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ПРАВО КОНКУРЕНЦИЈЕ 

Испитна питања 

 

Прво питање: 

1. Појам конкуренције         

2. Ефекти конкуренције на друштвено благостање     

3. Концепција савршене конкуренције       

4. Баријере уласку          

5. Монопол и монополско понашање       

6. Узроци монопола          

7. Ефекти монопола на друштвено благостање      

8. Природни монопол         

9. Економска регулација и право конкуренције      

10. Дефинисање и основни механизми картела      

11. Основни предуслови и ефекти картела       

12. Основни механизми хоризонталних споразума     

13. Ефекти хоризонталних споразума       

14. Дефинисање и врсте вертикалних споразума      

15. Ефекти вертикалних споразума        

16. Концепција доминантног положаја       

17. Дефинисање релевантног тржишта       

18. Злоупотреба доминантног положаја према потрошачима    

19. Злоупотреба доминантног положаја према конкурентима    



20. Врсте и основни механизми концентрација      

21. Ефекти концентрација и разлози за њихову контролу    

22. Појам и врсте државне помоћи        

23. Механизми државне помоћи и разлози за њену контролу    

 

Друго питање: 

24. Правни појам рестриктивних споразума      

25. Хоризонтални споразуми – правни појам     

26. Хоризонтални споразуми – санкције       

27. Вертикални споразуми – правни појам       

28. Вертикални споразуми – санкције       

29. Појединачна и колективна изузећа       

30. De minimis – споразуми мањег значаја       

31. Доминантан положај – правни појам и одређивање     

32. Злоупотреба доминантног положаја – правно дефинисање    

33. Злоупотреба доминантног положаја – санкције     

34. Концентрације – нотификација        

35. Концентрације – одлуке у поступку       

36. Контрола државне помоћи: правни третман и механизми контроле   

37. Тела надлежна за заштиту конкуренције: упоредноправни преглед   

38. Комисија за заштиту конкуренције и Комисија за контролу државне помоћи: 

      организација и надлежности        

39. Поступак пред Комисијом за заштиту конкуренције: 

      меродавна правила, покретање и одлуке      

40. Испитни поступак         



41. Увиђај и ненајављени увиђај        

42. Типологија санкција за повреду конкуренције                

43. Мере заштите конкуренције, мере отклањања повреде 

      конкуренције и процесног пенала       

44. Судска контрола решења Комисије       

 

Литература за припремање испита: 

 

Борис Беговић, Владимир Павић Душан В. Поповић, Увод у право конкуренције, Београд, 

Правни факултет Универзитета у Београду, 2019. год. Не користити старија издања. 

Од јануарског испитног рока 2020. године, студенти који одговарају за највишу оцену 

након одговора на два испитна питања треба да представе један случај из праксе (по 

избору) обрађен у анексу уџбеника. 


