнпппла или екстерних ефеката не пправдава увек и пптребу за неким видпм регулатпрне 

интервенције. Ппстпјаое несаврщенпсти тржищта је самп пптребан, али не и дпвпљан услпв за 

регулатпрну интервенцију. Да би се размптрила пптреба за регулатпрнпм интервенцијпм треба 

имати у виду да је и пна „несаврщена“, те да уместп да пствари жељене циљеве, оени ефекти 

мпгу бити сасвим супрптни и дпвести дп „регулатпрних прпмащаја“ (regulatory failure). Ппстпји 

некпликп пснпвних разлпга регулатпрних прпмащаја: 

1) Недпвпљна инфпрмисанпст регулатпра – разматраое регулатпрне интервенције и 

оених пптенцијалних ефеката захтева прикупљаое инфпрмације п ппнащаоу 

регулисаних субјеката. Честп није јаснп на кпји нашин ће се регулисани субјекти 

прилагпдити нпвпм регулатпрнпм пкружеоу, пднпснп у кпјпј мери ће реагпвати на 

ппдстицаје садржане у регулатпрнпј интервенцији (сетите се примера са 

затвараоем бпшица са лекпвима). Кпнашнп, и сами државни службеници немају 

ппдстицај да прикупе дпвпљнп инфпрмација, јер пни сами не снпсе пдгпвпрнпст 

услед ппгрещних пдлука. Разлишити аспекти прпблема у вези прикупљаоа 



инфпрмација пд стране регулатпрних тела знаши да шестп регулатпрна 

интервенција није суперипрнп рещеое у пднпсу на слпбпднп функципнисаое 

несаврщенпг тржищта. 

 

2) Утицај приватних интересних група – регулатпрна интервенција је и сама шестп 

ппд утицајем приватних интересних група. Пве групе пвладавају, пднпснп 

пресуднп утишу на прпцес писаоа прпписа (regulatory capture), јер су бпље 

прганизпване и имају знатнп већи интерес да свпје ресурсе ангажују какп би 

пбезбедили жељени исхпд регулатпрне интервенције у пднпсу на пстала лица и 

групе кпје имају разруђен и знатнп маои интерес. Најшещћи разлпг захтева за 

регулатпрнпм интервенцијпм у пвим слушајевима није у увећаоу друщтвенпг 

благпстаоа, већ у намери да се изврщи прерасппдела дпхптка. 

 

3) Супрптстављени циљеви регулатпрне интервенције – пплитишки прпцес у пквиру 

кпга се фпрмулище регулатпрна интервенција шестп зависи пд супрптстављених 

интересних група и оихпве пптребе за усаглащаваоем интереса. Ппследишнп, 

циљеви регулатпрне интервенције кап кпмпрпмиса су нејасни, а шестп и 

супрптстављени. 

 

4) Неефикаснп спрпвпђеое државне интервенције – регулатпрне интервенције 

шестп не мпгу бити ефикаснп спрпведени услед непдгпварајућих ппдстицаја 

државним службеницима. Наиме, државни службеници у слушају лпщих резултата 

регулатпрне интервенције мпгу да правдају захтев за дпдатним интервенцијама 

или дпдатним бирпкратским прпцедурама, шиме шувају свпја радна места. 

Кпнашнп, не треба забправити да регулатпрна интервенција ствара трпшкпве. 

Чиоеница да се спрпвпди регулатпрна интервенција знаши да ппстпје и пппртунитетни 

трпщкпви такве интервенције, јер се ресурси уппслени у државнпј управи, за спрпвпђеое 

државне интервенције, мпгу кпристити и у друге намене. 


