
 

 

Табела 5.2 Спецификација предмета  

Студијски програм/студијски програми: Политички систем и привредни развој 

Врста и ниво студија: Дипломске академске мастер 

Назив предмета: Политика регулације тржишта 

Наставник (презиме, средње слово, име): Васиљевић А. Бранко  

Статус предмета: изборни 

Број ЕСПБ: 5 

Услов: / 

Циљ предмета Продубљивање знања студената мастер студија елементима студија Регулације, 

регулаторним приступима и инструментима који се користе у нормирању и контроли појединих 

сектора привреде, као и променама у  улози државе /јавне управе. Сагледавање рација регулације и 

целине институционалне регулације привреде (државних и недржавних регулатора). 

Исход предмета Студенти ће бити оспособљени да путем правне анализе и анлизе тржишних 

околности разумеју и критички раузматрају особености тржишних функција и улоге државе/јавне 

управе односно локалне самоуправе, као и приватних актера у регулацији тржишта. Посебно, 

студенти ће бити оспособљени да разумеју и критички анализирају улогу и утицај правне регулативе 

на тржишна стања и тржишне процесе.  

Садржај предмета 

1. Појам и разлози за регулацију – теорије регулације и понашања регулатора - промене у природи 

регулаторне функције државе; 2. Елементи регулаторног процеса и улога (јавне) управе, 

'агенцификација', ренесанса недржавне регулације. 3. Облици и методи регулације (корегулација, 

метарегулација, принудна саморегулација, добровољна саморегулација, економски инструменти као 

алтернатива регулацији); 4. Формулисање јавних политика у области регулације тржишта; 

регулаторна стратегија, регулаторна реформа и концепт добре регулаторне праксе. 5. Спровођење 

регулације – респонсивна регулација, регулација заснована на ризику, анализа трошкова и користи и 

анализа утицаја прописа. 6. Инструменти регулације  (инструменти економске регулације, 

инструменти трансакционе регулације, ауторизација и сертификација као облик регулације, 

нструменти структурне регулације, инструменти регулације информисања, уговорна регулација, 

регулација ризика). 7. Појам и елементи тржишног надзора. 8. Либерализација јавног сектора 

привреде (појам јавног сектора, основна начела либерализације, дозвољена ограничења конкуренције, 

правни режим јавно приватних партнерстава, концесија и обављања комуналних делатности). 9. 

Заједнички елементи регулације инфраструктуре – услуга од општег економског интереса. 

Литература С. Табороши, Т. Јованић, Економско право, Београд, 2010. B. Morgan, K. Yeung, An 

Introduction to Law and Regulation, Cambridge University Press, 2007. A. Ogus, Regulation – Legal Form 

and Economic Theory, Oxford, 1994. C. Hood, H. Rothstein, R. Baldwin, The Government of Risk, Oxford 

University Press, 2001.  F. Cafaggi, Reframing Self-Regulation in European Private Law, Kluwer Law 

International 2006. J. Mitnick, The Political Economy of Regulation, New York, 1980.  C. Philips, The 

Regulation of Public Utilities, Theory and Practice, 1993.  E. Balleisen, D. Moss (eds), Government and 

Markets – Toward a New Theory of Regulation, Cambridge University Press, 2009.  R. Sherman, Market 

Regulation, Pearson Education, 2008.  W. Kip Viscusi et al., Economics of Regulation and Antitrust, MIT 

Press, 2005. 

Број часова активне наставе Остали часови 

Предавања: 24 

4+0 

Вежбе: Други облици наставе: Студијски 

истраживачки рад: 

Методе извођења наставе Предавања, презентације, дискусија, студија случајева (case study). 

Оцена знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 

активност у току предавања 10 писани испит 40 

практична настава  усмени испт 20 

колоквијум-и 10 ..........  

семинар-и 20   

Начин провере знања могу бити различити наведено у табели су само неке опције: (писани испити, 

усмени испит, презентација пројекта, семинари итд......) 

Максимална дужина 1 страница А4 формата 

 


