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ЕКОНОМСКА АНАЛИЗА ПРАВА КОНКУРЕНЦИЈЕ 
План рада на предмету 

 
 
Модул: Економска анализа и политика: Микроекономске политике 
Година: Пета 
Семестар: Пролећни   
Фонд часова: (30П+30В+45СИР) 
ЕСПБ: 7 
 

I ЦИЉ ПРЕДМЕТА 

1. Анализирање и тумачење европског права конкуренције из угла теорије 
индустријске организације. 

2. Разликовање забрањених пословних пракси из домена права конкуренције и спознаја 
могућих последица њиховог спровођења за економску ефикасност и благостање 
релевантног тржишта. 

3. Разматрање фундаменталних економских концепција и модела који су обликовали 
правне стандарде у области заштите конкуренције. 

 

II ИСХОДИ ПРЕДМЕТА 

Након завршеног курса, студент ће бити у стању да: 

1. Разуме и образложи кључне концепције права конкуренције, што подразумева: 

a) дефинисање циља права конкуренције и правних стандарда који се примењују;  

б) разликовање правила per se у односу на „правила заснованих на разуму” и аргументовање 
предности и недостатака њихове примене; 

в) разумевање концепција тржишне моћи и релевантног тржишта; 

г) разликовање типова пословних пракси које могу доћи под удар права конкуренције и 
потенцијала њиховог дејства на економске ефикасности; 

2. Примени анализу која се користи при спровођењу политике заштите конкуренције у 
реалним или хипотетичким условима, што подразумева: 

а) оспособљеност за примену микроекономских алата у кључним областима права 
конкуренције (рестриктивни споразуми, контрола концетрација и злоупотреба 
доминантног положаја); 

б) процену дејстава различитих пословних пракси учесника на тржишту на економске 
ефикасности;  

3. Анализира и тумачи прописе из области заштите конкуренције и решења стручних 
тела (комисија) из ове области права, што подразумева: 

а) критичку анализу импликација важећих прописа (закона, подзаконских аката и 
смерница) и других институционалних решења у оквиру система заштите конкуренције на 
економске ефикасности од значаја за ову област права; 
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б) ex post анализу дејстава донетих решења стручних тела (комисија) поводом спроведених 
случајева на економске ефикасности од значаја за заштиту конкуренције. 

 
III САДРЖАЈ/СТРУКТУРА ПРЕДМЕТА  
 
 Табела 1: Садржај разврстан по недељама семестра 

  ПРЕДАВАЊА 
(теме по недељама) 

ВЕЖБЕ  
(теме по недељама) 

1.  Уводно предавање; Предмет проучавања 
Економске анализе права конкуренције;  
Економске основе права конкуренције 

Уводне напомене о методама и техникама рада 
на предмету; Упознавање са значајем 
спровођења права конкуренције за економске 
ефикасности. 

2.  Концепције тржишне моћи у праву 
конкуренције. 

Логика структуралистичке анализе. 

3.  Концепција релевантног тржишта; Значај 
релевантног тржишта за право конкуренције. 

Тест хипотетичког монополисте и друге методе 
за дефинисање релевантног тржишта. 

4.  Картели као забрањени хоризонтални 
рестриктивни споразуми; Некартелски 
облици хоризонталних рестриктивних 
споразума. 

Фактори формирања и стабилности картела; 
Искуства у примени Покајничког програма у 
праву конкуренције. 

5.  Вертикални рестриктивни споразуми; 
Утврђивање цена у даљој продаји. 

Идентификовање дејстава вертикалних 
споразума на економске ефикасности. 

6.  Квантитативна ограничења и ограничења 
ексклузивности. 

Економски разлози за изузеће појединих 
рестриктивних споразума од забране. 

7. Злоупотреба доминантног положаја на 
релевантном тржишту. 

Разликовање различитих врста злоупотреба 
доминантног положаја и њихово дејство на 
економске ефикасности. 

8.  Контрола концентрација.  Правни стандард за контролу концентрација; 
Примена логике структуралистичке анализе и 
модерних правила разума заснованих на 
економском приступу. 

9. Вилијамсонов trade-off модел. Разматрање економских импликација 
Вилијамсоновог модела на контролу 
концентрација и циљ заштите конкуренције. 

10. Завршни час; Смернице за даље академско 
бављење економском анализом права 
конкуренције. 

Презентације пројектних задатака. 

 

 

IV МЕТОДЕ ИЗВОЂЕЊА НАСТАВЕ  

Методе и технике подучавања током часова наставе су прилагођене остваривању 
предвиђених исхода предмета. Сврха наставе је да оспособи за разумевање кључних тема 
које намеће економска анализа права конкуренције. То подразумева отварање, излагање и 
дискутовање о кључним питањима и проблемима из области права и економије заштите 
конкуренције.  

 

V ПРАЋЕЊЕ, ВРЕДНОВАЊЕ И ОЦЕЊИВАЊЕ СТУДЕНАТА 

Рад студената се континуирано прати током семестра и вреднују се све њихове активности, 
као и активности које се односе на завршни испит. Коначна оцена се добија на основу 
укупног рада (током семестра и на завршном испиту), из целине материје предмета. 
Испуњењем предиспитних обавеза и полагањем завршног испита студент може остварити 
највише 100 поена. У структури максималног броја поена учествују предиспитне активности 
(50 поена) и завршни испит (50 поена). Поени се сабирају да би се добила коначна оцена, 
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али се завршни испит за разлику од осталих активности мора положити (освојити преко 
50%, тј. више од 25 поена).  

Коначна оцена се изводи према следећој скали: 

51-60 = 6      61-70 = 7       71-80 = 8       81-90 = 9       91 и више = 10 

Предиспитне активности студената:  

Предиспитне активности обухватају: дискусије на часовима наставе и пројектни задатак 
(подразумева економску анализу импликација донетих одлука стручних тела у конкретним 
случајевима, или анализу утицаја одређених института права конкуренције на економске 
ефикасности).  

За случај да студент из оправданих разлога није у могућности да учествује у предиспитним 
активностима током семестра, добиће прилику да урадити одговарајући пројектни задатак 
који носи до 50 поена. 

Завршни испит: 

Завршни испит се полаже писмено и носи максимално 50 поена. У структури поена, до 10 
поена (20%) носе питања затвореног типа (вишеструки избор или питања типа „да-не”), 10 
поена (20%) су проблемски задаци, 30 поена (60%) су питања есејског типа. Завршни испит је 
положен ако студент оствари више од 25 поена. 
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VII НАСТАВНИЦИ И САРАДНИЦИ * 

Бојан Ристић, bojan.ristic@ekof.bg.ac.rs, консултације четвртком од 12 до 14 часова, кабинет 
717; 

 
* Будући да због распореда часова може доћи до померања термина консултација, погледати 
тренутне информације на интернет страници наставника. 


