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ТРЖИШНА РЕГУЛАЦИЈА КАО МЕТАПРАВНИ
СИСТЕМ И ЗНАЧАЈ ЕКОНОМСКЕ ДЕМОКРАТИЈЕ

Резиме

Тржишна регулација мора се схватити далеко обухватније него 
што је то формална хармонизација са правом ЕУ путем оснивања неза-
висних регулаторних тела. Облик регулације јесте везан за норму, али је 
тај облик адекватан само уколико постоје одговарајуће културне, при-
вредне и политичке претпоставке система економске демократије.

Настанак јавних (регулаторних) агенција у Србији се не може упо-
добити процесу који је довео до њиховог настајања у САД или ЕУ, већ 
је у доброј мери резултат просте трансплантације прописа како би се 
тржишна регулација прилагодила европским стандардима. Агенције су 
настајале ради утицаја на токове in spe, пре него што би постале ме-
ханизам друштвеног реаговања на недостатке тржишта који ће се тек 
касније манифестовати као тржишне деформације.

Регулација у процесу стварања тржишта у друштву у којем још не 
постоје издиференцирани stakeholder-и, као ни традиција усклађивања 
интереса кроз учешће јавности у регулаторном процесу, не може да 
има не само исти ефекат, него чак ни исту природу као у развијеним 
тржишним привредама. У мери у којој постоји, регулација није резул-
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тат усклађивања интереса stakeholder-а, него наметања интереса до-
минантне групе. А будући да је у таквим ситуацијама граница између 
волунтаризма и укупне друштвене ефикасности померена, тржишни 
механизам у целини делује субоптимално.

Кључне речи: регулација, тржиште, јавна управа, независна регула-
торна тела.

I Новум тржишне регулације

Тржишна регулација је релативно нов изазов у развоју привред-
ноправних наука. Као концепт, регулација је, нарочито у либералној 
економској теорији, представљена као интервенција државе усмерена на 
отклањање недостатака тржишта, односно мешање државе у активности 
приватних страна.1 „Регулаторна реформа је процес у којем је нагласак 
стављен на побољшање квалитета регулативе кроз унапређење резулта-
та, смањење трошкова, квалитета и примене регулације.“2 Нешто више 
нам говори дефиниција Светске банке, да је „главна улога регулације у 
томе што се бави тржишним недостацима који спречавају продуктивне 
инвестиције и раст.“3 Дакле, главни протагонисти процеса врло мало 
говоре о природи регулације, ограничавајући се само на њен циљ. Стога 
је великом броју правника теоретичара сам концепт регулације прилич-
но нејасан, јер не само што брише границе између јавног и приватног 
права,4 него и границе између прописа и слободно формиране пословне 
праксе. Наиме, од самог настанка тржишних односа, очигледно је да је 
њихово друштвено регулисање било резултат многобројних и хетероге-
них друштвених норми: не само пословних обичаја, како се то обично 
представља у литератури која се бави настанком пословног права, него 
околности које су имале корен у историјским, културним и другим при-
ликама различитих заједница. Право је (незаслужено) стекло привидни 
монопол регулисања тржишних односа кроз развој уговорног права, 
али је сасвим јасно да је управо његово стално ширење и попуњавање 
новим правилима тумачења, новим институтима или уговорима, доказ 

1 Barry Mitnick, Th e Political Economy of Regulation, New York, 1980, стр. 2, 7.
2 OECD, OECD Report on Regulatory Reform – Synthesis, Paris, 1997, стр. 6.
3 World Bank, World Development Report 2005, A Better Investment Climate for Everyone, 

Washington, 2005, стр. 10.
4 Franz Jürgen Säcker, „Regulierungsrecht im Spannungsfeld zwischen öff entlicher und 

privater Rechtsdurchsetzung“, у: Michael Ronellenfi tsch и др. (Hrsg.), Aktuelle Probleme 
des Eisenbahnrechts, Verlag Dr. Kovac, Hamburg, 2009, стр. 159; H. Woolfe, „Public Law 
– Private Law: Why the Divide? A Personal View“, Public Law, 1986, стр. 220.
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чињенице да се најпре тржишни односи развијају и преко граница које 
познаје право, а затим да су ти односи једно време, док не буду норми-
рани правним прописом, регулисани нормама које нису поткрепљене 
државном принудом.

Отуда јасно следи да правна норма когентне природе није једини 
инструмент5 регулисања међусобних односа, односно правна норма 
представља технички састојак правног система.6 Регулација друштве-
них активности, је процес систематског, легитимног утицаја на субјекте 
и догађаје према претходно постављеним критеријумима,7 кроз ком-
бинацију наредбодавних инструмената и механизама,8 односно сврсис-
ходни покушај да се утиче и контролише економска и друштвена актив-
ност.9 Када се суочимо са чињеницом да је тржишна регулација део 
друштвене регулације, и да се у њеним оквирима налазе врло хетероге-
не норме које немају искључиво економску логику као основ настајања, 
односно одлучивања које из њих следи, не преостаје нам ништа друго 
до да је третирамо и као метаправни систем.

Дакле, аморфна и дифузна друштвена регулација тржишта је 
конститутивни елемент свих привредних заједница које су развијале 
тржишну привреду, а затим је, из разлога нормативне ефикасности и 
елиминисања конфликта међу нормама, прелазила у правну. Историјски 
посматрана, експанзија права на област свеколике тржишне регулације 
је очигледно била прогресивна, често као одговор на појаву кризе. 
‘Државни интервенционизам’ је тако настао као покушај државе да от-
клони низ недостатака које има тржиште после велике економске кризе 
која је захватила развијене земље тридесетих година.10 Интервенциони-
зам је, без обзира на широку лепезу својих конкретних облика, почев од 
Рузвелтовог New Deal-a до тоталитарних режима у Европи, у суштини 
имао исту матрицу: држава је управи поверавала одређене функције не-
посредног деловања на привредне токове, функције чијим је вршењем 
оствариван велики, па чак и пресудан утицај на пословну самосталност 
или одлуке привредних субјеката. Опредељена пословна одлука одређене 
компаније је делимично, а често и у целини, зависила од конкретних 

5 Инструмент друштвене регулације. Еуген Пусић, Друштвена регулација, Загреб, 
1989, стр. 6.

6 Живан Спасојевић, Нацрт једне опште теорије права, Београд, 1989, стр. 40.
7 Еugen Пусић, нав. дело, стр. 149.
8 Cristine Parker, John Braithwaite, „Regulation“ у: Pеter Cane, Mark Tushnet (eds), Th e 

Oxford Handbook of Legal Studies, Oxford University Press, Oxford 2003, стр. 119.
9 Bronwen Morgan, Karen Yeung, An Introduction to Law and Regulation, Cambridge 

University Press, 2007, стр. 1.
10 Marie-Luce Pavia: „Un essai de défi nition de l’interventionnisme“ у: L’interventionnisme 

de la puissance publique. Études en l’honneur du Doyen Georges Péquignot, Montpellier, 
1984, t. 2., стр. 549. 
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схватања управе о томе како се у датом случају примењује одговарајућа 
општа правна норма. Аутономија привредних субјеката, а самим тим и 
функције тржишта, биле су стога двојако ограничене: са једне стране, 
тзв. реглементaрним нормама, подзаконским општим правним акти-
ма које је доносила извршна власт,11 а са друге појединачним актима 
усмереним на одређене субјекте. Извесно је да такав економски нака-
радан привредни систем није дозвољавао да се афирмишу позитивни 
садржаји тржишне привреде, односно, он је, ради елиминисања нега-
тивних (кризних, пре свега) обележја тржишне привреде тешко угрозио 
и њено економски рационално и друштвено опортуно језгро.

Но, као што свака појава носи у себи и клицу самоограничавања, 
тако је и пролиферација правних норми, тобоже ради отклањања 
тржишту иманентних дисфункција, довела до хипертрофије. Седамде-
сетих година XX в. Милтон Фридман је наговестио почетак супротног 
процеса, дерегулације привреде. Вршећи велики утицај на америчке по-
литичке лидере из Републиканске странке, допринео је стварању вео-
ма либералног привредног система, и то не само у САД него и широм 
света. Но, упркос владајућој тези о неминовности ослобађања привре-
де од стега које јој је постављала интервенционистичка држава кроз 
норме реглементарног права или непосредним наредбодавним путем, 
свест о неминовности задржавања права у улози додајног тржишног 
стабилизатора (уз спонтано деловање економских закона),12 чији је за-
датак да превентивно делује и спречи ескалацију тржишту иманентних 
аномалија, алтернатива – да држава путем правних норми мора да буде 
присутна у тржишној регулацији – ипак je опстала. Јер „интервенисање 
државе нужно је управо ради одржавања тржишне економије“.13

Проблем регулације тржишта путем правних норми је у суштини 
проблем неадекватности државног апарата да доноси одлуке у којима 
је неопходна процена економске целисходности. Но, упркос свим про-
менама које доживљава, управни органи остају део државног апарата, а 
самим тим су подложни, сем основном принципу деловања на основу 
законитости, још и наглашеном политичком утицају.

Одређени политички надзор над догађањима на тржишту је, без 
сумње, неопходан. Различите злоупотребе тржишне моћи могу да иза-
зову социјално непожељне ефекте и да угрозе не само правни поредак, 
него и општу стабилност. Но, циљ одржавања ових вредности се амал-

11 Норме реглементарног права представљају норме управне природе: Лексикон 
грађанског права, Београд, 1996, стр. 45.

12 Terence Daintith, „A Legal Analysis of Economic Policy“, Journal of Law and Society, Vol. 
9, 1982, стр. 191.

13 Jаcques Chevalier, „État et ordre concurrentiel, Rapport introductif“ у: L’ordre concurrentiel, 
Mélanges en l’honneur d’Antoine Pirovano, Paris, éd. Frison-Roche, 2003, стр. 59, стр. 
62.
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гамира са типично економским циљем, а то је одржавање тзв. перфек-
тног тржишта у највећој могућој мери. Тамо где то, пак, није могуће, 
држава попуњава празнину јавним сектором или предузима мере у 
циљу заштите јавног интереса који се испољава као јавни економски 
поредак.14 Из реченог произилази да у односу државне организације 
према тржишту постоје бар два основа сукоба приоритета: од политич-
ког надзора над приватним сектором се не одваја економски (што има 
за последицу непосредни ефекат на токове примарне расподеле), а за-
тим се, у равни тржишта, не ретко сукобљавају приватни и јавни сектор 
што доводи до пада квалитета економије и у једном и у другом.15

Показало се да је класична државна управа недовољно спремна да 
уважава и принцип целисходности код спровођења прописа, услед чега 
је она често била оптуживана да је препрека развоју привреде. Стога 
је неспорна тенденција да се класичној управи остави углавном само 
надзор над спровођењем закона у области тржишта, а све оне одлуке 
код којих постоји потреба да се цени целисходност, односно подвргну 
процесу усаглашавања, препуштају посебним органима који формално 
не спадају у оквире управе већ ‘јавне администрације’,  јавним (независ-
ним регулаторним) агенцијама. Отуда модерне привреде карактерише 
тенденција јачања снаге јавне управе, пре свега независних регулатор-
них агенција, које имају врло важну улогу у регулисању тржишта, одно-
сно његових појединих сегмената.

И у сфери регулисања привреде, систем управе постаје децентра-
лизован. Држава, кроз (јавну) управу сада преузима посредничку улогу. 
Постојећа финансијска криза је указала на изазове регулаторне поли-
тике који су до сада били потцењени: недостатке реактивног приступа 
и неопходност да се постигне равнотежа између ефикасне регулације 
тржишта и заштите интереса друштва. Оваква динамичка равнотежа 
могла би се постићи само преласком од државног интервенционизма ка 
‘регулаторном управљању’ (не баш најсрећнији превод често коришћене 
синтагме ‘regulatory governance’), сложеном систему интеракције многих 
државних и недржавних актера.16 Управо многострукост ових интереса 
и регулатора указује на нужност приступа којим се уједначавају јавни и 
приватни интереси кроз процес сарадње (‘collaborative governance’).17

14 Bertrand Remiche, „Droit économique, marché et l’intéret général“ у: Marie-Anne 
Frison-Roche (ed): Philosophie et droit économique: quel dialogue? (Mélanges Farjat), 
Paris, 1999, стр. 254.

15 Yvonne Burger, Jan Treur, „Decentralisation and autonomisation as a strategy for 
increased eff ectiveness in the public and the private sector“, Society and Economy in 
Central and Eastern Europe, Vol. 96(2), 1996, стр. 114–127.

16 OECD, Regulatory Policies in OECD Countries: from Interventionism to Regulatory 
Governance, OECD, Paris, 2002.

17 Jody Freeman, „Collaborative Governance in the Administrative State“, UCLA Law 
Review, Vol. 45, 1997, стр. 1.
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Дакле, повлачење државе као некадашњег искључивог интерпре-
татора јавног интереса из те улоге дозвољава данас да се као заговор-
ник јавних интереса јаве и вандржавни субјекти, тзв. невладин сектор, 
како би се остварила социјална тржишна привреда.18 Но, алтернатива 
претераном мешању државе у привредно одлучивање и положај при-
ватног сектора зависи првенствено од његове снаге и чврстине при-
ватноправних институција. У англосаксонском свету, нарочито у САД, 
где је однос између привредне и политичке елите био уравнотеженији 
него у европским земљама, проблему тржишне регулације се пришло 
другачије: упркос неспорним облицима државног интервенционизма, 
економски надзор над тржиштем није прешао у руке државног апа-
рата, већ се јавни интерес у тој области испољавао кроз специфичне 
организације за усаглашавање интереса учесника на тржишту, кроз 
јавне (регулаторне) агенције. А пошто је општи интерес овде првенстве-
но везан за заштиту од ризика и елиминисање различитих злоупотреба 
економске моћи, информација, краткорочне максимизације ефеката (а 
на штету развојних) или пребацивање негативних екстерних ефеката 
на неугооврне стране, то је очигледно да се орган који треба да врши 
надзор над таквим трендовима мора да састоји од заговорника свих по-
везаних интереса.

Пошто у америчком правном систему постоје многобројни ор-
гани и организације са високом самосталношћу, било је природно да 
се агенције функционално изједначе са управним органима,19 те њихов 
рад потчини искључиво судској контроли. Тако је постигнута независ-
ност од управних органа, а самим тим и од утицаја политичких циклуса 
на рад оваквих агенција, чији је задатак по самој својој природи вре-
менски дугорочан. Ако томе додамо да се састав јавних агенција у САД 
прописује тако да у њима не може да дође до мајоризације једне поли-
тичке партије, да се у њима искључиво колективно одлучује, као и да су 
чланови више заштићени од лица која су носиоци управне власти, про-
истиче да у таквом систему постоји врло јасна линија раздвајања између 
сфере приватног и јавног, односно, да постоји механизам усклађивања 
интереса кроз поступак преговарања.20 То би, неспорно, требало да до-
веде до ефикаснијег уређивања тржишних односа.

18 Yves Dezalay, „Between the State, Law and the Market: Th e Social and Professional 
Stakes in the Construction and Defi nition of a Regulatory Arena“ у: Williem Bratton 
и др. (Eds), International Regulatory Competition and Coordination, Oxford, 1996, стр. 
59–87.

19 Вид. Marko Davinić, Koncepcija upravnog prava Sjedinjenih Američkih Država, Beograd, 
2004.

20 Antoine Pirovano, Changement Social et Droit Negocié, Economica, Paris 1988, стр. 5; Из 
угла америчког управног права вид. нарочито: Lawrence Susskind, Gerard McMahon, 
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Регулаторна стратегија подразумева стварање оптималног окру-
жења за све субјекте у погледу којих одлуке регулатора имају домашај. 
Регулаторни процес састоји се из низа широко постављених стратегија, 
инструмената и техника регулације, који усмерава управа. Везивање 
процеса за стратегију је неизоставно, па би било тешко обезбедити ле-
гитимитет процеса ако стратегија не би била оцењена легитимном.21 
Стварање одговарајућег институционалног устројства и равнотеже 
између независних регулатора, политичара, регулисаних субјеката и 
друштва је свакако један од највећих изазова. Пре него што се осврнемо 
на неке параметре институционалног устројства, пре свега независност 
и одговорност регулатора, требало би укратко указати и на проблемати-
ку поимања регулаторних тела у Србији.

II Тржишна регулација и регулаторна тела

Специфичности појединих друштвених и економских феномена 
и растућа комплексност привредних активности у последњих неколи-
ко деценија условили су тренд преношења регулаторних овлашћења са 
органа државне управе на такве независне регулаторне агенције, одно-
сно децентрализацију јавних служби кроз стварање „аутономних јавних 
служби“.22 Овај тренд се из англосаксонских земаља, где су настале као 
одговор на практичне проблеме у функционисању привреде,23 проши-
рио Европом.24

Европске земље, а посебно земље у транзицији, имале су без изу-
зетка дуги период у којем се супрематија државног и политичког апара-
та над свим друштвеним токовима, па и над тржиштем, очитавала кроз 
пролиферацију правних прописа и пренаглашену реглементарну улогу 

„Th e Th eory and Practice of Negotiated Rulemaking“, Yale Yournal on Regulation, Vol. 3, 
1985, стр. 133.

21 Richard Baldwin, Rules and Government, Oxford University Press, Oxford 1995, стр. 
291.

22 Где се претпоставља „додељивање извесне управне улоге техничким службеници-
ма“. Лeoн Диги, Преображаји јавног права, Београд, 1998, Глава II.

23 Marshall J. Breger, Gary Edles, „Established by Practice: Th e Th eory and Operation of 
Independent Federal Agencies“, Administrative Law Review, Vol. 52, 2000, стр. 1111. О 
настанку, појму и врстама америчких регулаторних агенција вид. М. Давинић, нав. 
дело, стр. 87–112.

24 Xеnophon Yataganas: Delegation of Regulatory Authority in the European Union, Th e 
Relevance of the American Model of Independent Agencies, Harvard Jean Monnet 
Working Paper No. 03/01, March 2001; Damien Geradin, „Th e Development of European 
Regulatory Agencies: What the EU Should Learn From American Experience“, Columbia 
Journal of European Law, Vol. 11, 2004, стр. 1.
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управе. Тек са успостављањем Европске економске заједнице, изграђене 
око заједничког тржишта, постаје очигледно да његово регулисање и 
развој не могу да буду предмет деловања националних управа. Са друге 
стране, одсуство наддржавне управе (која би могла да се јави аналогијом 
са националном) разоткрило је потребу да се економски надзор над ве-
ликим тржиштем повери неком облику јавне организације који не би 
био везан за државе чланице. Уосталом, и сам настанак првих заједница 
(за угаљ и челик, на пример) је од самог почетка био надржавни, одно-
сно, те заједнице су имале аутономију у односу на државе чланице тих 
првих европских заједница.

Специфични развојни проблеми европског привредног простора, 
проблеми функционисања најсложеније тржишне структуре на пла-
нети, усклађивање националних прописа путем линеарног снижавања 
националне ингеренције на најнижи могући (а неопходни) ниво, како 
би се економски надзор препустио заједничким органима, а политички 
поделио између националних и европских институција, учинили су да 
се концепт јавних регулаторних агенција савршено уклопи у такву схе-
му. Но, када је реч о регулацији тржишта, било би потпуно погрешно 
везати је само за постојање адекватног правног оквира и постојање ре-
гулаторних тела, јер се на тај начин девалвира значај оних компонената 
система регулације који немају формални нормативни облик, као што 
су, пре свега, свест трансактора (менаџера) о потреби да поштују стан-
дарде рационалног и фер пословања, обим тржишта који опредељује 
слободу избора уговорног партнера, релативну величину расположивих 
доходака, ниво културне отворености према окружењу и слично.

Овакве независне јавне агенције (independent regulatory agencies, 
„autorités administratives indépendantes“), имају јасан мандат и циљеве и 
поседују квалитете које регулаторни поступак чине транспарентнијим, 
професионалнијим и нарочито, више независним од политичке власти.25 
Оне „поседују техничко знање, имају могућност да прикупе потребне 
податке и да реше практичан проблем“.26 Будући да су њихове перфор-
мансе супериорније у поређењу са класичним органима управе,27 неза-

25 Са друге стране, политичари су вољни да пренесу овлашћења на агенције обзи-
ром да тако преносе и одговорност за регулисање одређених сегмената привреде 
на агенције. Morris P. Fiorina, „Legislative Choice or Regulatory Forms: Legal Process 
or Administrative Process?“, Public Choice, Vol. 39, 1982, стр. 33, стр. 47.

26 Edward L. Rubin, „Law and Legislation in the Administrative State“, Columbia Law 
Review, Vol. 89(3), 1989, стр. 369, стр. 399.

27 Мајоне истиче да су независне регулаторне агенције ближе грађанину и „мање аро-
гантне“ у поређењу са органима државне управе. Giandomenico Majone, „Th e Rise of 
the Regulatory State in Europe“, y: Richard Baldwin и др. (eds.), A Reader on Regulation, 
Оxford University, 1998, стр. 199.



4–6/2011. Светислав Табороши, Татјана Јованић (стр. 389–419)

397

висне регулаторне агенције тако постају неопходна компонента модерне 
управе.28

Тренд „агенцификације“ Европе није се зауставио само на ства-
рању агенција у европским државама, већ је условио стварање панев-
ропских мрежа агенција које регулишу исте секторе, односно „транс-
националних регулаторних мрежа“.29 У ЕУ ове агенције представљају 
lunga manu Европске комисије. „Агенције могу олакшати интеракцију 
друштвених чинилаца у поступку регулације (јавних и приватних, на-
ционалних, међународних и европских)... охрабрити нова интересовања 
фаворизујући учествовање у одлучивању... Осмоза између националних 
и комунитарних агенција чини транснационалне мреже институција 
које следе исте циљеве и сусрећу се са аналогним проблемима, и више 
су мотивисане да бране професионалне стандарде ..против екстерног 
утицаја и да сарађују са осталим паралелним организацијама.“30

Специфичност земаља централне и источне Европе је и у томе 
што транзиција као процес подразумева истовремено и развлашћивање 
државе од њених ранијих непосредних привредних функција и успо-
стављање потпуно нове улоге општег политичког надзора. Неполитич-
ки, стручни, надзор над привредом мора да буде измештен из државног 
капацитета, а добрим делом и из јавног права. Део дилеме о привреди 
транзиције управо и проистиче из привидне контрадикције: потребе да 
се држава удаљи из управљања привредом, и потребе да држава поста-
не одговорни гарант права и слобода привредних субјеката, што такође 
подразумева одговарајућу активну улогу државе.31 Удаљавање без ис-
товремене изградње новог профила улоге државе и њене одговорности 
у вези са привредом води у неолибералистички пакао; изградња новог 
профила, опет, није могућа без промене наслеђеног колективног мен-
талног устројства које у држави није видело партнера већ надређену 
друштвену снагу.

Када упоређујемо тржишну регулацију ЕУ са оном у Србији, ве-
лику грешку чинимо уколико се задржавамо само на нормативној 
димензији. Настанак јавних (регулаторних) агенција у Србији се не 
може уподобити процесу који је довео до њиховог настајања у САД 

28 О томе сведочи и студија Организације за економску сарадњу и развој. OECD: 
Regulating Governance: Improving the Institutional Basis For Sectoral Regulation, Meeting 
of the Regulatory Management and Reform Working Party, OECD, 2000.

29 Colin Scott, Th e Governance of the European Union: Th e Potential for Multi-Level 
Control, 8(1) European Law Journal, Vol. 8(1), 2002, стр. 59, стр. 67.

30 X. Yataganas, нав. дело, стр. 68.
31 Maria Manuel Leitao-Marques, „Le Droit économique entre l’État et le Marché“ у: Le 

droit de l’enterprise dans ses relations externes à la fi n du XXe siècle, Mélanges en l’honneur 
de Claude Champaud, Dalloz, Paris, 1997, стр. 444.
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или ЕУ, већ је у доброј мери резултат просте трансплантације прописа 
како би се домаћа тржишна регулација прилагодила европским стан-
дардима. Дакле, у нашем праву су агенције настајале ради утицаја на 
токове in spe, односно више су служиле либерализацији и стварању 
услова за стране инвестиције него што су биле механизам друштве-
ног реаговања на недостатке тржишта32, који ће се манифестовати као 
тржишне деформације тек када тржиште буде стварно развијено. Та-
кав превентивни карактер деловања се може видети на безбој примера: 
указаћемо само на то да су неке од агенција настале и пре него што је 
настао уставни основ за њихово оснивање, настале су на основу зако-
на којим се преносе јавна овлашћења на „друге организације“ неколико 
година пре него што је Устав такву могућност предвидео. Агенције за 
приватизацију, енергетику, радиодифузију и телекомуникације су при-
мери регулаторних тела која су настала законом донетим пре него што 
је успостављен одговарајући неспорни уставни основ.33 Из тога се да 
закључити да се у Србији, као и у другим земљама у развоју, појава ре-
гулаторних тела везује за процес успостављања тржишне структуре, а 
не за његово кориговање.

Та чињеница, која са становишта правног система није таква да 
се не може бранити, има, међутим, далекосежне социјално економске 
импликације. Наиме, ако је логика постојања регулаторних тела у томе да 
се у процесу усаглашавања интереса легитимно израслих из правом га-
рантоване аутономије привредних субјеката и њихове пословне слободе 
постепено изграде норме које имају колективно самоограничавајући ка-
рактер, онда непостојање таквих актера у почетним фазама транзиције 
(јер још не постоје јасно економски дефинисани представници ни ка-
питала ни рада, нити других stakeholder-a, осим оних које мимикријом 
ствара бивша политичка елита), директно негира основни рацио таквих 
тела. Поменућемо, илустрације ради, да су чланови прве Антимоно-
полске комисије у Србији били махом директори највећих предузећа у 
земљи, односно представници оних који већ имају доманатан положај 
на тржишту. Представника осталих друштвених интереса готово да и 
није било. Како се онда може очекивати да у одсуству конфликта инте-
реса тече њихово усаглашавање?

32 Сматрамо умесним закључак да су „притисци међународних међувладиних 
организација суштина објашњења зашто је дошло до дифузије регулаторних 
агенција у новим тржишним привредама: Gul Sosay, Unal Zenginobuz, Independent 
Regulatory Agencies in Emerging Economies, Рaper at Annual Conference of the European 
Consortium for Political Research, Budapest, September 2005) доступно на адреси: 
http://regulation.upf.edu/ecpr-05-papers/gsosay.pdf, април 2011, стр. 3.

33 Ове три последње су основане од 2002. до 2004. г., а Устав Србије који им је дао 
уставни основ је донет тек 2006. г. О формалном разграничењу регулаторних тела 
и јавних агенција од органа власти в. чланак Дејана Шупута „Самостална регула-
торна тела у правном систему Републике Србије“, Преглед, 2/08.
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Једно од претходних питања везаних за наш правни систем је и 
проблем односа између концепта јавне агенције и регулаторног тела. 
Законом о јавним агенцијама ове организације су опредељене знатно 
шире, будући да им се намењују и други задаци – развојни, евиденцио-
ни и слични. Регулаторне су само оне које се оснивају управо са том 
сврхом.34 Са друге стране, регулаторна тела се срећу и ван и агенцијског 
оквира, јер нека од њих, на пример, Народна банка, која је несумњиво 
такво тело (упркос томе што није организована на принципу репре-
зентативности интереса) не могу да се подведу под категорију јавних 
агенција. Да је НБС државни субјект јасно говори Устав Републике 
Србије, обзиром да се члан 107 посвећен НБС налази у оквиру Одељка 
В Устава који носи назив „Републички органи“. С тим у вези, требало 
би издвојити схватање да се ради о самосталној неуправној државној 
организацији изван управног апарата.35

Већ сама та чињеница указује на то да технолошки поступак 
регулације као најпре неспорног исказивања, а затим усклађивања ин-
тереса, који се релативно доследно огледа у раду регулаторних агенција, 
не само што није општи за јавне агенције (бар га нема у онима које се 
баве развојем и евиденцијама), него га нема чак ни у свим регулаторним 
телима. Народна банка није, при томе, једина која наступа са позиције 
власти. Од управних органа се разликују само по вишем нивоу неза-
висности (а са тим у вези често и стручности), али не и по спремно-
сти да општи интерес потпуно одвоје од његовог тренутног политичког 
схватања.

Требало би, дакле, истаћи чињеницу да увођење регулаторних 
тела у правни систем Србије није последица уочених дисфункција у 
тржишном систему, него има најчешће превентивни карактер.36 Тако је 

34 У пракси се, међутим, регулација схвата не само као тржишна превенција од том 
механизму иманентних деформација, него друштвена превенција свих понашања 
која имају економске ефекте који не проистичу из перфектних уговора: „Регула-
торним и контролним, у материјалном смислу, могу се сматрати тела којима су 
поверени задаци у спречавању монопола, превенцији корупције, и контроли лич-
не, политичке, партијске и финансијске моћи“ – тако опредељује регулаторна тела 
Слободан Бељански, „Регулаторна и контролна тела у Републици Србији“, Преглед, 
2/08, стр. 57. 

35 Зоран Томић: Управно право – систем, Београд, 1998, стр. 246–248 (под насловом 
„Самосталне неуправне државне организације и управни рад“), слично и Невенка 
Бачанин: Управно право, Крагујевац, 2000, стр. 161.

36 Таква оцена, ипак, није једнозначна: Комисија за борбу против корупције, Комисија 
за заштиту права учесника у поступцима јавних набавки и још неке друге имају 
пуно правно и економско оправдање већ у самом моменту настајања новог при-
вредног система. Напротив, задаци других агенција и комисија добијају друштвено 
оправдање тек након настајања одређених тржишних деформација, дакле тек када 
се тржиште развије и постане транспарентно.
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једна од карактеристичних ситуација – она која постоји код услуга од 
општег економског интереса, где се у развијеним тржишним привреда-
ма путем регулаторних тела симулира конкуренција у материји у којој 
она није могућа – у Србији постаје централни и најшири задатак ре-
гулаторних тела. Наслеђено превелико тржишно учешће јавног сектора 
који још постоји и у областима у којима се у земљама ЕУ среће само 
приватни, не може се превидети. Задатак регулатора није да поспешују 
процес приватизације, јер је његова динамика у домену политике, али 
њихов неспорни задатак јесте да се и у тим областима стварају усло-
ви за конкуренцију. Уопште, конкуренција не значи одсуство државе на 
тржишту, већ напротив подразумева нову улогу права у заштити јавног 
економског поретка који се заснива на слободној, али регулисаној, 
конкуренцији.37

Ако се примера ради, у области услуга електронских комуникација 
таква конкуренција већ стварно може обезбедити, у неким другим, попут 
услуге дистрибуције електричне енергије, регулаторна тела имају улогу 
инспиратора нових решења. Уколико се стварна конкуренција не може 
успоставити, регулатори ће прибећи њеној симулацији, преузимајући 
на себе улогу корисника и потрошача. Због релативне неразвијености 
српског тржишта, ова функција регулаторних органа би требало да буде 
далеко присутнија.

Већ смо поменули да је једна од недоречености нашег система 
релативно мешање органа и организација које дефинишемо као јавне 
агенције и регулаторних тела. Тако се као регулаторна тела наводе и 
Комисија за лустрацију или Републички одбор за решавање о сукобу 
интереса, а као агенције Агенција за енергетику, РРА и РАТЕЛ, иако 
ове три, упркос имену, суштински одступају од решења предвиђених 
Законом о јавним агенцијама. Једна подела регулаторних тела, коју мо-
жемо срести у литератури, изведена је на основу критеријума у којој 
мери извршни и политички органи утичу на рад тела, па се сва групи-
шу у следеће категорије: а) потпуно независна, б) делимично независна,
в) под значајним утицајем извршних органа, г) она која именује Влада и 
д) тела која су изједначена са радом државне управе.38

37 Michel M. Bazex, „La concurrence réglée: secteur public et privé“ у: Jean-Marie. Rainaud, 
René Christini (Eds), Droit Public de la Concurrence, Economica Paris, 1987, стр. 231.

38 С. Бељански у групу а) сврстава Комисију за лустрацију, Савет Комисије за за-
штиту конкуренције и Савет Републичког одбора за решавање о сукобу интереса, 
у брупу б) РРА, Повереника за информације, Државну ревизорску институцију и 
Комисију за хартије од вредности, у групу в)Агенцију за енергетику и Агенцију 
за телекомуникације, у групу г) Комисију за заштиту права понуђача, Социјално-
економски савет, Високи службенички савет, Национални савет за научни и техно-
лошки развој, Национални савет за високо образовање и Национални просветни 
савет, а у групу д) Агенцију за приватизацију, за лиценцирање стечајних управ-
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Такав приступ јасно показује да се у нашој јавности на регулатор-
на тела гледа првенствено с обзиром на њихов организационо-статусни 
аспект, и да им је најважније обележје оно које говори о простој фор-
ми, о односу према државној управи, а не према друштвеној функцији 
коју имају. У регулаторна тела се, тако, сврставају она којима су пре-
нета или поверена јавна овлашћења, па је регулација препакована 
државна функција, додуше мало подруштвљена; уместо да се иде тра-
гом оног приступа који доминира у земљама ЕУ, где су регулаторна тела 
јавноправни, али невладини ентитети, односно органи јавне управе, са 
задацима установљеним законом, и под искључивом контролом суд-
ских органа. Само таквим приступом би се могла пресећи она економ-
ски илегална веза која спаја политичку елиту и сектор компанија, и због 
које у врло великој мери тржиште Србије још нема онај квалитет који 
би оптимално генерисао привредни развој уз истовремено поштовање 
принципа политичке и економске демократије.

Регулација, као процес утицања на понашање, подразумева мето-
де интерпретације, усклађивања интереса и координације активности. 
Због тога је важно да се појача надлежност управе, пре свега независ-
них регулаторних агенција, које би као стручне организације развијале 
методе усклађивања и координације заинтересованих субјеката, и то не 
само на националном нивоу, већ и транснационалном, кроз комплексне 
мреже регулаторних органа.

Централна улога, како на националном, тако и наднационалном 
нивоу (кроз регулаторне мреже) и даље припада управи, а основно 
питање које се поставља је како да се обезбеди законитост рада упра-
ве, односно који је оптимални ниво регулисања административне моћи. 
Превише ограничавања би је ограничило у брзом реаговању, док би 
премало ограничења водило великој арбитрерности и неконзистент-
ном раду, као и подложности утицајима политичара и регулисаних 
субјеката.

Како би се спровела регулаторна стратегија, модерни регулатори 
морају имати не само институционалну, већ и оперативну независност. 
Да би се један регулатор сматрао независним регулаторним телом, по-
ред институционалне независности у односу према влади следећи пред-
услови морају кумулативно да буду испуњени: постојање регулаторних 
овлашћења, међу којима пре свега могућност доношења подзаконских 
аката и одлучивање у управном поступку; могућност вршења надзора 
над регулисаним субјектима и могућност изрицања мера у надзору.39

ника, за осигурање депозита, за привредне регистре, за развој малих и средњих 
предузећа и предузетништва. С. Бељански, нав. чланак, стр. 57. Треба имати на уму 
да је број јавних агенција у међувремену повећан.

39 C. Colliard, „Préface“ у: C. Colliard, G. Timsit (Dir.), Les autorités administratives 
indépendantes, Actes du Colloque Paris, PUF, Paris, 1988, стр. 10.
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Када се неком од учесника у процесу стварања друштвених 
(ванправних) норми дозволи да пресудно утиче на формирање ин-
тегралног оквира, говоримо о одсуству независности. Везе могу да се 
успостављају под условима који нису тржишни, или се, чак, актери 
повезују потпуно ван тржишта. Из тога би могла да настане опасност 
појаве дуалитета тржишних и вантржишних – административних или 
корпорацијских повезивања.40 Доминација политичке елите која кори-
сти ванправне путеве је типичан пример блокаде. Међутим, кономска 
теорија критикује претпоставку независности регулаторне агенције на-
рочито истичући проблем пристрасности регулатора (regulatory capture) 
који под кишобраном јавног интереса настоји да заштити интерес ре-
гулисаних субјеката, или чак појединих међу њима. Теорија понашања 
регулатора заснована на концепту утицаја интересних лобија на регула-
торни процес такође утиче на концепт независности регулатора и то не 
само у смислу да регулатори временом постају корумпирани од стране 
финансијских посредника на штету интереса корисника услуга, већ и да 
у вршењу признатих овлашћења спроводе лични интерес, чинећи оне 
кораке који превасходно повољно утичу на политичку кампању или 
имају очигледно редистрибутивне ефекте. Стиглер, а касније и многи 
други аутори, указали су да бирократија временом подржава захтеве 
интересних група, на штету општег друштвеног интереса. Указивање 
на утицај интересних група интензивирано је развојем бројних неза-
висних регулаторних организација, с обзиром да је политичка контрола 
њиховог рада у поређењу са класичним органима управе слабија. При-
тисак интересних група је за независне регулаторне агенције ван кла-
сичног управног апарата, оно што је политички притисак за агенције 
при органима државне управе.

Због слабе политичке одговорности неки аутори независне регу-
латорне агенције (у развијеним демократијама) називају четвртим обли-
ком власти, поред законодавне, судске и извршне.41 То, између осталог, 
значи да су ове агенције ван класичне поделе власти на три сегмента који 
одржавају еквилибријум демократских система, те им недостаје „поли-
тичка одговорност“. Међутим, ако се концепту независне регулаторне 
агенције може упутити приговор у погледу слабе политичке одговорно-
сти, искуство показује да ове агенције, у поређењу са другим облицима 
поверавања надлежности, карактерише стабилност у обављању повере-
них надлежности.42 Но, регулаторним телима у земљама у транзицији 

40 Michael E. Levine, Jennifer Forrence, „Regulatory Capture, Public Interest and the Public 
Agenda: Towards a Synthesis“, Journal of Law, Economics and Organisation, Vol. 6, 1990, 
стр. 167. 

41 Peter L. Strauss, „Th e Place of Agencies in Government: Separation of Powers and the 
Fourth Branch“, Columbia Law Review, Vol. 84, 1984, стр. 573.

42 Dan Wood, Richard Waterman, „Th e Dynamics of Political Control of the Bureaucracy“, 
American Political Science Review, Vol. 85(3), 1991, стр. 801, 823.
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потребна је заштита од претеране политичке одговорности, односно 
повезаности са политичком елитом, како би се оснажила неутралност 
регулатора и омогућило да остварују законом предвиђене циљеве.

III Тржишна регулација као развојни процес и
неутралност регулатора

Централна тема свих расправа о природи аутентичне, а не 
злоупотребљене регулаторне реформе је проблем неутралности регула-
тора. Неутралност је заиста суштински квалитет добре регулације, јер 
регулатор мора да буде спреман да на општи интерес (онако како га ин-
терпретира дневна политика) не гледа као свој искључиви приоритетни 
заштитини објекат. Стварни заштитни објекат је сам тржишни механи-
зам, односно очување његових суштинских квалитета од различитих 
видова деформисања који проистичу било из објективних околности, 
било услед посебне пословне политике трансактора. Уколико бисмо за-
датак регулатора желели да преведемо на најједноставнији правнички 
језик, онда би он могао да се одреди као обезбеђивање општих услова 
за закључивање перфектних (неманљивих) уговора. Приметимо да се 
регулатор не бави конкретним и појединачним манљивим уговором, 
него елиминисањем услова за њихово закључивање. Такодје, пошто на 
ефикасност тржишта појединачан уговор не може да има велики утицај, 
регулатор пажњу обраћа само на оне тржишне околности које могу да 
изазиву масовнију појаву манљивих уговора.

Многобројни ставови о томе како се може постићи та неутрал-
ност занемарују чињенице да је амбијент у којем одговарајући орган 
делује пресудна за његово деловање, а не сам састав. Наравно, и састав 
је битан, али будући да се на индивидуалном нивоу неутралност може 
идентификовати са незаинтересованошћу па чак и некомпетентошћу, 
суштину не видимо у томе како су персонално састављени регулаторни 
органи, него у амбијенту у којем делују и према којем имају одговор-
ност. Дакле, суштина неутралности регулатора је у томе што његове 
одлуке морају да буду неутралне, а не у томе да чланови органа буду 
такви.

Чињеница што се регулаторни органи успостављају на основу за-
кона, а њихов рад и чланови бирају у парламенту, аутоматски подраз-
умева да се већински интереси који се маниферстују у парламенту на 
одговарајући начин могу реперкутовати и у раду регулатора. То проис-
тиче из саме природе одговорности регулатора према парламенту, која, 
мада није политичка, није објективизована до те мере да се може одре-
дити као неполитичка. Неполитичка, наиме, подразумева и ситуацију у 
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којој је регулаторни орган спреман да уведе меру која је против – поли-
тичка, супротна интересу доминантне групе у парламенту, уколико сма-
тра да је она услов перфектног функционисања тржишта. Мада ово на 
први поглед изгледа као спекулација, борба за заштиту конкуренције, 
борба против корупције, борба за слободу информација и слично, че-
сто су уперене баш против лица и социјалних група које имају велики 
утицај у парламентима.

У развијеним и стабилним друштвима ова дилема делује као не-
стварна, али у сиромашнијим, где се економска политика служи разли-
читим популистичким интервенцијама преко паритета цена, регулатор-
но тело мора да избалансира трајне и аутентичне интересе различитих 
група са оним краткорочним економским и дневнополитичким. Тада се 
оно јавља као субјект политичког процеса, чиме аутоматски губи при-
вид неутралности. У ситуацији у којој су сви интереси антагонизовани, 
и онај који је неутралан је такође антагонизован у односу на све оста-
ле.

Дакле, неутралност регулатора захтева да он буде неутралан у 
односу на политичке и друге ванекономске интересе у друштву, али ис-
товремено да буде одговоран за остваривање тачно задатих циљева: ста-
билно функционисање тржишта и спречавање његових деформација. О 
томе шта су деформације које настоји да спречи или поправи, регулатор 
мора да добије јасан задатак од политичког репрезентативног тела у мо-
менту када почиње са радом, и он се краткорочно не може мењати.

Мада је неутралност у односу на сферу политике објективно 
најосетљивије питање регулатора, ништа мање није битно ни питање 
његове неутралности у односу на економске интересе тржишних транс-
актора и stakeholder-a. Најпре се поставља питање да ли је перфектно 
функционисање тржишта корелат са жељеном високом стопом привред-
ног раста, јер се такав раст може постићи само уз апсолутизовање инте-
реса оне друштвене групе која контролише токове капитала, а на штету 
других учесника. Са друге стране, да ли је инсистирање на решењима 
која су економски краткорочно субоптимална (на пример, ограничавање 
пословања монопола који има велики развојни потенцијал) заиста у ин-
тересу свих? Проблем усклађивања краткорочних и дугорочних интере-
са stakeholder-a није технично, него стратешко питање, а опредељивање 
регулаторног тела за таква решења аутоматски повлачи губитак његове 
неутралности. Наиме, таква решења краткорочно погодују једнима, а 
другима не. Са друге стране, ако се регулаторни орган ограничи окви-
рима које намеће статичка анализа, тј. усаглашава само краткороч-
не интересе stakeholder-а, он ће испунити своју законом опредељену 
функцију, али није извесно да ли ће можда угрозити привредни и 
друштвени развој. Регулаторна тела, суочена са поменутим дилемама, 
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могу да оправдају своје постојање само уколико се чврсто држе про-
писа. Принцип законитости мора да одреди границе њиховог деловања, 
али принцип привредне ефикасности његову унутрашњу суштину. Уо-
сталом, „избалансирати законитост, делотворност и развој, фино по-
десити однос економских циљева и политичких потреба са захтевима 
реда, правде и правне сигурности – био је и остао изазов на макро и на 
микросоцијалној равни“.43

Мада регулаторна тела треба да интегришу краткорочне приори-
тете компанија са развојним циљевима друштва, она сама не могу да 
буду заступници ни тих (дугорочних) циљева, јер би се тада изгубила 
њихова неутралност. Стога свој ауторитет не могу да изводе из надлеж-
ности добијене од стране политике, него из чињенице што се залажу за 
адекватно уважавање свих конкурентних циљева, а у оквиру основног 
задатка: да се очува ефикасно и слободно тржиште са својим недефор-
мисаним изворним функцијама.

Упркос формалној идентичности основног принципа рада, прин-
ципа законитости, рад регулаторних тела се не може изједначити са 
понашањем органа управе у истим стварима. Наиме, преношењем, од-
носно поверавањем, јавних овлашћења на регулаторна тела, законода-
вац је истовремено и ограничава. Када би задржао исти ниво законског 
нормирања какав постоји у периоду у којем управа врши комплетан (и 
политички и економски) тржишни надзор, регулаторна тела би била 
потпуно сувишна. Стога је нормативна суштина увођења регулатор-
них тела не у томе да неки други невладин или недржавни орган или 
организација прописује истоврсна правила, него у томе да тај орган у 
другачијем поступку од класичног законодавног, са другим учесницима 
у процесу усаглашавања интереса, ствара норме које директно происти-
чу из сфере аутономије воље различитих stakeholder-a. Њихова неспорна 
краткорочна циљна преференција (тржишни трансактори преферирају 
краткорочне ефекте над оним одложеним) се не може истовремено мак-
симизовати, јер је најчешче реч о конфликтим интересима, па се стога 
могућност задовољавања свих индивидуалних интереса може јавити 
само уколико напустимо статичку анализу и схватимо да је нови опти-
мум могућ у оквиру развојног процеса. Дакле, привредни и друштвени 
развој, који можемо да идентификујемо са постојањем јавног интереса 
који је (иако не увек) супротстављен скупу приватних, уједно је и ра-
ван у којој се могу превазићи сукоби унутар круга приватних интереса. 
Рагулаторна тела, доводећи у непосредни неполитички однос заступни-
ке и једних и других, омогућавају да сви учесници прихвате second best 
солуцију: нормативни оквир у којем им по цену евентуалног текућег 
трошка (добровољног подвргавања норми) у перспективи стоји добитак 

43 З. Томић, нав. дело, стр. 141 и 142.
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који се огледа у чистом, конкурентном и стабилном тржишту, уз исто-
времено гарантовање пословне аутономије јер регулаторна тела својим 
нормама истовремено ограничавају конкуренцију управних органа у ис-
тим стварима. Стога инсистирање на принципу законитости у раду ре-
гулаторних тела материјално није идентично примени истог принципа у 
раду управе: овде може бити речи о обавези поштовања изворних права 
stakeholder-a, која се (само)ограничавају, док је у случају рада управног 
органа најпре реч о хетерономној норми, а затим и о далеко детаљнијој 
регулацији која самим тим и више утиче на пословну аутономију. Један 
од облика самоограничавања је ситуација када је регулисани субјект 
„принуђен“ да сам формулише сопствена правила понашања под на-
зором регулатора, познат као ‘принудна саморегулација’.44 У оваквој 
стратегији преношења дела регулаторне функције, регулаторни орган ће 
се поред когентних правила ослањати и на правила усмеравајуће при-
роде, принципе и стандарде, и развијати подстицајне механизме који 
би условљавали ендогени процес регулације унутар самих привредних 
субјеката.45

Упркос неспорној жељи да регулаторна тела буду неутрална, па чак 
и таквој обавези коју им законодавац прописује, стварна неутралност је 
немогућа. На примеру рачуноводствених стандарда, чије усаглашавање 
је такође задатак посебних регулаторних органа у виду међународних 
професионалних организација, види се да се стандарди дефинишу ипак 
према потребама и приликама групе доминантних компанија које их 
развијају управо у оквиру своје сопствене пословне стратегије. Усвајање 
стандарда касније стимулише друге компаније да своју пословну по-
литику развијају у складу са формалним захтевима тих стандарда, те 
да теже пословном резултату који се оптимално исказује елементима 
усвојеног рачуноводственог стандарда. То може чак и да изазове струк-
турне ефекте на тржишту.46

IV Друштвено-политички амбијент тржишне регулације

1. Од дерегулације до демонополизације регулације

Економско право, као право тржишта, и регулација схватају се на 
један од начина које можемо да опишемо као концентричне кругове: као 

44 Ian Ayers, J. Braithwaite, Responsive Regulation: Transcending the Deregulation Debate, 
Oxford, 1992, Глава II.

45 Нпр. Cary Coglianese, Jennifer Nash (eds), Leveraging the Private Sector: Management-
Based Strategies for Improving Environmental Performance, Resources for the Future 
Press, Washington DC, 2006.

46 Jerome Haas, излагање на скупу Journal of Regulation, Аnnual Symposum, March 17, 
2011.



4–6/2011. Светислав Табороши, Татјана Јованић (стр. 389–419)

407

скуп јавноправних ограничења, секторску регулацију као укупног нор-
мативног амбијента за подстицање слободне конкуренције и као укупни 
друштвени амбијент у којем се развија конкурентно тржиште.47 Свођење 
анализе на само један модел технички није неуобичајено, нарочито уко-
лико је оперативни задатак регулације везан за идентификацију неке 
врсте системског поремећаја, односно недостатка тржишта и стварања 
услова за његово отклањање.

Очигледно је да је садашња глобална економска криза резултат 
различитих фактора у моделу привредног раста који је доминирао у 
свету после 1970-их година. Једнозначног одговора на питање зашто је 
до ње дошло, очигледно, нема. Социолошки, кризу вероватно можемо 
дијагностиковати као поремећај у систему примарне расподеле, глобал-
но и унутар националних привреда. Јер ако су најкарактеристичније 
ране манифестације, тј. појава кризе, везане за финансијско тржиште 
и огромне приходе које је група финансијских магната и људи блиских 
њима остваривала из датог система расподеле, онда се ваља замислити 
над вредносним системом друштва у којем се то догодило. Нису непо-
знате анализе које јасно доказују да је степен унутрашње неегалитар-
ности у развијеним тржишним привредама почео да се повећава после 
1970-их година, те да је тренд економске демократије тада напуштен. То 
се, иначе, поклапа са експанзијом неолиберализма48 која тада започиње 
и надахњује светску привреду таквом дозом конкурентске неурозе која 
резултира у нестанку друштвених система који су у тој димензији друшт-
веног развоја били инфериорни. Не дуго после тренутка тријумфа49 
долази дебакл. Са њим се најпре суочава центар светског привредног 
система, а затим, по свим правилима историје, поремећај извози на 
периферију у којој се он хипертрофира кроз социјалне сукобе. Ако се 
неки закључак може из изнетог извести, онда је то закључак да стабилна 
привреда није могућа без социјалног окружења у којем постоји ствар-
ни консензус о свим битним претпоставкама система. У мери у којој 
јача самосвест друштвено маргиналних група и сазнање о томе да су оне 
дискриминисане у датом систему, појачавају се социјални конфликти 
који се драматично испољавају или на улици, или у дисфункцији при-
вреде. А данас обично те две димензије иду заједно.

Очигледно је да је тржишна привреда неминовност савременог 
света, а са њом и конкуренција, егоизам па и економски национализам. 
Ако је период неолиберализма био претежно препознатљив као време 

47 Светислав Табороши, „Настанак и развој Економског права на Правном факултету 
у Београду“, Студентска ревија за привредно право, бр. 1, Год. 2010/11, стр. 5, 8–14. 
Доступно на адреси: http://www.ius.bg.ac.rs/revijapp/sadrzaj%20br.1.htm.

48 Milton Friedman, Capitalism and Freedom, University of Chicago Press, 2002.
49 Francis Fukuyama, Th e End of History and the Last Man, Free Press, 1992.
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дерегулације, јачања сваке врсте аутономије приватноправних транс-
актора на тржиштима и јачању њихове позиције у односу на све друге 
учеснике у друштвеној привреди, онда би се краткорочно поправљање 
модела и његова ревитализација могла постићи уважавањем гласа оних 
који су били искључени у ранијем систему управљања привредом. У том 
приступу лежи суштина концепта регулације тржишта, којом се тежи да 
се систем привилегија прерасподели. Идеје о друштвеној одговорности 
компанија, а нарочито нове појаве у концепту корпоративног управљања, 
као и поједине акције, попут иницијатива о повећању пореских стопа 
на највише приходе у Америци, елементи су схватања да се захтев за 
социјализацијом управљања привредом мора преиспитати. Поготово 
данас, када је на Западу нестао алтернативни политички систем који је 
као своју главну предност истицао баш ту чињеницу. Ссоцијализација 
управљања привредом кроз низ друштвених интеракција подразумева 
различите манифестације непосредних активности државе, парадржав-
них, недржавних институција.50 Овај феномен представља окосни-
цу новог јавног менаџмента (New Public Management), као теоријско-
практични правац, заснован на интеракцијама између тржишних 
институција, невладиних и институција установљених с циљем заштите 
јавног интереса, под координирајућом улогом јавне управе.51

Регулаторни процес се све више инфилтрирао у приватноправ-
ни домен, ојачавајући улогу приватних лица у регулаторном процесу.52 
Демонополизација, односно приватизација регулаторне функције 
оправдава наш став са почетка излагања да се регулација тржишта не 
може јасно поделити на приватну и јавну сферу. Обзиром да је улога 
државе у данашње време све више усмерена и на индивидуалну корис-
ност, нова димензија активности државе кроз јавну администрацију, 
где је она партнер у тржишној регулацији, има другачију логику од ло-
гике власти. У време финансијске кризе, промовисати систем који не 
би подразумевао контролисано, централизовано, одлучивање чини се 
чудним. Ипак, иако је постојећа економска криза по многима резул-
тат недовољног државног надзора (над финансијским системом), то не 
умањује значај демонополизације регулације. Супротно томе, криза је 
указала на нужност проактивне регулације. Више него икада, правни 

50 Gаry Becker, „A Th eory of Social Interactions“, Journal of Political Economy, Vol. 82, 
1974, 1063.

51 Од бројне литературе издвајамо: Christopher Hood, Colin Scott, Bureaucratic 
Regulation and New Public Management in the UK: Mirror – Image Developments? 
London School of Economics, London 1996; P. Bayne, „Administrative Law and the New 
Managerialism in Public Administration“, Australian Law Journal 62/1988, стр. 1040.

52 Fabrizio Cafaggi, „Le rôle des acteurs privés dans le processus de régulation: participation, 
autorégulation et régulation privée“ у: La régulation, noveaux modes? Noveaux territoires, 
Revue française d’ administration publique, Vol. 109, 2004, стр. 23.
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систем суочен је са изазовом како променити мотиве приватних акте-
ра у меру којим би се боље обезбедила заштита општег интереса. Једна 
од најзначајнијих техника је интернализација регулаторне функције, 
односно ојачавање улоге приватних субјеката у развоју регулаторне 
стратегије.53 Један од најбољих примера налазимо у ЕУ, где нови мо-
далитети регулације, од ко-регулације до саморегулације, наглашавају 
функцију приватног права унутар мултидимензионалне регулаторне 
архитектуре.54 Интернализација регулаторне функције на нивоу тржиш-
них субјеката говори о томе да регулаторни процес постаје децентрали-
зован – подељен – између јавне администрације, регулисаних субјеката 
и осталих stakeholder-а. А улога правне норме у овом процесу је и да 
уреди учешће субјеката кроз прописивање основа њихове регулаторне 
улоге као и круга овлашћења.

Наиме, дерегулације је инсистирала (са правом) на неадекватности 
државних, јавноправних норми које су утицале на процесе привредног 
одлучивања у компанијама, дакле на уклањању превеликог уплитања 
државе и дневнополитичких интереса које је ова често изражавала. Сам 
концепт дерегулација збуњује, обзиром да је реч о смањењу непосредне 
државне контроле које је заправо појачало регулаторну улогу државе,55 
парадокс да се улога државе смањује, а заправо се обогаћује.56 Када би 
регулација значила само враћање таквих истих норми, лако бисмо се 
вратили у класични државни интервенционизам. Стога она мора да про-
изведе и представља потпуно другачији систем друштвених норми који 
не само што се не може свести само на правне, него и да непосредно – 
дакле не путем политичког представништва и парламентарног процеса 
стварања права – омогући изражавање и социјално вредновање инте-
реса stakeholder-а. Таква регулација мора да значи стварни компромис 
око модела развоја. Компромис око тржишта мора да буде део компро-
миса око суштинских питања друштвеног развоја у целини. Због тога је 
прихватање идеје регулације социолошки далекосежно и превазилази 
економистичко схватање регулације,57 односно пасивну улогу државе 
као ‘ноћног чувара’.58

53 Gunther Teubner, „Regulatory Law: Chronicle of Death Foretold“, Social and Legal 
Studies 1/1992, стр. 451.

54 Fabrizio Cafaggi, „New Modes of Regulation in Europe: Critical Rethinking of the Recent 
European Paths“ y: Fabrizio Cafaggi, Reframing Self-Regulation in European Private Law, 
Kluwer Law International, 2006, предговор.

55 Ross Cranston, „Regulation and Deregulation: General Issues“, University of New South 
Wales Law Journal,Vol. 5, 1982, стр. 1.

56 Giandomenico Majone, „Th e Rise of Statutory Regulation in Europe“ у: Giandomenico 
Majone (ed), Regulating Europe, Routledge, London 1996, стр. 47, 54.

57 У суштини, у економији доминира ‘performance regulation’.
58 У смислу који је њеној функцији придавао Хајек: Friedrich Hayek, Law, Legislation 

and Liberty, Vol I, Henley Routledge and Kegan Paul, 1973.
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У прилог овако широког схватања, које не подразумева само укљу-
чивање нових учесника у процесе управљања, него и неспорне промене 
профила досадашњих учесника, првенствено унутар сектора компанија 
и државе, говори и то да се регулација не може идентификовати са 
правним инструментима, односно ‘регулативом’. Идеја регулације ника-
ко се не може заснивати на негативној дефиницији регулације познатој 
у либералној економској теорији, која овај процес своди на инструмент 
(пре свега пуку регулативу). Као научна парадигма (и технички термин 
у природним наукама) поента ‘регулације’ је да се одржи еквилибријум 
привредног система као и допринесе његовом стварању.59

Уже поимање концепта ‘регулација’ обухвата настојања државе 
да утиче на друштвено пожељно понашање. У том смислу, ‘регулација’ 
би представљала модалитет или облик испољавања интервенционизма 
као алтернатива другим облицима утицаја на привреду. Шире поимање 
укључује друштвену природу регулације, која ‘припада’ свим тржишним 
субјектима, не само држави. Прихвајући ово друго решење прихватамо 
став да је регулација подељена функција.60 Но, као што смо указали, 
регулација не подразумева само норме. Правна норма у регулисању при-
вреде представља инструмент, односно технику регулације, а поред тога 
неке норме представљају и специфично „мета – право“, тј. право у си-
стему регулације има свој неспорни правнотехнички садржај опредељен 
низом прописа, али и низ других друштвених норми, експлицитно фор-
мулисаних или чак и оних у настајању, које изражавају вредносна или 
циљна опредељења у друштву.

Економисти обично указују на пут којим се кроз мезо и макро ниво 
планирања могу превентивно спречити кризе, односно повећати ста-
билност привреде, али такав приступ и даље почива на апсолутизацији 
уско економских циљева. Укључивање других stakeholder-а, попут по-
трошача, професионалних удружења, невладиних организација и 
удружења грађана неће увек резултирати у неспорној супрематији уско 
економског циља: он ће се наћи у конкуренцији са другим друштвеним 
циљевима, пре свега егалитарнијом расподелом и пожељнијим живот-
ним условима. Циљ регулаторне политике мора без сумње да одражава 
општи интерес, који се пре свега огледа у заштити јавног интереса.61 

59 Marie-Anne Frison-Roche, „Le droit de la régulation“, Recueil Dalloz, 2001, 601, стр. 
613.

60 Gеrard Marcou, „Introduction“, у: Gerard Marcou, Franck Moderne, Droit de la 
régulation, service public et intégration régionale, Paris, 2005, стр. 21.

61 Упркос разликама, општи интерес заштите тржишта у свим тржишним привре-
дама је идентичан: K. Oettle, „L’intérêt général dans les diff érents systèmes d’économie 
de marché“ y: H. Cox (Ed): Services publics, missions publiques et régulation dans l’Union 
Européenne, Paris, Pedone, 1997, стр. 165.
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Када постоји trade-off  између економске ефикасности, са једне стране, 
и правичности са друге стране, циљ регулације у општем интересу је 
постизање ‘друштвено ефикасне употребе оскудних ресурса’.62 Општи 
интерес одређује општи циљ регулатора: максимизације благостања 
друштва.

Главну тешкоћу за успостављање новог компромиса у управљању 
националном привредом (у многим случајевима и наднационалном) ви-
димо у томе што се не може адекватно вредновати значај парцијалних 
интереса појединих група учесника. Не постоји у овом моменту никакав 
механизам на основу којег би се одређени интерес могао представити 
као два пута важнији од неког другог. Ако се задрже садашњи методи за 
презентацију парцијалних интереса кроз утицаје на јавно мњење, онда 
је извесно да ће се и даље интереси данас најмоћнијих кругова и даље 
наметати као важнији. Маргиналним групама и даље остаје улица као 
канал за промоцију сопствених.

Оно што може макар делимично да обезбеди социјално при-
хватљивију расподелу моћи у процесу друштвене регулације је околност 
да се тржишна регулација и данас већ заснива на широком скупу друшт-
вених норми и групних понашања. Земље са развијеном тржишном 
привредом су суочене са два комплексна развојна тренда у нормирању 
тржишних односа. Са једне стране, то су норме које настају спонтано, 
услед процеса којег можемо да определимо као централизација економ-
ске моћи и на тој основи повезивања крупног капитала и политичке 
елите. Из њиховог преклапања настају нове норме, делимично правне, 
нарочито на нивоу подзаконске регулативе, а делимично нове обичајне. 
Свакако треба поменути и појаве преношења јавних овлашћења на 
поједине велике компаније или професионална удружења, привидно 
због ослобађања државног апарата од нерентабилних функција. Овде 
имамо широку лепезу нових норми, а поменућемо као карактеристичне 
оне које проистичу из технолошког развоја. Нови страндарди у обла-
сти интелектуалне својине представљају карактеристичне појаве у том 
смислу.

Са друге стране, у истом нормативном амбијенту постоје и 
правила понашања која су израз традиционалних улога различитих 
stakeholder-а. Један мали део тих правила је садржан у класичним пра-
вилима Грађанског права, други део у пословним обичајима, али се 
такве норме не могу идентификовати само са онима које се експли-
цитно појављују као нека формулисана правила понашања. У круг так-
вих норми које изражавају традицију морамо да укључимо и морална, 

62 Den Hartog, „General theories of regulation“, Encyclopedia of Law and Economics, Volume 
III, Th e regulation of contracts, Edward Elgar, 2000, стр. 223, стр. 231.
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религијска, локална правила и обичаје, као и специфичне психолошке 
матрице понашања тржишних трансактора у различитим стандардним 
ситуацијама.

Једном речју, укупни хоризонти тржишне регулације у друшт-
ву са развијеном тржишном привредом су не само хетерогени у рав-
ни друштвених норми, него и вишеслојни у том смислу што и многа 
правила понашања која нису првенствено усмерена на регулисање 
тржишта имају одговарајуће реперкусије. Савремени изазови тржишне 
регулације у таквим срединама не представљају захтеве за изградњом 
система регулације, него за модификовањем неких од већ постојећих 
правила или увођењем нових у ситуацији у којој постоји регулаторна 
празнина.

Комплексност норми изражава чињеницу што већ постоји сло-
жени систем субјеката и мрежа њихових интереса. Регулација у таквој 
ситуацији има задатак да отклони узроке типичних конфликата који 
се не могу спонтано превазићи, односно да интервенише у оној обла-
сти коју називамо привредним системом. Регулација се зато мора схва-
тити као укупност норми и акција којима се превентивно спречавају 
деформације тржишне структуре, било тако што се она ограничава на 
поједине секторе, било тако што реафирмише принципе тржишне утак-
мице у ситуацијама у којима су ови трајно угрожени. Наравно, не може 
се искључити ни она врста регулације која има задатак да у тржишну 
матрицу угради извесне ванекономске циљеве, чиме се индиректно по-
диже и укупна тржишна ефикасност.

Већ постојећи односи најважнијих група stakeholder-а су зато 
основа на којој се релативно малим интервенцијама у домену тржиш-
них слобода (без обзира на то колико су те интервенције привидно 
драматичне) постиже очекивани циљ. Равнотежа социјалних снага 
каква је претпоставка изграђеног демократског друштва је суштински 
извор, али и оквир за регулацију. Немогућа је регулација која би под-
разумевала апсолутизацију интереса једних по цену потпуног негирања 
интереса других стакехолдера. Ни држава ни представници капитала 
немају такве могућности. Стога је алтерантива и ‘дивљем капитализ-
му’ и планској привреди, специфични капитализам уређеног тржишта 
(‘регулаторни капитализам’) који подразумева подруштвљавање регула-
торне функције. 63 Тај модел претпоставља не само потпуно другачији 
однос државе и привреде, него и другачији однос између права и норми 
којима се обезбеђује тржишна регулација. Као што држава не може да 
буде једини ауторитет привреди, тако ни право не може да буде једино 
средство координације односно регулације.

63 Dаvid Levi-Faur, „Th e global diff usion of regulatory capitalism“, Annals of the American 
Academy of Political and Social Science, No. 598, 2005, стр. 12.
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2. Специфичности друштвено-политичког амбијента у
друштвима постсоцијалистичке транзиције

Дакле, регулација се, као лек за оболелу тржишну привреду За-
пада, може схватити као напуштање раније доминантног концеп-
та дерегулације, али само привидно. Отпори систему аутентичне 
регулације долазе из сектора компанија, нарочито финансијских, али се 
зато раније започета транзиција и ефекти текуће кризе итекако кори-
сте за пролиферацију концепта регулације у новим тржишним привре-
дама (emerging markets).64 Као и у односу на друге компоненте процеса 
транзиције које су мање развијеним земљама водеће земље и економске 
институције Запада наметале готово линеарно, тако је и концепт регу-
латорних тела, трансплантиран у те средине, дао другачије ефекте од 
оних у земљама са развијеном економском демократијом.

Без обзира на сличност правних система ових земаља са земљама 
развијене тржишне привреде, све остале компоненте укупног система 
тржишне регулације су различите. Чак је и само тржиште, с обзиром 
на ниво дохотка, потрошачке навике и пословне обичаје, другачије. 
Процеси глобализације воде интеграцији свих националних тржишта 
у светско, а тиме и стварању потпуно униформног система тржишне 
регулације, али је извесно да таква хармонизација укупног друштвеног 
амбијента око тржишног механизма уопште није иста. Идентификација 
читавог система регулације са његовим спољним, правним изразом, пот-
пуно је погрешна. Друштва која су традиционално имала другачији од-
нос јавне власти и приватног сектора, друштва у којима често ни појам 
„приватно“ није идентичан са појмом „индивидуално“, она која имају 
другачије традиционалне вредносне системе или религијска схватања, 
објективно ће на своја тржишта гледати другачије од оних првих. Ако, 
при томе, додамо да и сама идеја регулације као поправке већ постојећег 
тржишног механизма у овим срединама уопште не одговара стварној 
ситуацији, намеће се закључак да формална идентичност правних меха-
низама тржишне регулације неће довести до истих ефеката.

Вероватно је најкарактеристичнији случај са друштвима у којима 
је улога државног апарата у ранијем привредном систему била доми-
нантна, односно друштава у којима је постојао неки облик етатизма. 
Структура друштвене моћи је у процесу транзиције привидно веома 
промењена, јер након ње доминирају лица која контролишу изузетно 
велике капитале. Но, привидно је њихов утицај далеко већи од стварног, 
јер је процес који подсећа на првобитну акумулацију капитала обично 
контролисан од стране политичке елите. Стога политичка елита и даље 
има већи утицај у друштву, а посебно у привреди, него што би одгова-

64 G. Sosay, U. Zenginobuz, нав. дело, стр. 25–30.
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рало демократској структури. Управо из тог разлога је неизбежна за-
кономерност таквих друштава масовна појава корупције: не зато што 
су та друштва склонија корупцији, него зато што у њима и даље постоји 
неравнотежа економске моћи.

Но, у земљама транзиције још постоји конфузија око улоге раз-
личитих актера, првенствено стога што сектор компанија још није 
потпуно еманципован од веза са сфером политике. Тржиште је рела-
тивно нетранспарентно и због постојања многобројних администра-
тивних прописа који су доношени ради уређивања неких конкретних 
ситуација, а касније нису опозвани. Најзад, неуједначеност правне ре-
гулативе тржишних односа у том смислу да су неки прописи потпуно 
хармонизовани са правом ЕУ, док код других имамо очигледна и велика 
заостајања за тим стандардом, јесу ванекономске околности које својим 
деловањем итекако утичу на пословни успех. Стога у овом тексту по-
кушавамо да регулаторна тела лоцирамо не само у њихово правно и 
економско окружење, него и да укажемо на битне социјално-политичке 
околности од значаја за њихово функционисање.

Регулација у процесу стварања тржишта у друштву у којем још не 
постоје издиференцирани и самосвесни stakeholder-и, као ни традиција 
усклађивања интереса кроз учешће јавности у регулаторном процесу, 
не може да има не само исти ефекат, него чак ни исту природу као у 
развијеним тржишним привредама. У многима од земаља које назива-
мо ‘emerging market economies’ тржиште не функционише на онај начин 
који би добио подршку када би се на демократским изборима поставило 
питање да ли је расподела коју генерише задовољавајућа. То значи да у 
таквим ситуацијама тржишна регулација – у мери у којој постоји – није 
резултат усклађивања интереса stakeholder-а, него наметања интереса до-
минантне групе осталима. А будући да је у таквим ситуацијама граница 
између волунтаризма који води апсолутизацији парцијалних интереса 
крупних компанија и укупне друштвене ефикасности изразито помере-
на, то таква тржишта, поготово уколико нису потпуно либерализована, 
обилују имперфектним уговорима, па стога тржишни механизам у це-
лини делује субоптимално.

Главни проблем успостављања квалитетне регулације видимо 
у томе што постоји неспорно доминантна група. Наиме, мада су еко-
номска и политичка елита у свим друштвима повезане, оне су у ста-
рим тржишним привредама ипак утемељене на специфичним изворима 
моћи и њихове друштвене улоге се не преклапају. У земљама у развоју је 
увођење тржишне привреде у читаву друштвену структуру процес који 
је још у току, јер су значајни друштвени сегменти још традиционални. 
Експанзија тржишта стога претпоставља ванекономске интервенције, 
односно деловање политичке елите на стварању тржишне структуре. 
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Често се као промотер стварања модерног тржишта јавља државни сек-
тор, што је парадоксално само по себи.

Дакле, ако су најутицајнији заговорници успостављања тржишне 
структуре они који су директно укључени или повезани са политич-
ком елитом, дакле истом категоријом интересно дефинисаних субјеката 
каква је постојала и у претходној фази, онда се може рећи да су сав-
ремени носиоци пословног одлучивања само преоденути политичари. 
Матрица њиховог понашања се битно не мења, сем што многе раније 
скривене активности постају јавне. Логика политичара након њиховог 
уласка у свет тржишне привреде се не може битно променити: власт 
претпоставља другачији начин социјалне комуникације са окружењем, 
и тај начин се задржава и након метаморфозе. Оно што је главни извор 
економске моћи тако трансформисане елите је и даље употреба утицаја 
на основу ранијих позиција у друштву, тако да се пословне одлуке и по-
словни успех мање заснивају на тржишним информацијама и активно-
стима, а више на преливању вредносне садржине ранијег јавног сектора 
и предузећа која су била у сличном својинском статусу. То је процес 
уништавања старих нетржишних субјеката од стране нових, такође нет-
ржишних, који се разликују од претходних само по карактеру својине.

Видимо, дакле, да у процесу неопходне регулације нових тржишта 
често недостаје централна група учесника, они на које се регулација од-
носи. Формално, они су ту, али интереси које заступају нису суштински 
изведени из тржишног амбијента, него нетранспарентне транзиције. 
Што се тиче, пак, друге битне групе учесника процеса регулације, оних 
који треба да се залажу за уважавање дугорочних и развојних приори-
тета, а које уобичајено представља тзв. владин и невладин сектор, и код 
ње постоји сличан парадокс као и код пословне заједнице. Наиме, по-
литички циклуси и висока нестабилност ових привреда, економска и 
социјална, доводи до тога да се на политичкој сцени брзо мењају но-
сиоци власти. Та чињеница веома снажно утиче на њихове времен-
ске перцепције о томе у ком периоду треба да максимизују своје лич-
не интересе, те се стога, уместо заступања развојних интереса, баве 
искључиво текућим. А због карактера транзиције и значајног прису-
ства ванекономских елемената у процесу, у свом положају виде сјајну 
шансу за злоупотребу положаја, одакле проистиче и обимно присуство 
корупције. Невладин сектор би могао да се појави као ефикасан пар-
тнер у процесу, на пример у облику професионалних организација или 
организација за заштиту потрошача, али њихово значајније ангажовање 
претпоставља да је већ постигнут онај ниво развијености тржишта који 
им то омогућава. Дакле, у иницијалној фази тржишне регулације у но-
вим тржишним економијама је утицај политичке структуре дефинитив-
но предимензиониран, те се она појављује чак и као главни заговорник 
тржишне привреде.
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Резултат неадекватне структуре учесника у процесу стварања 
норми доводи, са једне стране, до тога да у структури норми тржиш-
не регулације доминирају правне, и то оне које имају карактер подза-
конских аката које доноси управа, а са друге да се материјално кроз ту 
регулацију не представљају интереси других stakeholder-а, осим, у суш-
тини аутентичних, привредних друштава. Штавише, и унутар комплекса 
који треба да изражава интересе тог сектора такође постоји деформација 
у репрезентативности, јер је очигледно да успешност пословања у не-
савршеном тржишном амбијенту зависи од ванекономских околности. 
Тако се и унутар овог сегмента, као што смо видели, срећу прикривени 
интереси политичке елите.

Ранија југословенска правна и економска теорија је јасно уочавала 
проблем са којим се суочава друштво које убрзано усваја стандарде мо-
дерне тржишне економије, проблеме којих су, углавном, била ослобођена 
она друштва у којима је процес трајао континуирано. Ти проблеми се 
тичу, пре свега, наглих промена у систему расподеле. Но, поред тога, 
уочавало се да ваља већ у самом почетку процеса у систем друштве-
ног надзора над тржиштем уградити и адекватан систем регулације,65 
који ће задовољити интересе свих учесника, али не и угрозити осно-
ве ефикасности тржишног механизма. Тај социјални експеримент је 
касније хипертрофиран до размера у којима је изгубио сваку рационал-
ну црту, али је иницијално указивао на могући правац обезбеђивања 
друштва од процесса који воде дегенерацији тржишта. У пракси се си-
стем називао „друштвеним договарањем“, а његова институционална 
димензија се огледала у постојању вишедомних представничких тела 
задужених за доношење прописа у одређеним областима. Најчешће се 
радило о већима давалаца и корисника услуга, кроз које су представ-
ници одговарајућих категорија изражавали своје интересе и залагали се 
за њих. Иако је замишљено да ова тела буду искључиво регулаторна и 
материјално не утичу на тржишне токове, то се, ипак, догодило, те се 
не може рећи да је тај експеримент успео. Разлог је био онај исти због 
којег се данас у земљама постсоцијалистичке транзиције суочавамо са 
озбиљним социјалним проблемима – непостојање аутентичних пред-
ставника заинтересованих група.

V Закључак

Упркос многобројним и слојевитим питањима везаним за успо-
стављање ефикасног система тржишне регулације, као закључак бисмо 

65 Једно од схватања које би у овом смислу требало истаћи је схватање А. Вацића који 
је истицао да су привредне коморе и синдикати оптимални алтернативни субјекти 
регулације. Александар Вацић, Економска структура друштва, Београд, 1969.



4–6/2011. Светислав Табороши, Татјана Јованић (стр. 389–419)

417

ипак истакли да је тржишна регулација у суштини манифестација еко-
номске демократије. У демократском процесу су сви учесници равно-
правни у оквирима својих на закону заснованих овлашћења. Поступак 
усклађивања интереса је стандардни процес борбе за утицај на доношење 
оних одлука које претендују на то да буду од општег интереса. У при-
вреди је ситуација нешто другачија: општи интерес се савршено не пре-
клапа са индивидуалним, а традиционално право, као и значајан део 
економске литературе, те индивидуалне интересе апсолутизује, па се 
општи појављује као специфично насиље над аутономијом трансактора 
које врши сфера политике, и то принудним путем.

Концепт тржишне регулације има задатак да помири ону логи-
ку која нагони приватне инвеститоре да следе искључиво своје егои-
стичне интересе66 са захтевима њиховог друштвеног окружења, и то 
на тај начин што се ови захтеви претходно не амалгамирају кроз по-
литички процес и претварају у правна ограничења приватносвојинских 
права, него кроз непосредне сукцесивне итерације. Циљ регулације је 
стварање одређеног подстицајног тржишног и конкурентног амбијента, 
а не изазивање конкретне последице.

На тржиштима се сваког тренутка мења положај трансактора, и 
они готово тренутно реагују на те промене. Из таквих реакција настају 
одговарајуће друштвене норме које се испољавају кроз специфична и 
стандардизована понашања трансактора. У одсуству адекватне реакције 
других тржишних учесника на такве промене у пословању, могуће је да 
дође до сначајне дегенерације тржишног механизма па чак и угрожавања 
саме суштине размене као односа равноправних и аутономних уговара-
ча. Зато је суштина регулације у томе да се успостави трајни механизам 
за превентивно усаглашавање интереса око оног заједничког садржаја 
за све stakeholder-е, а то је елиминисање свих оних деформација тржиш-
та које настају онда када се апсолутизује интерес само једне категорије 
учесника.

Ефикасна регулација претпоставља да су различити интереси 
најпре дефинисани и аутентично изражени, исти ниво репрезентативно-
сти свих интереса (наравно, пондерисан њиховим релативним значајем) 
и стварање норми које су далеко шире и еластичније од данас доминант-
них правних, законских и подзаконских. Само таква регулација може да 
помири захтеве за поштовањем правног поретка (захтев уставности и 
законитости), са ефикасношћу, коју данас једино тржишна привреда и 
може да обезбеди. За Србију је тржишна регулација још и додатно бит-
на, јер њене институције, које настају истовремено са успостављањем 

66 Оног, у либералној литератури бескрајно хваљеног смитовског предузетника – ин-
дивидуе која брани искључиво сопствени интерес, и интересе свих других види 
искључиво као препреку за максимизацију сопственог.
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комплетне тржишне структуре, треба да спрече многе од тржишних 
деформација са којима се капитализам суочио тек у својим каснијим 
развојним фазама.

Упркос постојању релативно великог броја прописа и одговарајућих 
органа или организација у позитивноправном систему Србије, оцена о 
томе како се схвата значај регулације у друштву још није позитивна. 
Најпре, изразит је ривалитет између управе и независних регулаторних 
тела, јер се, у великом броју случајева, одлуке регулаторних тела и односе 
на случајеве у којима је присутан утицај политичких тела на понашања 
трансактора. Чини се да влада тежи да умањи значај независних регу-
латорних тела задржавајући фактички утицај на трансакторе у фази у 
којој ови доносе своје пословне одлуке, а не ретко имамо и случајеве 
директног притиска на рад регулаторних тела. Са друге стране, ни прав-
ничка заједница, која има логички проблем смештаја регулације у дис-
циплинарну матрицу правних наука, не може јасно да одвоји ову нову 
друштвену јавну функцију од управноправне функције, нити регулатор-
на тела од органа управе. Одређену конфузију ствара и мешање концеп-
та јавне агенције и регулаторног тела, будући да се под јавном агенцијом 
подразумева далеко шири круг невладиних органа или организација од 
круга регулаторних тела. Но, све ове конфузије се могу лако схватити 
уколико имамо у виду да у Србији још није изграђен ни материјални 
оквир (развијени конкурентни тржишни механизам) на којег би се 
регулација применила, нити су присутне социјално-политичке претпо-
ставке које су неопходне за идентификацију аутентичних и изворних 
интереса група stakeholder-а.

На жалост, у транзицији се не развијају само тржишне институције, 
него и институције политичке демократије. Неразвијеност ових првих 
омогућује да се и даље задржава, отворено или латентно, доминација 
сфере политике над сфером привреде. Држава се недовољно доследно 
понаша, јер чак и када прокламује ектремно либералне економске про-
граме, фактички задржава непотребно висок ниво правног нормирања 
привредних токова, или чак прибегава мерама које одговарају класич-
ном интервенционизму. На терену односа према регулаторним телима, 
ова структурна аномалија се манифестује као притисак на независност 
и неутралност регулаторних органа, нарочито у односу на оне чији 
рад има импликације на сферу политике, попут Комисије за заштиту 
конкуренције и Комисије за борбу против корупције. Но, извесно је да 
и друга регулаторна тела имају ту врсту проблема. Из тога такође може-
мо да изведемо наш основни закључак да се тржишна регулација мора 
схватити далеко обухватније него што је то формална хармонизација 
са правом ЕУ путем оснивања регулаторних тела. Облик регулације 
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јесте везан за норму, али је тај облик адекватан само уколико постоје 
одговарајуће културне, привредне и политичке претпоставке система 
економске демократије.
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Summary

Market regulation should not be interpreted only as formal harmonisa-
tion with the EU law through the establishment of independent regulatory bod-
ies. Th e form of regulation refl ects the norm, but the process shall be successfull 
only when appropriate cultural, economic and political preconditions of eco-
nomic democracy are fulfi lled.

Th e rise of public (regulatory) agencies is not based on the same grounds 
which led to their establishment in the US or EU, but is oft en a result of simple 
transplanation of laws, in order to allign market regulation to match European 
standards. Agencies emerged with the aim to infl uence the market in spe, rather 
than representing a mechanism of social reaction to market failures, which will 
subsiquently manifest as deformations of the market.

In this process of market building, in a society which lacks diff erentiated 
stakeholders and the tradition of balancing interests through public participa-
tion in the regulatory process, not only that regulation may not have the same 
eff ect, but as well not even the same nature as in developed market economies. 
As far as it exists, regulation is not the result of balancing stakeholders’ inter-
ests, but the manner of imposing interests of the dominant group. Taking into 
account that in such situations the border between voluntarism and overall ef-
fi ciency is shift ed, the market mechanism is suboptimal.

Key words: regulation, market, public administration, independent 
regulatory bodies.


