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Кратак  
опис курса 

Сврха курса „Регулаторни менаџмент“ је да студенти разумеју процес регула-
ције, као подељене функције између државе и недржавних субјеката, елемен-
те процеса регулације, као и управљање самим процесом регулације (Регула-
торно управљање - Regulatory Governance, односно регулаторни менаџмент.

Полазници курса ће у оквиру уводних предавања сазнати по чему се раз-
ликује улога државе у време ’регулаторног капитализма’ и који су основни 
фактори који су утицали на настанак, развој и промене регулаторне полити-
ке у развијеним земљама и земљама у развоју. Потом ће се детаљније размо-
трити регулаторна улога органа државне управе и недржавних субјеката, и 
основне детерминанте за избор регулаторне стратегије и елемената регула-
торног режима. У оквиру часова на којима ће се разматрати методе и облици 
регулације, као и инструменти регулације, полазници ће разумети различите 
облике интервенисања мешовите јавно-приватне природе, са неким приме-
рима из домаћег законодавства и праксе. У оквиру часова на којим ће се 
разматрати основна питања спровођења регулације, полазници ће разматра-
ти начела тзв. одговорне регулације.

У оквиру друге целине курса, посвећене унапређењу регулаторног ме-
наџмента као делу процеса реформи јавне управе, полазници курса ће се 
прво упознати са релевантним примерима из упоредне регулаторне праксе 
и препорукама међународних организација о унапређењу процеса јавних по-
литика, као и процеса доношења прописа. Потом ће се разматрати процес 
усвајања прописа у Републици Србији, законодавне процедуре и стратешки 
правци регулаторне реформе. Најзначајнији практични елемент друге цели-
не курса је разматрање фаза и корака у поступку анализе ефеката пропи-
са (идентификација проблема, дефинисање циљева, анализа алтернативних 
решења и др.), као и анализе трошкова и користи и упознавање са другим 
практичним методима који се користе у анализи ефеката прописа. Пример 
анализе трошкова и користи (нарочито модела стандардног трошка и обра-
чуна административног оптерећења) предмет је практичног дела наставе, у 
оквиру којег ће полазници имати могућност да, на примеру некога од већ 
усвојених прописа, анализирају обрачун трошкова и користи.



Који су едукативни циљеви програма?
 � Разматрање регулаторне улоге државе
 � Разумевање промене улоге државе у контексту реформе јавне управе
 � Разумевање основних облика испољавања регулаторних функција др-

жаве, као и алтернатива
 � Упознавање са изазовима са којима се суочава Србија у регулаторној 

реформи

Која знања ће стећи учесници?
 � Разумевање улоге модерне државе
 � Познавање елемената регулаторне реформе у развијеним земљама и 

Србији
 � Разумевање фаза и корака у поступку анализе ефеката прописа
 � Како функционишу начела добре регулаторне праксе у пракси раз-

вијених земаља и домаћој пракси

Реализатор: Татјана Јованић

Садржај курса 
 � Увод у студије Регулације
 � Фактори развоја Регулације  
 � Увод у Регулаторно управљањe (Regulatory Governance) 
 � Облици, методе и инструменти регулације 
 � Посебни облици регулације и алтернативе регулацији
 � Спровођење регулације
 � Унапређење регулаторног менаџмента као део процеса реформи јавне 

управе
 � Алати за унапређење квалитета регулације
 � Увод у инструменте анализе (алате) и аналитичке методе
 � Студија примера:  анализа трошкова и користи одабраних предлога 

прописа
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