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 Опис курса 

 

Политика и право конкуренције представљају неизоставни део правног оквира унутар 

кога функционише тржишна привреда. Наиме, једино слободно тржиште, односно 

тржиште неспутане конкуренције, ствара снажне подстицаје привредним субјектима да 

се ефикасно понашају, чиме се увећава економска ефикасност и, последично,  

максимизује друштвено благостање. Стога, увођење тржишног привредног система у 

Србији треба да буде праћено и увођењем одговарајућег права, односно политике 

конкуренције, као и темељним образовањем правника у погледу стварања и примене 

тог права.  

 

Структура предмета „Право конкуренције“ дефинисана је према основној структури 

норми у праву конкуренције у Европској унији, која је прихваћена у домаћем 

позитивном законодавству.  

  

Свака тематска јединица у оквиру предмета „Право конкуренције“ обрађује са два 

аспекта: правног и економског. Сходно наведеном, сви феномени којима се бави право 

конкуренције биће објашњени на основу савремених налаза економске науке. 

Економско објашњење тих појава омогућиће спознају узрока, механизама и последица 

феномена конкуренције и њеног нарушавања, па тиме и потребе њиховог правног 

регулисања. 

 

Скромно домаће искуство, односно сиромашна пракса у примени одредаба права 

конкуренције, условљава потребу да се у оквиру предмета изучавају упоредноправна 

решења, пре свега права Европске уније и њених држава чланица са најдужом 

традицијом у овој области, као и решења у праву САД, земље са најдужом традицијом 

у примене права конкуренције. Интегрални део тог изучавања представљају и 

разматрања случајева, односно кључних примера из праксе тела које се баве заштитом 

конкуренције, односно применом права конкуренције у ЕУ, земљама чланицама, као и 

у САД.  

 

Изучавање права конкуренције на овом предмету има два аспекта. Једно је вредносно 

неутрална анализа различитих решења које познаје савремено право конкуренције, што 

укључује и постојећа решења у домаћем законодавству, уз анализу разлога за увођење 

и опстајање тих решења у различитим земљама. Други је указивање на „најбољу 

праксу“, односно на најпогоднија решења у области права конкуренције, нарочито 

имајући у виду малу и отворену привреду, каква је Србија, коју прате и ограничени 

административни капацитети.  

 

Садржај курса 

 

 

1. Увод: о конкуренцији и праву конкуренције 

a. Дефинисање појма конкуренције 

b. Различите концепције конкуренције 

c. Ефекти конкуренције  

d. Концепција савршене конкуренције 
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e. Баријере уласку  

f. Дефинисање појма нарушавања конкуренције 

g. Дефинисање политике и права конкуренције 

h. Кратка историја права конкуренције 

 

 

2. Монопол и монополско понашање  

a. Дефинисање монопола 

b. Механизам монополског понашања 

c. Ефекти монополског понашања 

d. Фактори који доводе до настанка монопола 

e. Природни монополи  

f. Положај природних монопола у праву конкуренције 

g. Економска регулација и право конкуренције  

 

 

3. Картели као хоризонтални споразуми  

a. Дефинисање картела  

b. Основни механизми картела 

c. Ефекти картела 

d. Правни аспект третмана картела (укључујући механизме и изузећа) 

 

 

4. Остали хоризонтални споразуми 

a. Дефинисање осталих хоризонталних споразума 

b. Основни механизми осталих хоризонталних споразума 

c. Ефекти осталих хоризонталних споразума 

d. Правни аспект третмана осталих хоризонталних споразума (укључујући 

механизме и изузећа) 

   

 

5. Вертикални споразуми 

a. Дефинисање и врсте вертикалних споразума 

b. Основни механизми вертикалних споразума 

c. Ефекти вертикалних споразума 

d. Правни аспект третмана вертикалних споразума (укључујући механизме 

и изузећа) 

 

 

6. Доминантан положај и његова злоупотреба 

a. Концепција доминантног положаја 

b. Дефинисање релевантног тржишта  

c. Злоупотреба доминантног положаја према потрошачима 

1. Наметање цена 

2. Ограничавање производње 

3. Остале злоупотребе 

d. Правни третман злоупотребе доминантног положаја према потрошачима 

e. Злоупотреба доминантног положаја према конкурентима 

1. Наметање цена 

2. Стварање баријера уласку 
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3. Ценовна и друга дискриминација 

4. Везана трговина 

5. Остале злоупотребе 

 

 

7. Контрола концетрација 

a. Дефинисање и врсте концентрација  

b. Основни механизми концентрација  

c. Ефекти концентрација 

d. Разлози за контролу концентрација  

e. Правни третман контроле концентрација 

 

8. Контрола државне помоћи 

a. Појам и врсте државне помоћи 

b. Мотиви државне помоћи 

c. Основи механизми реализације државне помоћи 

d. Разлози за контролу државне помоћи 

e. Упоредноправни преглед контроле државне помоћи 

1. Контрола државне помоћи у ЕУ 

2. Контрола државне помоћи у земљама изван ЕУ   

f. Правни третман и механизми контроле државне помоћи 

 

 

9. Институције права конкуренције  

a. Упоредноправни преглед институционалних решења 

b. Решења српског Закона о заштити конкуренције 

1. Расподела надлежности унутар Комисије 

2. Механизми одлучивања 

3. Остали актери  

 

 

10. Процесно право конкуренције  

a. Надлежност  

b. Поступак и стандарди одлучивања 

c. Санкције 

d. Правна средства против одлука Комисије  
               

  

  

Циљеви курса 

 

 Стицање основних знања о феномену конкуренције на тржишту, механизмима 

којима она омогућава економску ефикасност, као и облицима нарушавања 

конкуренције; 

 упознавање са основним појмовима, односно категоријама права конкуренције и 

њиховог значаја за несметано одвијање конкуренције на тржишту;  
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 упознавање са основним карактеристикама сваког сегмента права конкуренције, 

као његовом специфичном улогама у очувању конкуренције и спречавању њеног 

нарушавања;  

 овладавање специфичним техникама потребним за примену права конкуренције, 

попут дефинисања релевантног тржишта и мерења тржишне моћи; 

 упознавање са институцијама политике и права конкуренције, као и 

најпогоднијим институционалним решењима;  

 упознавање са процесним правом конкуренције, односно процесом спровођења 

права конкуренције. 


